
Departemen Kehakiman AS berencana mengajukan tuntutan kepada 
lembaga pemeringkat internasional terkemuka Standard & Poor’s 
(S&P) karena peringkat yang diberikan oleh S&P atas obligasi kredit 
kepemilikan rumah (diistilahkan sebagai subprime mortgage) dianggap 
tidak mencerminkan potensi obligasi yang sebenarnya. Akibatnya, 
peringkat dari S&P dinilai turut memiliki andil dalam terjadinya krisis 
subprime mortgage tahun 2008 yang tidak hanya menghantam 
perekonomian AS, namun juga berimbas pada iklim ekonomi global. 

Subprime mortgage adalah kredit perumahan yang diperuntukkan bagi 
masyarakat AS yang tidak memiliki kemampuan finansial memadai (kelas 
menengah bawah) supaya dapat memiliki rumah. Murahnya bunga 
pinjaman meningkatkan minat kredit mortgage masyarakat, hingga 
pada 2006 kredit ini meningkat lima kali lipat dibanding tahun 2001. 
Akibat maraknya minat tersebut, pengembang properti berlomba-lomba 
membangun rumah dan pelaku ekonomi pun tergiur menciptakan 
berbagai produk investasi, salah satunya dengan menerbitkan surat 
utang (obligasi) yang menjaminkan kredit bank. Disinilah S&P berperan, 
yakni memberikan laporan berbentuk peringkat obligasi yang umumnya 
menjadi acuan bagi calon investor untuk membeli surat berharga 
tersebut.
  
Kacaunya, investor yang tergiur keuntungan kembali menjaminkan 
obligasi tersebut menjadi obligasi lainnya, dan siklus penjaminan ini 
terjadi berulang-ulang dengan melibatkan investment bank besar seperti 
Lehman Brothers, Morgan Stanley, UBS, HSBC, dan lainnya. Imbas 
penjaminan berulang-ulang tersebut terjadi saat terjadi kenaikan inflasi 
tahun 2008, menyebabkan naiknya bunga KPR sehingga daya bayar 
konsumen turun dan terjadi gagal bayar. Gagal bayar konsumen ritel 
tersebut tentunya berimbas pada pengusaha properti, perbankan, dan 
investor obligasi lain dari berbagai negara yang turut membeli obligasi 
berbasis mortgage tersebut. Inilah yang menyebabkan krisis keuangan 
AS turut berimbas ke pasar global, terutama bursa saham di dunia.

Skema Kredit Kepemilikan Rumah Traditional VS Subprime 
 

Dalam pernyataan resmi S&P (4/2), lembaga tersebut mengklaim sudah 
menurunkan peringkat beberapa surat berharga yang beragun aset 
(properti). Selain itu, tidak hanya S&P yang gagal memprediksi jatuhnya 
pasar properti AS karena kesalahan prediksi juga dilakukan oleh Bank 
Sentral AS dan lembaga lainnya.   

Kasus ini menggambarkan bahwa untuk menentukan pilihan investasi 
diperlukan berbagai pertimbangan matang. Selain menggunakan 
peringkat (rating) sebagai acuan tolak ukur risiko kredit, investor juga 
perlu mempertimbangkan faktor lain seperti fundamental, makro 
ekonomi, tren industri, dan lainnya. Seluruh institusi dan pelaku pasar 
ekonomi, juga pemerintah, berperan penting dalam menjalankan 
tugasnya dan menjaga kepercayaan pasar. Sehingga, pada akhirnya 
keputusan investasi menjadi pilihan setiap investor.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.
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Pertamina Lubricants 
Sabet Superbrands Awards

jaKaRta – Penghargaan 
Superbrands Award dite-
r ima langsung oleh Vice 
Pre sident Unit Lubricants 
Pertamina, Supriyanto D.H, 
di Hotel Borobudur (31/1). 
Menurut Supriyanto, dengan 

adanya apresiasi tersebut 
membuktikan bahwa produk 
pelumas Pertamina tetap 
mendapatkan kepercayaan 
luar biasa dari masyarakat.

“Sesungguhnya peng-
hargaan ini menjadi perwujudan 
dari kepercayaan konsumen 
yang sangat  luar  b iasa 
kepada Pertamina. Tahun 
2012 kita memenangkan 18 
penghargaan dan saya yakin 
sepanjang tahun 2013 akan 
mencapai prestasi prestasi 
kembali,” ujar Supriyanto.

Penghargaan Superbrands 
merupakan pencapaian yang 
patut dibanggakan karena 
d ibe r i kan  o l eh  sebuah 
organisasi internasional yang 
kredibel. Prestasi tersebut 

merupakan pengakuan yang 
semakin memperkokoh posisi 
PT Pertamina Lubricants 
sebagai produsen pelumas 
terbesar dan terpercaya, 
dengan kualitas yang teruji dan 
diakui oleh konsumen, serta 
penguasaan pasar terbesar 
di Indonesia. Selain itu juga 
membuktikan bahwa di era 
pasar bebas seperti sekarang 
pelumas Pertamina mampu 
bersaing dengan pelumas 
kompetitor baik dari dalam 
maupun luar negeri.

Superbrands merupakan 
sebuah organisasi independen 
berskala internasional. Di mana 
secara berkelanjutan konsisten 
melakukan evaluasi terhadap 
merek dan positioning-nya di 

berbagai Negara. Dari hasil 
evaluasi tersebut, Superbrands 
memberikan penghargaan 
terhadap merek-merek produk 
yang menunjukkan nilai lebih. 
Dan juga punya keunggulan 
dari kompetitornya di mata 
konsumen. 

Pengkajian terhadap merek 
didasarkan pada lima kriteria, 
yakni  dominasi pasar, jangka 
waktu yang panjang, goodwill 
(niat baik) merek, kesetiaan 
konsumen, hingga daya terima 
pasar. Pengukuran dilakukan 
dengan riset di 8 kota besar, 
dengan responden riset terdiri 
dari pria dan wanita usia 18-
55 tahun dari berbagai kelas 
ekonomi.•aji hUtoMo pUtRa/dewi 

SRi UtaMi

pertamina Lubricants 
membuka awal tahun 
dengan menyabet 
Superbrands award. 
dua produk pelumas 
pertamina enduro dan 
Mesran dinobatkan 
sebagai superbrands 
pelumas kategori 
motor dan mobil.
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Senior Vice President Petroleum Product M&T Pertamina Taryono dan Vice President Lubricants Pertamina Supriyanto DH serta para manager di fungsi Lubricants  
bersama seluruh jajarannya terus meningkatkan kinerja fungsinya menjadi global player. Penghargaan Superbrands menjadi salah satu bukti pengakuan stakeholders 
atas kualitas pelumas Pertamina.



2No. 06VISI

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

MISI

POJOK
ManajeMen VICe PReSIDeNT LPG DAN GAS PRODUCT - DIReKTORAT PeMASARAN & NIAGA

gigih wahyU haRi iRianto

TeRAPKAN ISO 
BAgI ReTeSTeR 
PeRTAMINA
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

pengantar  Redaksi : 
Pertamina terus berupaya untuk menjadi  perusahaan energi 

kelas dunia tidak perlu diragukan lagi. Salah satu upayanya 
dengan sertifikasi ISO dalam sistem manajemen lingkungan 
yang sesuai dengna slogan Pertamina yaitu “Sobat Bumi”. 
Namun Pertamina  juga mulai melibatkan para mitra kerjanya  
agar  memiliki sertifikasi ISO yang serupa. Berikut percakapan 
dengan Vp Lpg dan gas product gigih wahyu hari irianto  
tentang  masalah tersebut. 

bagaimana caranya agar para mitra kerja pertamina 
juga memiliki sertifikasi iSo? Cara untuk mendapatkan 
sertifikat ISO ini kita harus compare dengan standar internasional 
yang sudah baku. Jadi kita akan melakukan pembinaan dengan 
tim ISO Pertamina dalam rangka untuk mengarahkan mitra-
mitra kerja kita agar bisa mendapatkan ISO.  Kita akan tunjuk 
konsultan independen yang melakukan sertifikasi agar penilaian 
menjadi obyektif.

Dalam penilaian itu sendiri dilakukan pengecekan langsung 
oleh tim ISO independen di lapangan. Jika masih ada 
yang kurang maka kami tim Pertamina kembali melakukan 
pembinaan kepada mitra kerja untuk mendorong mitra kerja 
tersebut melakukan pembenahan lebih lanjut hingga mitra kerja 
tersebut berhasil meraih sertifikat ISO.

Seperti apa tahapannya untuk memperoleh sertifikasi 
iSo tersebut? Tentunya untuk bisa memperoleh sertifikasi 
international harus melewati berbagai pelatihan dengan 
tahapan yang dimulai dari basic design-nya, contraction dengan 
commisioning test.  Kemudian dilakukan pengujian kelayakan 
operasi, dan dalam operasionalnya dicocokkan apakah sesuai 
dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh ISO yang 
ada. 

Sertifikasi apa yang diprioritaskan untuk saat ini? 
ISO yang paling menantang saat ini adalah Sistem Manajemen 
Lingkungan ISO 14001:2004. Karena sesuai dengan visinya 
Pertamina sebagai Sobat Bumi yang tentunya semua mitra kerja 
diwajibkan untuk compare dengan ISO 140001:2004.

Waktu yang dibutuhkan secara normal jika memang 
dilaksanakan, assesment dijalankan selama 6 bulan. Jadi 
tergantung dari kesiapannya.  Jika masih belum memenuhi 
standar maka terus dilakukan assesment ulang lagi. Jadi harus 
ada kerja sama  dari owners-nya itu sendiri untuk bisa memenuhi 
persyaratan-persyaratan ISO itu sendiri. 

apa keuntungan untuk para mitra kerja jika mereka 
memiliki sertifikasi iSo? Ya, menindaklanjuti apa yang diimbau 
oleh Direktur Marketing & Trading Pertamina bahwa mitra kerja 
SPBe/SPPBe/SPPeK yang berhasil meraih ISO maka akan  
diberikan reward yang jenisnya akan ditentukan. Namun apabila 
mitra kerja tidak bisa meraih ISO maka akan diberi tambahan  
waktu 6 bulan lagi untuk bisa memperbaikinya.

Disamping itu pula, bagi retester yang telah mendapatkan 

sertifikat ISO diberikan perpanjangan kontrak dari Pertamina.   
Hal ini semata-mata untuk memotivasi para retester lainnya 
sehingga retester yang belum meraih ISO akan tergerak cepat 
bisa meraih ISO dan juga untuk memotivasi para mitra kerja 
bagaimana bisa peduli terhadap lingkungan sesuai dengan 
slogan Pertamina sebagai Sobat Bumi. Hingga saat ini depot-
depot LPG Pertamina telah meraih ISO 9001: 2008 dan sudah 
ada 5 depot yang telah meraih ISO 14001:2004. Dengan 
perincian 3 depot LPG swasta dan 2 depot LPG Pertamina. 
Kita akan mengarah maju lagi untuk mitra-mitra kerja kita. 
Diharapkan nantinya 2 tahun ke depan seluruh depot Pertamina 
bisa bersertifikat sehingga visi Pertamina sebagai Sobat Bumi 
bisa dipertanggungjawabkan.

apa ada target khusus dalam sertifikasi iSo ini? Untuk 
mitra kerja Pertamina kita yang saat ini,  kita sedang melakukan 
survei kepada retester yang ada untuk kita masukkan ke dalam 
kategori peraih ISO. Pesimisnya sih  5% hingga 10% dari jumlah 
retester yang ada bisa mendapatkan ISO Demikian pula untuk 
mitra kerja lainnya.

Saat ini untuk jumlah retester Jawa Bagian Barat berjumlah 
30 retester sedangkan untuk seluruh Indonesia berjumlah 81 
retester. Untuk retester Jawa Bagian Barat akan kita jadikan pilot 
project. Tapi nanti secara pararel kita akan lakukan assesment 
untuk retester yang di luar Jawa Bagian Barat. 

Sehingga nanti di bulan Juli 2013 ditetapkan untuk yang 
sudah ready akan kita dorong sedangkan untuk yang belum akan 
terus kita lakukan improvement, untuk SPBe/SPPBe/SPPeK 
nantinya akan sama seperti SPBU untuk Pertamina Way,  kan 
ada kelas-kelasnya, yaitu  Platinum, Gold dan Silver. 

bagaimana dengan biaya-biaya yang dikeluarkan 
para mitra kerja?  Tentunya untuk bisa meraih ISO dibutuhkan 
biaya yang tidak sedikit karena menyangkut ke hal perbaikan 
fasilitas, sarana, prasarana dan lain sebagainya. Untuk semua 
itu  biaya   ditanggung oleh mitra kerja tersebut. Karena bisnis 
retester adalah bisnis dengan waktu yang panjang dan market-
nya terus tumbuh.  Jadi saya rasa investasi untuk bisa meraih 
ISO tidaklah terlalu mahal. Namun yang kita harapkan dari para 
retester adalah adanya komitmen sebagai mitra kerja yang peduli 
terhadap lingkungan.

Sejalan dengan Pertamina yang mencanangkan world class 
energy company, Pertamina harus menetapkan standar untuk 
mitra kerja. Maka saat itulah kita terus bergerak untuk mendorong 
para mitra kerja bisa meraih ISO. Tapi dalam prosesnya jika kita 
mewajibkan kepada para mitra kerja bisa meraih ISO maka 
hal itu harus dimulai dari dalam tubuh Pertamina dengan 
bukti nyata peraihan Proper. Karena itu, sudah 2 tahun ini kita 
terus melakukan inisiasi ISO bagi para mitra kerja agar mulai 
menjalankan ISO 9001 dan 14001. 

Hal yang memotivasi Pertamina untuk melakukan inisiasi 
Proper disamping sebagai tuntutan untuk mencapai world class 
energy company   tentunya Pertamina harus komitmen terhadap 
lingkungan. Ini sebagai mandatory dan saya rasa ini sebagai 
tuntutan yang wajar.•iRLi KaRMiLa/URip heRdiMan KaMbaLi 



,  
Bangun Daya Saing 

dan Menangkan Pasar

eDITORIAL

TeRAPKAN ISO 
BAgI ReTeSTeR 
PeRTAMINA

3No. 06OPINI
peKeRja

Tahun XLIX, 11 Februari 2013

Firdaus bambang Saputra, Qia, CFe, CRMp*) • Investigation - Internal Audit

wajah investigator
”Hiiii... amit-amit dech diperiksa oleh investigator,” kata sebagian 

pekerja. Situasi ini bagaikan momok bagi banyak orang. Tapi, apakah 
mereka begitu mengenal apa itu Investigator?

Mereka yang sudah paham pun sering kali salah mempersepsikan, 
apa itu investigator? Akan menjadi wajar jika memang dia betul-betul 
tidak tahu. Apa memang sulit untuk menjelaskannya? Rasanya juga 
tidak! Secara sederhana, dari maknanya pasti kita segera bisa paham 
apa itu investigator dan apa tugasnya? Orang awam bilang, ”yang 
pasti melakukan investigasi”.

Investigasi secara umum dapat dikatakan sebagai suatu 
penyelidikan yang berlandaskan pada hukum dan rasa keadilan 
untuk mencari kebenaran dengan tingkat kebenaran yang tinggi (high 
level of assurance) dari suatu kasus. Dalam melakukan investigasi, 
investigator harus melakukan penilaian secara obyektif atas suatu 
transaksi, kejadian, tindakan untuk menentukan apakah terdapat 
pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan dan peraturan berlaku 
serta menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Keberadaan investigator ada yang mengibaratkan bagai seorang 
agen spionase. Senior saya bilang, sosok investigator itu sering dinilai 
”berhasil tidak dipuji – gagal dicaci maki – hilang tidak dicari – mati tidak 
diakui”. Wow... betul-betul miris dan memprihatinkan mendengarnya. 
”Macam prajurit tempur saja,” kata orang Melayu. Namun, apakah 
memang seperti itu stigmanya.

Realitanya tidaklah sesadis itu. Namun fenomena persepsi seperti 
itu mungkin ada. Khususnya dari orang yang tidak paham apa itu 
investigator, atau dari pihak yang memang selama ini punya vested 
interest dan mereka yang terusik dengan akal bulus permainan fraud-
nya selama ini. Namun memang dalam beberapa penugasan sering kali 
mereka menghadapi tekanan ataupun ancaman. Untuk lebih jelasnya, 
coba saja Anda ajak bicara ”dari hati ke hati” seorang investigator. 
Seperti apa sebetulnya dunia mereka?

Untuk mengetahui kompetensinya, dari beberapa referensi yang 
saya dapatkan, seorang investigator atau auditor investigatif haruslah 
memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan auditor 
biasa, mengerti lebih banyak bidang keilmuan, misalnya operasional 
(bisnis), keuangan, hukum, teknologi, dan lainnya sehingga mampu 
mengungkap kasus secara komprehensif tanpa ada pihak yang 
dirugikan. Auditor investigatif layaknya gabungan dari seorang akuntan, 
pengacara, dan detektif serta sudah memiliki pengalaman yang cukup 
sebagai auditor. 

Audit investigasi adalah sebuah pekerjaan profesional atau expert 
works. Oleh karena itu, seorang auditor investigatif harus mempunyai 
pengetahuan yang cukup, memiliki integritas yang tinggi, gigih & ulet, 
berani (tegas), diakui kecakapannya dan sebaiknya mengantongi 
CFe (Certified Fraud Examiner). Jadi, seorang investigator haruslah 
piawai di bidangnya.

Bila dia tidak punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup, 
sang investigator lebih baik mundur. Karena jika dipaksa untuk 
menginvestigasi, ada kemungkinan hasilnya tidak akan maksimal 
serta bisa jadi dia akan goyah dan akhirnya “dibeli” oleh orang 
yang diinvestigasi dan/atau diintervensi oleh para pihak yang punya 
kepentingan.

Untuk mendapatkan hasil investigasi yang maksimal, seorang 
investigator harus juga menguasai beberapa teknik investigasi, antara 
lain:
a. Teknik wawancara, khususnya saat menggali informasi terhadap 

orang-orang yang diduga memiliki info yang dibutuhkan oleh 
investigator.

b. Teknik persuasi untuk mendapatkan informasi, atau menggunakan 
berbagai strategi lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang 
dihadapi.

c. Teknik penyamaran atau teknik penyadapan (di perusahaan kita 
“khususnya penyadapan” hal ini belum memungkinkan. Bahkan 
dalam beberapa praktik di luar yang belum lazim di kita seperti 
penyamaran, penguntitan, penyadapan, interograsi, penelusuran 
transaksi perbankan adalah beberapa dari teknik yang tidak 
ditemukan dalam audit umum/biasa).

d. Mengerti bahasa tubuh, dalam membaca posisi si auditee, apakah 
bohong atau jujur dalam memberikan informasi.

e. Dapat juga dilakukan dengan menggunakan bantuan software, 
seperti CAAT (computer assisted audit tools), dll.
Seorang investigator setidaknya memiliki 5 hal. Yaitu, rasa curiga 

yang besar, rasa ingin tahu yang besar, daya analisa yang kuat, logika 
yang bagus terhadap kasus yang ditangani dan tidak cepat putus 
asa. Jadi jangan aneh jika kita melihat seorang investigator memiliki 
rasa curiga dan keinginantahuan yang tinggi. Justru sikap inilah yang 
akan men-drive dan memacu mereka untuk dapat mengungkap dan 
membuktikan apa yang menjadi fokus investigasi.

Untuk menjaga obyektivitas, independensi dan opini negatif, 
mereka terikat etika untuk tidak bebas berhubungan dengan pihak 
yang bermasalah. Mereka terbuka dengan masukan namun alergi 

dengan intervensi. 
Karena tugas dan tanggung jawabnya mengungkap kasus, 

menjadi sangat wajar jika image investigator sangat berbeda dengan 
auditor biasa, “khususnya dari mereka yang punya masalah fraud”. Ini 
sangat manusiawi, terlebih jika kasusnya dan/atau sohib/kenalannya 
diungkap oleh investigator.

   •••

Joke inVeStigatoR
Kadang mereka gundah mengingat bisa jadi banyak orang yang 

tidak suka dengan cara kerja mereka. Saya hanya bilang, ”yang 
penting tetap elegan, jaga integritas, selalu profesional dan berikan 
keadilan”. Wajar jika ada yang tidak suka, apalagi saat boroknya bisa 
ditemukan dan dibuktikan.

Menurut saya, hanya ada dua cara untuk membuat orang senang 
kepada investigator. Pertama, saat orang yang bermasalah dapat 
dibuktikan fraud-nya. Kumpulkan mereka. Kemudian sampaikan, 
“Bapak/Ibu, kami sudah dapat buktikan unsur niat dan kesengajaan 
yang Bapak/Ibu lakukan. Namun tenang… kami akan amankan dan 
tutup masalah ini sehingga Bapak/Ibu tidak akan dikenakan sanksi 
apapun”.

Kedua, kita berharap saat pihak yang bermasalah ditanyakan 
keterlibatan mereka dalam salah satu kasus, mereka dengan enteng 
dan bangganya memberikan informasi. “Waduhhh… saya sangat 
senang sekali dipanggil oleh investigator. Ini yang saya tunggu dari 
dulu. Saya memang terlibat langsung pak, sayalah aktornya. Saya 
lakukan itu pada tanggal dan jam sekian dengan cara bla bla bla. 
Yang terlibat selain saya adalah si anu & anu. Terima kasih banyak 
Bapak Investigator. Sekarang beban saya berkurang, hati saya menjadi 
senang dan dada saya plong. Saya siap dihukum dan tolong berikan 
hukuman yang setimpal kepada saya”.

He he he… ruarrrr biasa… cap 2 jempol jika itu ada.

   •••

Setelah mengenal wajah Investigator, mudah-mudahan kita dapat 
menjadi maklum dengan sikap dan watak mereka. Pada intinya, 
mereka hanya menjalankan tugas dan ingin tampil profesional. Mereka 
menerima gaji, dan untuk amanah profesi itulah mereka harus bekerja 
dengan sungguh-sungguh dan penuh integritas. Tujuan mereka 
semata mengabdi dengan niat yang bersih dan dengan harapan 
semoga bernilai ibadah di hadapan Tuhan YMe.

Beberapa hal yang menarik dari mereka, pertama, dengan beban 
yang tidak ringan dan pressure yang cukup tinggi, mereka mengaku 
selalu bersemangat, gigih dan tetap have fun. Tawa mereka selalu 
meledak di saat-saat santai. ”Kami hanya membutuhkan bagaimana 
kekompakan dan integritas dalam tim terjaga serta yang paling utama 
kenyamanan suasana dalam bekerja,” kata mereka.

Kedua, di luar dugaan, menurut mereka, ternyata sangat banyak 
yang berminat untuk bergabung di tim investigasi. Alasannya sangat 
sederhana. ”Kami butuh kejelasan dalam bekerja, hasilnya tidak 
nerawang dan dirasakan impact-nya,” kata beberapa rekan. Dalam 
hati saya berkata, mereka yang masuk ke Pertamina atau Internal 
Audit jelas sudah melewati saringan yang ketat. Mereka orang pilihan. 
InsyaAllah jika mereka di tempat yang benar dan dengan orang yang 
tepat, mereka pasti jadi ”pekerja profesional” yang akan mengawal 
perusahaan ini dalam mewujudkan Visi & Misinya.

Ketiga, rupanya mereka punya tuntutan yang secara tegas  
dan serius. ”Kami butuh role model, pemimpin (leadership) yang 
berintegritas dan selaras antara ucapan dengan tindakan”. Mereka 
juga butuh kejelasan dalam bersikap dan kebebasan menyampaikan 
pendapat. ”Challenge dari atasan, keterbukaan dan sikap kritis selalu 
menjadi santapan harian yang mendewasakan,” menurut mereka 
lagi.

Mudah-mudahan dengan mengenal wajah investigator kita 
akan tahu bahwa mereka adalah pekerja biasa juga. Mereka hanya 
menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang mereka emban 
dengan cara-cara yang profesional. Mereka hanya ingin berkontribusi 
sesuai perannya dalam rangka mengawal roda bisnis perusahaan 
dari tangan-tangan jahil (fraudster) yang selalu merongrong dan 
menggerogoti perusahaan. Mereka sangat mendambakan tugas-
tugas investigasi ke depan semakin berkurang. Artinya, kasus 
fraud sudah semakin minim yang berarti manajemen sukses 
dalam membasmi dan memitigasi risiko terjadinya fraud. Untuk itu, 
dibutuhkan role model sejati, mulai dari top level manajemen sampai 
ke bawah “tone at the top”. Butuh ketegasan. Bukan hanya sekadar 
komat-kamit, tapi betul-betul komit dan konsisten dalam ber-GCG. 
Jauh dari perbuatan fraud. Selaras antara ucapan dan tindakan (tidak 
“muna”, kata pekerja muda). Jika ini bisa diwujudkan, bravo WC-EC 
for Pertamina. *) penulis saat ini sedang menyelesaikan program Magister Hukum

Kompetisi dalam bisnis adalah hal biasa. 
Apalagi di era pasar bebas seperti saat ini. 
Adanya kompetisi justru menjadi pemacu para 
pemain bisnis untuk memenangkan pasar, dengan 
berbagai strategi. Persaingan untuk merebut 
pasar memang terasa semakin ketat, tapi apalah 
artinya jika berjalan tanpa ada persaingan. Terasa 
hambar dan tak ada passion.

Dalam sebuah diskusi sharing pengalaman 
strategi memenangkan persaingan di Kantor 
Pusat Pertamina, seorang penanya merasa galau. 
Bukan karena khawatir mendapat perlawanan dari 
para pesaing. Tetapi karena tak memiliki pesaing. 
Tanpa pesaing mereka tak bisa mengukur secara 
objektif sejauh mana keunggulan kompetitif yang 
dimiliki.

Adanya pesaing justru menjadi penting. Jika 
dahulu orang punya usaha takut disaingi, kini tak 
ada pesaing  tak bisa mengukur kemampuan diri.  
Negara-negara  di dunia ini  telah menghadapi 
era yang membuat perbatasan negara tidak lagi 
mempunyai arti penting. Pasar dalam negeri 
terbuka bagi produk-produk asing dan semakin 
meramaikan pasar produk lokal yang sudah 
ada.

Itu pula tantangan yang dialami bagian 
pemasaran produk di Pertamina. Salah satunya 
Pelumas yang tahun ini dinobatkan sebagai satu-
satunya fungsi di bawah Direktorat Pemasaran 
dan Niaga Pertamina, yang mencapai KPI (Key 
Peformance Indikator) tertinggi selama tahun 
2012. Dalam paparan saat sharing pengalaman di 
wadah knowledge management itu, Vice President 
Pelumas Surpiyanto DH menilai persaingan sangat 
perlu untuk membentuk keunggulan kompetitif 
suatu produk.

Ketika hukum monopoli tak berlaku lagi. 
Semua perusahaan mencoba meraih keuntungan 
sebesar-besarnya dari pasar yang ada. Dalam 
ilmu bisnis dan manajemen ada beberapa 
kekuatan yang menentukan sebuah industri 
menjadi menarik, memiliki prospek bagus serta 
menguntungkan dalam jangka panjang jika 
mendapat ancaman dari pemain baru (pesaing), 
adanya tingkat persaingan, ancaman produk 
pengganti, dll.

Karena itu dalam pandangan bisnis, pesaing 
haruslah tetap diberi tempat, namun jangan 
sampai diberi keleluasaan. “Biarkan mereka tetap 
menjadi anak macan,”ujar Supriyanto. Terbukti 
dengan prinsip yang dijalankan, strategi, visi dan 
tetap fokus, membuat Pelumas bisa mendongkrak 
profitnya menjadi 26 persen. Peningkatan yang 
tidak main-main dan butuh ketangguhan dalam 
memenangkan persaingan pasar.

Apa yang dicapai Pelumas, setidaknya bisa 
menjadi contoh tak terbatas hanya di bagian 
pemasaran produk saja, tetapi juga bagi diri 
pribadi insan Pertamina. Secara personal, 
setiap insan Pertamina harus bisa bersaing 
memenangkan perang dengan para pesaing dari 
segala lini. Karena tanpa persaingan, tak ada lagi 
yang bisa mengukur sejauhmana kinerja, prestasi, 
kualitas, dan kelebihan dari orang lain.

Bagaimanapun juga, dalam situasi dan kondisi 
yang mengglobal seperti saat ini dituntut adanya 
“keunggulan kompetitif” untuk dapat bersaing 
dalam kancah internasional, untuk mewujudkan 
visi perusahaan sebagai perusahaan energi 
berkelas dunia.

Mari...Bangun daya saing, dan menangkan 
pasar !•



4No. 06
Tahun XLIX, 11 Februari 2013SOROTReSUMe

peKan ini
deFiSit peRdagangan MigaS 
haRUS diSiKapi
jaKaRta (kompas )  –  Def is i t  neraca 
perdagangan yang terjadi pada tahun 2012 bisa 
terjadi lagi pada tahun 2013. Efisiensi pengelolaan 
sektor  migas menjadi kunci mengingat impor 
hasil minyak bumi menjadi penyumbang utama 
defisit neraca perdagangan tahun 2013. Menteri 
Keuangan Agus DW Martowardojo menyatakan, 
pemerintah sejatinya menyiapkan defisit neraca 
perdagangan tahun 2012 sampai 2 miliar dolar 
AS. Namun realisasinya ternyata lebih kecil, 
yakni 1,6 miliar dolar AS. Meski lebih rendah 
dari perkiraan awal,  Agus menekankan, faktor 
penyebab defisit tersebut harus diantisipasi 
karena bisa berlanjut ke tahun 2013. Langkahnya 
secara umum adalah memperbaiki posisi ekspor 
dan menjaga kondisi fiskal. Agus menyoroti 
profil neraca perdagangan 2012 yang ditandai 
dengan tingginya pertumbuhan impor khususnya 
migas. Sementara surplus non migas mengecil. 
Dengan demikian, pemerintah mesti mencari 
pasar-pasar baru untuk ekspor, meyakinkan daya 
saing industri nasional membaik, dan mengelola 
migas secara lebih efektif. Defisit perdagangan 
migas sepanjang tahun 2012 juga harus disikapi 
serius. Defisit tersebut telah menggerogoti neraca 
perdagangan Indonesia.

janUaRi 2013, iCp teMbUS 
111,07 doLaR aS peR baReL
jaKaRta (investor daily) – Harga minyak 
mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) 
pada Januari 2013 menembus 111,07 dolar AS 
per barel, lebih tinggi dari posisi Desember 2012 
yang sebesar 106,9 dolar AS per barel. Dirjen 
Migas Kementerian eSDM edy Hermantoro 
mengatakan, ada pergerakan harga minyak 
yang semakin besar. Kenaikan harga terkait 
membaiknya perekonomian AS serta dorongan 
musim dingin yang ekstrem. Pengaruh cuaca 
akan bertahan hingga akhir Februari ini. “Kami 
akan pantau terus pergerakan ICP sampai 
Maret (terkait asumsi), karena secara struktur 
kebutuhan energi di Amerika Utara sebagian 
dapat dipenuhi dari gas non konvensional,” 
jelasnya. Anggota Dewan energi Nasional (DeN) 
Mukhtasor mengatakan, masih ada kemungkinan 
harga minyak akan kembali naik. ekonomi AS 
yang membaik dan menguatnya dolar terhadap 
rupiah turut mempengaruhi permintaan dan 
harga minyak dunia. “Hal ini juga menyebabkan 
beban subsidi semakin besar,” tegasnya. Seperti 
diketahui, setiap kenaikan ICP sebesar 10 dolar AS 
per barel akan membuat pemerintah menambal 
subsidi sebesar Rp 20 triliun. Pembengkakan  
subsidi tersebut hanya menghitung dari kenaikan 
ICP, belum kenaikan volume konsumsi. Oleh 
karena itu, menurut Mukhtasor, pemerintah 
seharusnya memaksimalkan berinvestasi untuk 
pengembangan energi lain non BBM sehingga 
ketahanan dan kemenadirian energi semakin 
kuat. Di sisi lain, Kementerian Keuangan  harus 
berani menahan diri menarik pajak di masa awal 
oengembangan energi baru terbarukan. “Insentif 
dan kebijakan pajak harus berpihak kepada 
kegiatan pencarian sumber migas, percepatan 
kesiapan pasar energi terbarukan, serta investasi 
pada sumber energi yang prospektif di masa 
depan,” paparnya.•Rianti oCtaVia
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Sinergi Pertamina - Pos Indonesia

GM FRM Region I Gandhi Sriwidodo dan Kepala Area Penjualan I PT Pos 
Indonesia Fajar Kurniato optimis kesepakatan diantara kedua belah pihak dapat 
berjalan lancar.

RU IV Raih Penghargaan Dari Bea cukai
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CiLaCap - Di akhir tahun 
2012, Refinery Unit (RU) IV 
Cilacap meraih penghargaan 
dari Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea & Cukai 
(KPPBC) Cilacap sebagai 
pembayar pajak tertinggi 
dalam ekspor dan impor (PIB 
& PeB) di Kabupaten Cilacap. 
Penghargaan ini diberikan 
bersamaan dengan acara 
soft launching KPPBC Type 
Madya Pabean C Cilacap 
oleh Kakanwil DJBC Jawa 
Tengah dan DI Yogyakarta 
Nasar Salim, yang  ditandai 
dengan pemukulan gong dan 
pe nandatanganan prasasti.

Dalam sambutannya, 
Kakanwil DJBC Jawa Tengah 
dan DI Yogyakarta Nasar 
Salim menyampaikan, dengan 
ditetapkannya KPPBC Tipe 

A3 Cilacap menjadi KPPBC 
Tipe Madya Pabean C Cilacap 
akan membawa perubahan 
ke arah yang lebih baik. Ia 
meminta seluruh pegawai 
KPPBC Tipe Madya Pabean 
C Cilacap senantiasa menjalin 
kerja sama komunikasi dan 
konsolidasi yang baik dengan 
stakeholder seperti Pertamina 
dan Pemerintah Kabupaten.  
“Dan jangan lupa, untuk selalu 
berpikir dan berbuat dengan 
baik dan benar,” tegasnya.

Se la in  d ihad i r i  o l eh 
K a k a n w i l  D J B C  J a w a 
Tengah dan DI Yogyakarta 
beserta tim asistensi kantor 
modern juga dihadiri oleh 
Asisten III beserta Muspida 
Cilacap dan Kebumen, para 
Kepala KPPBC se-Kanwil 
DJBC Jawa Tengah dan DI 

Yogyakarta, para Kepala 
Kantor Vertikal Kementerian 
Keuangan di Kabupaten 
Cilacap, para Kepala Dinas, 
instansi pemerintah maupun 
swasta serta perbankan di 
wilayah kabupaten Cilacap 
dan Kebumen, serta para 
pengguna jasa kepabeanan 
dan cukai dalam wilayah kerja 

KPPBC Cilacap.
S e l a i n  m e m b e r i k a n 

p e n g  h a r g a a n  k e p a d a 
Pertamina, KPPBC juga 
memberikan penghargaan 
kepada stakeholders yang 
member ikan  kont r ibus i 
terbesar dalam penerimaan 
negara di KPPBC Cilacap 
selama tahun 2012.•

Medan - Untuk meningkatkan 
pemanfaatan Stasiun Pe-
ngisian Bahan Bakar Umum 
(SPBU) Pertamina sebagai 
outlet layanan Pos Indonesia, 
Pertamina FRM Region I 
melakukan Memorandum Of 
Understanding (MoU) dengan 
PT Pos Indonesia (Persero) di 
Hotel Aryaduta, Medan, pada 
Selasa (29/1).

 MoU ditandatangani oleh 
GM Pertamina Fuel Retail 
Marketing Region I Gandhi 
Sriwidodo  dan Kepala Area 
Penjualan I PT Pos Indonesia 
(Persero) Fajar Kurniato. 

Gandhi Sriwidodo meng-
ungkapkan, SPBU yang 
tersebar di wilayah kerjanya 
di lima provinsi memiliki lo-

kasi yang strategis untuk 
mengembangkan usaha, se-
hingga pemanfaatan area 
SPBU untuk outlet layanan 
Pos Indonesia dapat  saling 
menguntungkan.

 Gandhi juga berharap, 
bukan hanya PT Pos Indonesia 
yang menjalin kerja sama, 
tapi BUMN lainnya juga ikut 
mengembangkan usahanya 
di SPBU berlogo Pertamina, 
khususnya wilayah kerja FRM 
Region I  di Provinsi Aceh, 
Sumatera Utara, Sumatera 
Barat, Riau dan Kepulauan 
Riau.

Kepala Area Penjualan I 
Pos Indonesia Fajar Kurniato 
mengungkapkan kerja sa-
ma ini merupakan upaya 

pi haknya untuk memperluas  
jaringan layanan yang ada di 
wilayah Sumatera Utara.

Fajar berharap seluruh 

pengusaha SPBU bisa juga 
bekerja sama sehingga MoU 
yang dilakukan ini bisa terjalin 
terus.FRM Reg. i

baLiKpapan – Ser ikat 
Pekerja (SP) di Pertamina 
berbeda fungsi dengan SP 
di perusahaan lain. Menurut 
Presiden Serikat Pekerja 
Migas Faisal Yusra, SP di 
P e r t a m i n a  m e r u p a k a n 
mi t ra  perusahaan yang 
memiliki kontribusi terhadap 
keber langsungan b isn is 
perusahaan.  “Jadi, bukan 
seperti SP lain yang sekadar 
mengurusi kesejahteraan 
karyawan saja,” jelasnya 
dalam acara sharing session 

Serikat Pekerja Sebagai Mitra Perusahaan
tentang Hubungan Industrial 
di RU V, pada (28/1). 

Di hadapan tim manaje-
men RU V hingga level section 
head ,  Pres iden FSPPB, 
dan pengurus Ketua SP 
Mathilda,   Faisal menegaskan 
kese jahteraan pekerja  di 
BUMN ini sudah bagus.  
“Sekarang, ba gaimana kita 
berkontribusi maksimal dan 
menjaga keberlangsungan 
bisnis Pertamina. Karena 
pada akhirnya,  apa yang kita 
lakukan untuk perusahaan 

akan berkorelasi terhadap 
peningkatan kesejahteraan,” 
jelasnya. 

Sementara GM RU V 
Balikpapan Michael Ricardo 
Sihombing mengajak pekerja 
RU V untuk menjadi anggota 
Serikat Pekerja (SP) Mathilda. 
“Ajakan ini sebagai bagian dari 
pemenuhan aspirasi pekerja 
terhadap perusahaan,” ujar 
pria berkumis yang biasa di-
panggil Rio tersebut. 

Ajakan tersebut men-
dapatkan apresias i  dar i 

Presiden FSPPB Ugan Gan-
dar. Namun Ugan meng-
ingatkan, menjadi anggota SP 
bersifat sukarela dan bukan 
paksaan. 

Dalam kesempatan ter-
sebut Ugan Gandar juga 
mengingatkan kembali bahwa  
SP yang ada d i  bawah 
naungan FSPPB bukan 
ingin menjadi oposisi atau 
musuh perusahaan namun 
memosisikan diri sebagai 
partner perusahaan.•RU V
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RU III Plaju Latih Masyarakat Kelola 
Sampah Anorganik

Ibu-ibu di Kelurahan Plaju Darat antusias mengikuti pelatihan pemanfaatan 
sampah anorganik.
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Pertamina Peduli 
Masyarakat entikong
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entiKong- Pertamina melalui PKBL mem-
berikan bantuan 2.500 buku dan tas sekolah 
kepada para pelajar di entikong, Sanggau, 
Kalimantan Barat, pada akhir tahun lalu. 

Selain itu, menurut GM FRM Region 
Kalimantan Dani Adriananta, Pertamina juga 
mengadakan Teacher Quality Improvement 
Program.  “Program ini adalah pelatihan guru 
Sekolah Dasar (SD) bekerja sama dengan 
Universitas Negeri Malang. Khusus guru-guru 
SD di Kabupaten Sanggau, ini adalah kali  
pertama mereka mengikutinya,” jelas Dani. 
Sebanyak 122 guru SD di Sanggau dilatih agar 
dapat menjadi pengajar yang mampu mendidik 
siswanya lebih maksimal dan dapat menularkan 
cara pengajaran tersebut ke teman-teman se-
jawatnya.

Selain dalam bidang pendidikan, Pertamina 
memberikan bantuan untuk pembangunan 
kamar jenazah di Puskesmas entikong, sarana 
air bersih, posyandu, tempat sampah, serta 
ka wasan rumah pangan lestari. Termasuk me-
laksanakan bakti sosial berupa operasi katarak, 
hernia, dan bibir sumbing untuk Kabupaten 
Sanggau serta pengobatan umum dan khitanan 
massal di entikong.

entikong dipilih karena sebagai beranda 
ter depan Indonesia, namun masih masuk 
dalam kategori daerah tertinggal. “Kita memilih 
entikong karena daerah ini masih perlu diberikan 
support,” jelas Dani. 

Atas bantuan yang diberikan, Bupati 
Sanggau dan Camat entikong mewakili 
ma  syarakat mengucapkan terima kasih 
kepada Pertamina. Karena telah beberapa kali 
membantu. Misalnya, beberapa tahun yang 
lalu Pertamina juga sempat membangun ruang 
kelas di Entikong.•aji hUtoMo pUtRa

Usaha makanan umumnya dilakukan oleh para ibu rumah 
tangga untuk mengisi waktu luang. Namun lain halnya dengan 
yang dilakukan oleh perempuan lajang yang masih berusia 21 
tahun ini, Martika Putri Ramadina yang akrab di panggil Uti.

Uti memilih usaha makanan Pepes Tulang Lunak (PeTuLu) 
Ikan Mas sebagai produk makanan tradisional asal Jawa Barat 
yang diolah dengan resep warisan secara turun-temurun dan 
dikemasnya dalam kemasan yang modern dengan memberikan 
servis layanan delivery order tanpa minimum.

PeTuLu olahan Uti berbeda dengan pepes yang umum 
diolah secara presto. Uti mengolahnya secara berbeda dengan 
teknik pengukusan selama 8 jam menggunakan dandang 
sehingga dengan waktu pengukusan yang begitu lama 
membuat ikan pepes tersebut empuk layaknya presto. Apalagi 
ditambah dengan bumbu atau rempah-rempah yang dibalut 
dalam pepes tersebut.

CiLaCap - Sebagai tindak 
lanjut pelatihan tata rias pe-
ngantin bagi sejumlah Wanita 
Pekerja Seks atau WPS yang 
digelar oleh RU IV Cilacap, 
pada akhir tahun lalu dilakukan 
Uji Sertifikasi Kompetensi di 
LKP Bu Nandang, Cilacap.

Sebanyak 18 WPS ber -
gabung dengan tujuh pe-
serta lain mengikuti uji ser-
t i f ikasi  kompetensi  Tata 
Rias Pengantin Jogja Ber-
kerudung dan Solo Putri 
yang diselenggarakan oleh 
Lembaga Uji Sertifikasi Pusat 
Jakarta.

Public Relations Section 
Head RU IV Sundoro Ribudhy 
pada saat diwawancarai se-
cara terpisah menjelaskan, 

pLajU – RU III  memberikan 
pelatihan mengenai cara pe-
manfaatan sampah anorganik 
menjadi barang berni lai. 
Pelatihan yang dibuka oleh 
Legal  & General  Affa i rs 
Manager RU III erwin Widiarta 
ini berlangsung di Kecamatan 
P l a j u  d a n  K e c a  m a t a n 
Banyuasin I, dengan diikuti 
50 warga, pada  (22/12).

Menurut erwin Widiarta, 
pelat ihan ini  merupakan 
pro gram CSR RU III bidang 
pemberdayaan masyarakat 
yang berada di ring I operasi 
perusahaan. 

erwin berharap, pela tihan 
ini betul-betul dimanfaatkan 
dan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya.
Menurut erwin, pelatihan 

ini dapat membangun kesa-
daran terhadap ling kungan 
yang bersih dan sehat dengan 
menambah penge tahuan 
dan keterampilan dalam 
memanfaatkan sampah 
anorganik.

Sementara itu, Public 
Relations Section Head RU III 
Marliana Mahida mengatakan, 
pelatihan ini merupakan du-
kungan terhadap program 
go green, dengan mengolah 
sampah yang dianggap 
meng ganggu menjadi sebuah 
benda yang bermanfaat.

“Kami menggandeng 
instruktur dari Yogyakarta 

yang telah lama menggeluti 
kerajinan sampah anorganik. 
Keraj inan mereka sudah 
terkenal di seluruh Indonesia,” 
ungkapnya. 

Pertamina mengharapkan 
para peserta pelatihan mampu 
meniru apa yang dilakukan 
pengusaha kerajinan sampah 
anorganik tersebut.•RU iii

RU IV Fasilitasi Uji Kompetensi Tata Rias
keterlibatan Pertamina da lam 
program ini sebagai wujud 
kepedulian terhadap WPS 
agar memiliki keterampilan 
lain yang lebih baik dan po-
sitif sehingga mampu men-
ciptakan lapangan kerja 
sendiri.

“Harapan kami setelah 
mendapatkan keterampilan 
ini, mereka dapat mandiri 
un tuk berwirausaha dan ber-
guna di masyarakat”, ungkap 
Sundoro.

Sementara  Pimpinan LKP 
Bu Nandang erni Suhaina 
menjelaskan uji sertifikasi 
kompetens i  merupakan 
syarat mutlak bagi siapapun 
yang ingin mendirikan usaha 
Tata Rias Pengantin. Ujian ini 

merupakan proses penting 
dari tahapan pelatihan yang 
sudah diikuti oleh para WPS 
selama dua bulan.

“ Alangkah bagusnya jika 
setelah pelatihan ini mereka 
mau beralih profesi menjadi 

Sebelum mengikuti uji sertifikasi kompetensi tata rias, para WPS mendapatkan 
motivasi agar mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

penata rias pengantin,” ha-
rapnya. 

Dari seluruh peserta pe-
latihan ini seluruhnya berhasil 
mendapatkan ser t i f i ka t 
kompetensi dengan nilai yang 
memuaskan.•RU iV

Melestarikan Resep Keluarga “PeTuLu Ikan Mas” 
“Kita memang tidak menggunakan presto karena dengan 

pengukusan selama 8 jam dapat menciptakan cita rasa berbeda 
dan kelembutan tulang dan daging ikan yang merata. Tidak ada 
bau amis, yang ada hanya aroma wangi rempah-rempah yang 
tercipta dari pepes yang telah dikukus,” ujar Uti saat ditemui  
pada Gebyar IPPKINDO eXPO 2012, di SMe TOWeR.

Lulusan D3 Perhotelan Vokasi Universitas Indonesia ini 
mengaku dirinya baru memulai usaha ini pada awal Ramadhan 
2012 lalu dengan membuka kios kecil di kawasan Bintaro Sektor 
1. Selama bulan Ramadan, PeTuLu berhasil memproduksi dan 
menjual sekitar 1.100 ekor ikan Mas dalam kurun waktu kurang 
dari sebulan.

Dari situlah, timbul niat Uti untuk mengembangkan usahanya 
dengan bergabung menjadi salah satu mitra binaan Pertamina. 
Dengan tambahan modal usaha yang diberikan oleh Pertamina, 
Uti bisa menambah cabang baru dengan membuka kios di 

Citywalk Mayestik, Kebayoran Baru Blok J, Lantai Dasar.
Ternyata PeTulu buatan Uti tidak hanya menjadi santapan 

si pembeli. Dengan kemasan yang modern, PeTuLu tersebut 
dijadikan juga sebagai oleh-oleh bagi kerabat dan keluarga 
hingga souvenir untuk acara arisan, hajatan dan lebaran. Harga 
yang ditawarkan pun bervariasi,  yaitu Rp 40 ribu (± 300gram) 
dan Rp 60 ribu (± 500 gram).•iRLi KaRMiLa
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workshop penulisan Risalah Cip : 
bpS baru yang tak ingin Ketinggalan

implementasi iSo 9001 Fungsi QM – ga: 
tindak Lanjut Rekomendasi ptp untuk 
Selangkah Lebih Maju

oleh Hilda Yanti- Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Senna Gumilar - Quality Management, General Affairs Directorate

PDCA, DeLTA, Panca Mutu dan masih banyak istilah 
lainnya dalam kegiatan Continuous Improvement Program 
(CIP). Sudah pasti banyak yang mengenal, namun tidak 
sedikit juga yang merasa asing dan belum tahu dengan 
CIP.

Tak kenal maka tak sayang, begitulah kira-kira kata 
pepatah. Untuk menjawab semua pertanyaan diatas, fungsi 
Quality Management kembali mengadakan workshop atau 
klinik “Penulisan Risalah CIP” Batch I pada tanggal 7 – 8 Pebruari 2013 yang bertempat 
di lantai 21 Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina.

Para peserta yang hadir berjumlah 27 orang berasal dari berbagai fungsi yang berada 
di Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat, sebagian besar merupakan generasi-generasi 
baru di Perusahaan. Diantara para peserta sebagian sudah mengenal CIP bahkan sudah 
ikut dalam forum presentasi CIP Dit. Non Teknis, tapi ada sebagian yang ikut karena 
penasaran ingin tahu apa dan bagaimana CIP itu.

Adriwal – Assistant Manager Quality 
Improvement Program membuka workshop 
dan membekali peserta dengan materi tentang 
Kebijakan CIP di Pertamina, metoda PDCA 
(Plan-Do-Check-Action), teknik kendali mutu, 
dan aspek panca mutu. Pada hari kedua, 
materi pembelajaran diisi dengan praktek 
penulisan risalah CIP, dimana para peserta 
diberikan kesempatan untuk membuat risalah 

secara berkelompok dan mempresentasikan hasilnya. 

Overview CIP di Pertamina juga disampaikan dalam workshop ini, overview tersebut 
disampaikan dengan tujuan memberikan wawasan dan pemahaman yang sama tentang 
maksud dan tujuan, lingkup kegiatan, sistem reward dan achievement CIP yang berlaku 
di Pertamina.

Workshop “Penulisan Risalah CIP” direncanakan akan dilaksanakan dalam tiga batch, 
setelah batch pertama ini, di bulan yang sama direncanakan akan diselenggarakan batch 
kedua, sedangkan batch ke tiga akan diselenggarakan pada bulan April 2013. Materi yang 
disampaikan pada workshop ini ini disampaikan oleh para pengajar dari internal perusahaan 
yang sudah berpengalaman di bidang CIP.

Sesuai dengan kebijakan Direksi, 
melalui workshop ini, diharapkan 
peserta workshop mampu memahami 
dan menerapkan prinsip CIP. Peserta 
workshop telah dibekali dengan metode 
penyelesaian masalah dalam pekerjaan 
sehari-hari dengan konsep CIP dengan 
metoda PDCA dan proses DeLTA. 
Dengan teknik penulisan risalah yang 
baik dan benar, diharapkan peserta 
dapat turut serta ambil bagian dalam 
forum presentasi di Direktorat Non Teknis dan kantor Pusat.

Fungsi Quality Management sudah membuka tahun 2013 ini dengan kegiatan 
workshop “Penulisan risalah CIP” untuk Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat, Bagaimana 
dengan Direktorat/Unit Operasi/Unit Bisnis dan Anak Perusahaan yang lainnya?

Insan Mutu yang berada di UO/UB/AP diharapkan dapat ikut segera aktif menggerakkan 
kegiatan ini sehingga improvement dapat dipahami dan diterapkan di masing-masing area. 
Fungsi Quality Management akan senantiasa memberikan dukungan. Mari kita bergerak 
bersama untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui kegiatan CIP.•

Awal tahun ini, tim Quality Management (QM) melaksanakan komitmennya dalam mendukung visi 
Perusahaan dengan melakukan implementasi ISO 9001 di Fungsi QM. Kegiatan implementasi dimulai dengan 
melaksanakan audit kesesuaian antara proses bisnis dengan sistem tata kerja (STK) yang ada di fungsi QM. 
Proses audit yang difasilitasi oleh standardization Management (SM) ini dilaksanakan pada tanggal 15-16 
Januari 2012 lalu.

Standardization Management (SM) merupakan salah satu 
dari 4 Pilar utama yang menopang kegiatan Quality Management. 
Pelaksanakan audit ini berdasarkan Surat Perintah Direktur Umum 
No. 001/I00010/2013-S0 dilakukan oleh Tim Audit internal yang 
berpengalaman dalam audit ISO 9001. 

Setelah melalui dua hari proses audit, tim auditor memaparkan 21 
poin rekomendasi Permintaan Tindakan Perbaikan (PTP) sebagai hasil 
temuan. Hasil temuan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Fungsi SM 

dalam proses Management Review (MR) yang menghasilkan program untuk menindaklanjuti PTP tersebut. 

Penjabaran PTP pada 4 Pilar utama Quality Management membuktikan bahwa proses bisnis yang 
dijalankan Fungsi QM masih terdapat beberapa ketidakkonsistenan dalam implementasinya. Walaupun secara 
prinsip tidak ada masalah pada inti proses bisnis QM, hasil PTP untuk Quality Management Assessment (QMA) 
dan Quality Improvement Program (QIP) perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas sarana pendukung 
kegiatan PQA dan CIP. KOMeT (KM) lebih fokus pada perbaikan Portal KOMeT sebagai sarana yang digunakan 
Pekerja dan Perusahaan dalam kegiatan berbagi Pengetahuan. 

Seluruh PTP tersebut direncanakan akan selesai paling lambat akhir Triwulan II tahun 2013. Penyelesaian 
ini menjadi penting demi tercapainya proses implementasi ISO 9001 di Fungsi QM. Statement letter yang 
dikeluarkan oleh Direktur Umum Pertamina sebagai bentuk pengakuan bahwa ISO 9001 telah diimplementasikan 
pada Fungsi QM. Selain itu, pernyataan ini menjadi bukti komitmen manajemen untuk secara konsisten 
mendukung serta terlibat aktif dalam kegiatan implementasi ISO yang nantinya akan diterapkan di seluruh 
Direktorat Umum secara keseluruhan.

Mengapa implementasi ISO 9001 ini menjadi sebegitu pentingnya untuk dilakukan? Berusaha menjaga 
kualitas pelayanan terhadap para konsumen QM dan peningkatan kinerja melalui implementasi terhadap 
sistem standar yang dibutuhkan. Implementasi ISO 9001 adalah upaya Fungsi QM dalam memastikan proses 
keseluruhan yang ada berlangsung secara konsisten.

Deteksi dini terhadap perma-
salahan atau ketidaksesuaian 
yang mungkin dalam pelaksanaan 
kegiatan di fungsi QM menjadi salah 
satu tujuan tujuan dari implementasi 
ini. Mitigasi kesalahan, efektifitas 
penggunaan anggaran, kecepatan 
proses, kepuasan pelanggan QM 
dan lainnya adalah beberapa poin 
yang ingin dicapai.

Berbeda dengan sertifikasi, 
implementasi tidak memerlukan 
biaya yang besar. Komitmen 
se luruh anggota fungsi untuk 
melaksanakan secara konsisten seluruh kegiatan yang ada dalam sistem tata kerja Quality Management. 
Proses ini dapat dikatakan berhasil bukan saat temuan dilaksanakan, namun saat seluruh anggota fungsi 
memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan kegiatan masing-masing pilar secara konsisten.

Diharapkan dengan penyelesaian seluruh tindak lanjut PTP ini, implementasi ISO 9001 pada fungsi QM 
dapat berlangsung dengan baik dan menjadi role model untuk fungsi lain dalam meningkatkan kinerja mereka. 
Hal ini akan tercapai bila seluruh fungsi dapat bersinergi untuk meningkatkan kualitas kinerja fungsi masing-
masing. Mari kita bersinergi, mari kita tingkatkan kualitas pekerjaan kita.

Write what you do, and do what you write.•



SINOPSIS

judul : 
Lessons of donald trump
penulis : 
budi Santoso.    
penerbit : 
pt. elex Media Komputindo
no. perpustakaan : 
8472/ML/2012, 650.L.San.i

Setiap orang di dunia tentunya bisa 
mendapatkan sebuah pembelajaran siapa-
pun merupakan suatu hal yang baik dalam 
pengembangan pengetahuan dir inya. 
Namun apa yang terjadi bila Anda mendapat 
pembelajaran dari seorang Donald Trump? 
Ya, kampiun properti dunia. Cukup menarik 
bukan?

Awa lnya  seorang Dona ld  Trump 
merupakan orang biasa yang pada masa 
mudanya banyak menghabiskan waktu untuk 
mempelajari bisnis properti. Hingga akhirnya 
hasil dari waktu yang ia habiskan tidak sia-sia. 
Kemudian Donald Trump menemukan sebuah 
pengembangan rumah tinggal 1.200 unit yang 
memiliki 800 apartment kosong bernama  
“Swifon Village”. Sungguh sebuah rencana. 
Kendati pihak pengembang telah bangkrut 
dan pemerintah melakukan penyitaan, dia 
melihatnya sebagai sebuah peluang besar. Di 
sinilah Donald mulai bekerja keras dan banyak 
belajar sehingga memberi kepercayaan diri dan 
bertekad untuk terus maju dalam kariernya 
di bidang properti Pertama pembelajaran 
yang dapat diambil dari cerita diatas adalah 
melihat Peluang, bagi sebagian orang yang 
berkecimpung dalam bisnis tentunya peluang 
dapat dikatakan jalan untuk berhasil atau 
bahkan sebaliknya, namun jelas berbeda bagi 
Donald Trump, sedikit apapun peluang bahkan 
sudah tidak ada harapan ia mampu untuk 
menjadikan hal tersebut menjadi kenyataan, 
peluang bukan didapat karena memang 
ada peluang, melainkan kita mau untuk 
memaksimalkan peluang tersebut.

Perjalanan Donald Trump didalam bisnis 
property telah mendunia dan tentunya ia 
menjadil salah satu orang terkaya di Amerika 
Serikat, namun Donald mempunyai visi dan 
rencana lain yang diyakini akan berhasil. 
Semata-mata bukan hanya ingin menghasilkan 
uang,  melainkan ingin pula merevitalisasi 
kawasan kumuh di sekitar Grand Central 
Street New York, yang dalam arti ia ingin 
membantu masyarakat kurang mampu 
untuk dapat hidup layak. Pelajaran kedua 
dari hal tersebut adalah bisnis bukan hanya 
memperoleh keuntungan semata. Donald 
Trump menyumbangkan sebagian dari hasil 
bisnisnya untuk masyarakat yang kurang 
mampu, melalui program Corporate Social 
Responsibility. Hampir setiap perusahaan 
besar di dunia pasti memiliki fungsi atau bagian 
yang mengurusi hal ini.

Didalam buku yang berjudul “Lesson 
of Donald Trump”  ini tentunya  banyak 
pembelajaran yang dapat kita ambil. Ada 
sekitar 40 pelajaran terbaik dari seorang 
Donald Trump di dalam buku ini. Mulai dari visi 
diri sendiri, menanti saat yang tepat, keteguhan 
hati, fokus terhadap hal yang dilakukan, 
hingga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. 
Tentunya beberapa hal pembelajaran ini buka 
lah hal yang asing lagi bagi kita, karena banyak 
para motivator andal telah menjelaskannya. 
Namun tak ada salahnya meraih pembelajaran 
dari seorang Trump. Siapa tahu, Anda dapat 
meraih kesuksesan seperti dia.• peRpUStaKaan

8PeRSATUAN WANITA PATRA

pwp dit. pemasaran & niaga peduli banjir penjaringan

Workshop Aplikasi Solphy-2 Bagi Aviation MRO company

Fo
to

 : 
P

E
TR

O
C

H
E

M
IC

A
L 

TR
A

D
IN

G

bandUng - Untuk  lebih mengenalkan aplikasi produk Solphy-2 sebagai 
media pelarut (solvent) pembersih di industri penerbangan nasional,  Unit 
Bisnis Petrochemical Trading Pertamina menyelenggarakan workshop 
Aplikasi Solphy-2 untuk perusahaan yang tergabung dalam Aviation MRO 
(Maintenance, Repairing & Overhaul) Company atau bengkel-bengkel 
pesawat terbang di Bandung, Jawa Barat, pada 21-22 Desember 
2012. 

Kegiatan ini dibuka oleh Special Chemical & Biofuel Trading Manager 
Pertamina Adi Haryono dan dihadiri lebih dari 20 perusahaan Aviation 
MRO nasional. 

Menurut Adi Haryono, workshop tersebut  dimaksudkan untuk lebih 
mengenalkan manfaat penggunaan solvent Solphy-2 kepada Aviation 
MRO Company. Adi menjelaskan, selama ini Solphy-2 telah digunakan 
dengan baik dalam kegiatan pemeliharaan pesawat di PT.GMF Aero Asia. 
“Seiring dengan pertumbuhan industri penerbangan nasional, menjadi 
peluang peningkatan penggunaan Solphy-2 di bengkel-bengkel MRO 
lainnya,” harapnya.

Kegiatan workshop diisi oleh pemaparan oleh product knowledge 
dan product development Solphy-2 oleh Fungsi R & D Direktorat 
Pengolahan, presentasi aspek marketing dan technical services  oleh 
Fungsi Special Chemical & Biofuel Trading, serta  testimoni dan demo 
aplikasi penggunaan Solphy-2 di bolt & parts pesawat  oleh Manager 
engineering Development  PT. GMF Aero Asia erri Rusli.

Solphy-2 merupakan salah satu jenis solvent yang dipasarkan Unit 
Bisnis Petrochemical Trading, diproduksi oleh RU II Dumai dengan 
formulasi dan pengemasan (ukuran pail 20 liter) dilakukan di Unit 
Formulating Plant Tanjung Priok. Karakteristik solvent tersebut adalah 
jernih, tidak berwarna, mudah menguap, tahan terhadap bahan-bahan 
kimia, low odor, memiliki sifat fisik yang stabil dengan kadar racun yang 
rendah. 

Solphy-2 selama ini digunakan sebagai solvent pembersih logam 
dan memiliki daya larut yang baik untuk melepaskan kontaminan minyak, 
residu dan gemuk dari permukaan parts tanpa meninggalkan residu 
tersendiri (degreasing solvent).  Aplikasi Solphy-2 ini dapat digunakan 
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 MUaRa KaRang - Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat 
Pemasaran dan Niaga melakukan bakti sosial untuk korban banjir 
di Kelurahan Penjaringan, Muara Karang, Jakarta Utara pada akhir 
Januari tahun ini. Aksi sosial yang dihadiri anggota PWP  Pemasaran 
dan Niaga pimpinan Frida Hanung Budya tersebut, menyalurkan 
paket bantuan berupa beras, makanan bayi dan balita, selimut, 
serta natura lainnya yang bernilai 45 juta rupiah. “Ini sekadar untuk 
meringankan beban para korban banjir dan untuk melatih kita peduli 
pada sesama,” kata Frida.

Frida Hanung Budya juga menyambangi rumah warga yang sehari 
sebelumnya sempat terendam hingga lebih dari satu meter, dan 
berdialog dengan ibu-ibu korban banjir lainnya. • tatan agUS RSt.

jaKaRta -Ustadz K H Tohri Tohir menyampaikan ceramah  
pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gedung 
Persatuan Wanita Patra, Simprug, Jakarta, Kamis (31/1).  Tohri 
menyampaikan materi tentang “Agama Yang Membawa Rahmat 
Bagi Alam Semesta”. Acara diadakan oleh PWP bidang Sosial 
Budaya seksi kerohanian Islam yang juga dimeriahkan oleh 
pengajian shalawat dan rebana dari Nurul Qolbu ini dihadiri 
oleh Ketua umum Persatuan Wanita Pusat Kania M Afdal.• pRiyo 

widiyanto
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pwp peringati Maulid 
nabi Muhammad Saw

sebagai pembersih pada mesin pesawat terbang, mesin kapal, Dok,  
mesin kendaraan, tank amfibi, kompresor, turbin dan mesin-mesin 
lainnya.

Pengembangan Solphy-2 ini dilatarbelakangi dengan adanya 
kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan dan pengedaran 
bahan-bahan perusak lapisan ozon (BPO) yang selama ini digunakan 
oleh PT. GMF Aero Asia sebagai solvent dan mendorong riset 
bersama antara  PT. GMF Aero Asia untuk mengembangkan solvent 
non-BPO dari  fraksi hidrokarbon. 

Sebagai bagian upaya untuk terus meningkatkan penetrasi 
pemasaran Solphy-2, Pertamina juga terus menjajaki  kerja sama  
penjualan Solphy-2 dengan industri lainnya, seperti PT. Dok Perka-
palan Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT PHe WMO, PT. Petro-
kimia Gresik, dan lain-lain. Di samping itu, Pertamina telah bersinergi 
dengan Fungsi Lubricant untuk pemasaran Solphy-2 kepada TNI 
Marinir  dan PT Pindad. Sedangkan dengan Fungsi Aviation bersinergi 
dalam memasarkan Solphy-2 kepada Lion Airlines dan Malaysian 
Airlines.•petRoCheMiCaL tRading
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MahaSiSwa Undip KUnjUngi 
KantoR pUSat peRtaMina

jaKaRta – Sekitar 200 mahasiswa Jurusan 
Akuntansi Fakultas ekonomika dan Bisnis Universitas 
Diponegoro Semarang melakukan kunjungan Kuliah 
Kerja Lapangan ke Kantor Pusat Pertamina, Rabu 
(23/1). Dalam kunjungan yang dikoordinir eksternal 
communication tersebut, mereka mendapatkan 
pembekalan terkait company profile, visi dan misi, 
serta kegiatan operasi Pertamina. Termasuk juga 
pemaparan tentang sistem manajemen akuntansi 
Pertamina yang disampaikan oleh Assistant Manager 
Business Support Direktorat Keuangan, Hery 
Murahmanta. Para mahasiswa juga diberikan 
pengenalan mengenai program Corporate Sosial 
Resposibility (CSR) Pertamina oleh Senior Officer 
Environment Pertamina, Iwan Ridwan Faizal.•iRLi 

KaRMiLa

GaTherinG CoRpoRate 
SeCRetaRy 2013 : KebeRSaMaan 
MeneMbUS bataS

bogoR –  Untuk mempererat hubungan silaturahmi  
di lingkungan kerja, Corporate Secretary mengadakan 
gathering selama dua hari di Hotel Novotel, Bogor, 
pada 1-2 Februari 2013. Acara yang diikuti seluruh 
pekerja dan mitra kerja Corporate Secretary tersebut 
diisi dengan berbagai kegiatan. Mulai dari pentas seni 
yang melibatkan seluruh bagian, hingga sesi motivasi 
yang diisi oleh Joko Nugroho dan team building  yang 
diadakan keesokan harinya. Dengan mengusung tema 
Kebersamaan Menembus Batas,diharapkan gathering 
ini dapat memberikan semangat baru bagi seluruh 
jajaran Corporate Secretary untuk bekerja lebih giat lagi 
dan saling mendukung satu sama lain.•dewi SRi UtaMi

tURnaMen goLF 
“The exploraSioniST”

bogoR -  Kegiatan golf tournament tahunan 
diadakan di Riverside Golf Course, Gunung 
Putri, Cibubur, Cimanggis pada Minggu 
(27/1). Turnamen yang diadakan oleh PT 
Pertamina Hulu energi bekerja sama dengan 
PT Pertamina Drilling Services Indonesia ini 
diikuti oleh para pegolf dari perusahaan yang 
bergerak dalam bidang minyak dan gas yang 
dimaksudkan untuk menjalin kerja sama dan 
menjaga silaturahmi antar perusahaan. “The 
Exsplorasionist” menjadi tema yang diangkat 
pada golf tournament kali ini.•pRiyo widiyanto

haRVey MaLaihoLo MeRiahKan 
MaLaM tahUn baRU 2013

dUMai  –  Harvey Malaiholo meramaikan malam pergantian 
tahun baru 2013 di Gedung Balai Pertemuan Sasana Mitra 
(BPSM) Bukit Datuk. Acara dihadiri oleh pekerja RU II Dumai 
dan keluarga.  Acara juga dimeriahkan oleh parodi yang 
diperankan dengan pekerja engineering & Development. 
Dalam kesempatan tersebut, Senior Manager Operation & 
Manufacturing M. Syaiful Ghozali menyampaikan pemaparan 
hasil kerja 2012 dan rencana kerja 2013.  Acara dengan grand 
lucky draw sebanyak 10 sepeda tersebut diakhiri dengan pentas 
kembang api di halaman BPSM. Setelah  itu, tim manajemen 
menuju Kilang RU II Dumai untuk memberikan ucapan selamat 
tahun baru 2013 kepada pekerja RU II yang sedang bertugas 
pada malam pergantian tahun.•RU iiFo
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Finance Refinery Off-Site Support
Region IV Manager,
Financial Accounting & Reporting,
Controller,
Finance DirectorateFo
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agUS SUSanto
Finance M & T Off-Site Support
Region III Manager,
Financial Accounting & Reporting,
Controller,
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heRRy heRnawan
Cash Management Manager,
Treasury - Financing & Business Support,
Finance DirectorateFo
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djohaRdi 
angga KUSUMah
Senior Vice President
Strategic Planning & Operation 
evaluation
Upstream DirectorateFo
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heRy Setiawan
Cash Disbursement Manager,
Treasury - Financing & Business Support,
Finance DirectorateFo
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SaLiS  S. apRiLian
Senior Vice President Gas & Power
Gas DirectorateFo
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Rony gUnawan
Senior Vice President exploration
Upstream DirectorateFo
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bagUS SUdaRyanto
Senior Vice President 
Development & Technology
Upstream Directorate
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anaK peRUSahaan
MoU PT Pertamina Trans Kontinental dan 
PT Karya Bumi Lestari 
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President Director PTK Ahmad Bambang dan Direktur PT Karya Bumi Lestari  
Jeffry Soebekti berjabat tangan sebagai tanda disepakatinya kerja sama di antara 
kedua belah pihak.

PT PAS Kian Mantap Sebagai Market Leader 
Penerbangan charter

Penghargaan SBOc untuk 
Pekerja JOB Jambi Merang
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jaKaRta - PT Pertamina 
Trans Kont inenta l  (PTK) 
sepakat bekerja sama dengan 
PT Karya Bumi Lestari, di 
ruang rapat President Director 
PTK.  Penandatanganan 
Memorandum of Under-
standing (MoU) ini  dilakukan 
President Director PTK Ahmad 
Bambang dan Direktur PT 
Karya Bumi Lestari Jeffry 
Soebekti, pada (16/1).

Acara tersebut disaksikan 
oleh Operat ion Director 
PTK Joni Harsono, Finance 
Director PTK Nasuhi Hidajat, 
Corporate Secretary PTK 
Nurkasa Siregar, GM Marketing 
& Branch Coordinator Ary 
Ramadhan, Head Of Internal 
Audit  Musir in i ,  Manager 

SUngai Kenawang - JOB Pertamina-
Talisman, Jambi Merang (JOB PTJM) berikan 
penghargaan safety,  “SBOC Award” kepada 
tiga pekerja dengan intervensi safety dan 
im plementasi kultur safety terbaik, pada 
(13/1), di Sungai Kenawang Central Gas 
Plant, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera 
Selatan.

Penghargaan diberikan oleh Temporary 
Field Manager JOB PTJM, Mardjito Didi 
Junaedi pada saat tool box meeting yang rutin 
digelar setiap pagi. Tiga pekerja penerima 
penghargaan, yaitu Dahnil efendi Chaniago 
untuk kategori Unsafe Action, serta D.Jimmy 
dan Saepul Malik yang meraih kategori Unsafe 
Condition.

Penghargaan Unsafe Action diberikan 
kepada Dahnil karena dinilai rajin mengingatkan 
para pengendara heavy equipment (truk trailer) 
untuk lebih aware terhadap pekerjaannya. 
Sementara itu untuk kategori Unsafe Condition 
diberikan karena kecermatan dan kecepatan 
tanggapan pekerja dalam merespon kondisi 
unsafe di lapangan. 

Temporary Field Manager, JOB PTJM, Jambi 
Merang, Mardjito Didi Junaedi menuturkan 
bahwa  sedianya program ini rutin dilakukan 
di daerah operasi JOB PTJM sebagai bagian 
dari budaya safety dimana masing-masing 
Departemen berkerja dan melakukan intervensi 
dalam hal safety. 

“Program ini bagus karena masing-masing 
dari pekerja saling mengingatkan, saling 
menasehati satu sama lain. Ini juga sebagai 
bagian dari komitmen perusahaan untuk 
menjalankan operasi yang mengutamakan 
keselamatan kerja dengan cara-cara yang tidak 
menimbulkan kerusakan pada lingkungan,” 
kata Mardjito.

Penghargaan SBOC ini diberikan setiap 
dua minggu sekali, dan telah bergulir sejak 
satu setengah tahun lalu. Tidak hanya “SBOC 
Award”, para pekerja berprestasi di bidang 
yang sama pun akan mendapatkan apresiasi 
lain seperti penghargaan di Annual Report dan 
HSSE Award. 

Dalam memegang prinsip safety first, 
komitmen JOB PTJM tidak diragukan lagi. Hal 
ini dibuktikan dengan diraihnya dua sertifikat 
internasional sekaligus pada November 2012, 
yaitu ISO 14001 dan OHSAS 18001:2007.

Hasil audit Badan Sertifikasi TUV Nord 
Indonesia menyebutkan, kegiatan JOB 
Jambi Merang telah sesuai dengan standar 
Internasional, ISO 14001, OHSAS 18001 dan 
SMHSe tanpa adanya temuan audit yang 
bersifat penyimpangan.•SahRUL haetaMy ananto

jaKaRta - Di usianya ke-
43, PT. Pelita Air Service 
( PA S )  t e r u s  b e r u p a y a 
melakukan perubahan dan 
perbaikan. Hal ini ditunjukkan 
dengan keberhasi lannya 
sebagai market leader di 
dunia penerbangan charter 
dengan laba yang semakin 
meningkat. 

“Pelita Air menjadi market 
leader di dunia penerbangan 
charter, khususnya untuk 
market oil and gas producer,” 
kata Presiden Direktur PT. 
PAS, Andjar Wibawanun 
pada acara syukuran HUT 
ke-43 PT PAS di Hanggar 2 
Bandar Udara, Pondok Cabe, 
Tangerang Selatan, (28/1).

Andjar menyampaikan 
selama tahun 2012, PT PAS 
telah mendulang sukses besar 
dengan meraih pencapaian 
revenue yang lebih besar dari 
tahun sebelumnya, yaitu 50-
60 persen. Untuk menunjang 
ekspansi bisnisnya, empat 
helikopter menambah jajaran 
armada PT. PAS.

Andjar mengungkapkan, 
tahun ini PT PAS akan lebih 
agresif dan lebih lincah dalam 
mel ihat pasar. Sejumlah 
perbaikan dilakukan secara 
konsisten mulai dari organisasi 
yang efektif, sistem pencatatan 

Legal Alektri, Manager PR & 
Administration Beno Supiono, 
serta perwakilan dari  PT 
Karya Bumi Lestari.

Rencana ke depan PTK 
akan bekerja sama dengan 
PT Karya Bumi Lestari se-
bagai dasar pelaksanaan 
mengikuti tender di PT Per-
tamina Hulu energi WMO. 
Kesepakatan ini bertujuan 
untuk menunjang akselerasi 
kegiatan usaha kedua belah 
pihak, melaksanakan sharing 
of knowledge, optimalisasi 
SDM, dan/atau peralatan, 
sarana dan prasarana yang 
dikelola oleh kedua belah 
pihak sehingga dapat terjalin 
hubungan kerja sama yang 
saling menguntungkan.

Prinsip kerja sama bisnis 
tersebut meliputi pengadaan 
dan operasional  sarana 
MOPU (Mobi le Offshore 
Processing Unit), MOPSU 

(Mobile Offshore Processing 
Storage Unit), kerja sama 
dalam bidang Marine Support 
untuk fasilitas MOPU dan 
MOPSU.•ptK

dan pelaporan keuangan 
yang lebih akurat, pendekatan 
pasar yang terencana dan 
terpelihara, penambahan ar-
mada, regenerasi pesawat, 
serta rekrutmen SDM muda 
terbaik sebagai kader-kader 
masa depan. 

“Kita mempunyai target 
yang tinggi di tahun 2013. 
Target laba  tahun ini hampir 
200 persen dari tahun 2012. 
Tidak mudah, tapi bukan 
ber arti tidak mungkin.” ung-
kapnya.

Rencananya, PT.PAS 
akan menambahkan 3-8 unit 
pesawat baru lagi. Salah 
satunya, pesawat tipe eTR 72-
500 yang akan dikirim dalam 
dua-tiga bulan mendatang.  

D a l a m  m e m p e r k u a t 
posisinya serta meningkatkan 
reputasinya, PT PAS juga 
telah melakukan kerja sama 
dengan perusahaan penye-
dia pesawat helikopter kelas 
dunia, bahkan terbesar untuk 
helikopter operator. “Semua 
i tu kami lakukan bukan 
sekadar untuk eksistensi, tapi 
untuk lebih mempersiapkan 
diri dalam menghadapi per-
saingan global di waktu men-
datang,” tegas Andjar.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut , jajaran manajemen 

PT Pelita Air Service mem-
berikan penghargaan Purna 
Bhakti kepada  sejumlah 
pekerja  dengan masa ker ja 
terlama mencapai 37 ta-
hun, dan penghargaan pe-
ningkatan OTR (Otoritasi 
untuk Maintenance). Selain 
itu, diserahkan pula bantuan 
CSR be rupa  san tunan 
kepedulian kepada yayasan 
dan panti asuhan yatim piatu 
yang berada di sekitar daerah 
Pondok Cabe.

Guna lebih menitikberatkan 
implementasi atas coporate 
value  terhadap tata kelola 
perusahaan, pada  acara ulang 
tahun tersebut juga dilakukan 
pembacaan komitmen tentang 
pedoman etika dan perilaku 
perusahaan yang dilanjutkan 

dengan penandatanganan 
komitmen dan penyematan 
pin corporate value. 

Penandatanganan ter-
sebut dilakukan oleh seluruh 
insan Pelita Air Service, baik 
Dewan Komisaris, Dewan 
Direksi, Vice President, yang 
menjadi ambassador dan 
para pekerja.

Turut hadir dalam acara 
syukuran HUT PT PAS tahun 
ini, antara lain perwakilan 
pemegang saham, dewan 
komisaris, jajaran direksi, 
mantan pejabat, seluruh 
pekerja PT. PAS, Direksi Indo 
Air Craft, Ketua Persatuan 
Wanit Patra, Polisi Udara, 
pemegang saham Patra Jasa, 
dan berbagai elemen terkait 
lainnya.•SahRUL haetaMy ananto 
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Jajaran direksi dan komisaris PT PAS  sepakat menandatangani komitmen tata 
kelola perusahaan yang baik berdasarkan corporate value.
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Sosialisasi Berlalu Lintas dan Bahaya 
Narkoba untuk generasi Muda

BUMN Dukung Sistem 
Kesehatan Nasional

Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron membuka workshop “Peran Serta BUMN 
Dalam Revitalisasi Dokter Premier Untuk memperkuat Sistem Kesehatan 
Nasional”.
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Kontrak Kerja Sama Pertamina dan 
Distributor Pelumas Region I Ditandatangani

SeMaRang – Wakil Men-
teri Kesehatan Ali Gufron 
didampingi oleh Direktur 
SDM Pertamina evita M. 
Tagor dan Health And Medical 
Management Manager Ugan 
Gandar membuka workshop 
“Peran Serta BUMN Dalam 
Revitalisasi Dokter Premier 
Untuk memperkuat Sistem 
Kesehatan Nasional” di Hotel 
Patra Jasa Semarang, Jawa 
Tengah, pada (21/1).

Workshop yang diikuti oleh 
dokter-dokter BUMN tersebut 
dilaksanakan tiga hari, pada 
21-23 Januari 2013. Acara ini 
merupakan kolaborasi antar 
BUMN untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan yang 
berbasis sistem kesehatan 
nasional yang pro rakyat.  

Sistem kesehatan nasional 
ini harus diselenggarakan 
secara sinergis oleh semua 
p o t e n s i  b a n g s a ,  b a i k 
masyarakat, swasta maupun 
pemerintah. Dengan adanya 

SURabaya - Kontrak ker-
ja sama 2013 antara Sales 
Region I Lubricants dengan 
mitra kerja distributor pe-
lu mas Pertamina se-Sales 
Region I ditandatangani, 
pada (27/1). 

Dengan mengusung 
tema Synergizing Partnership 
to Achiece Goals, kerja sama 
yang dibangun kedua belah 
pihak diharapkan dapat 
berkembang semakin baik 
dan meng untungkan. 

Menuru t  eko R icky 
Susanto selaku Sales Region 
I  Manager  Lubr icants ,  
keinginan ini menjadi tujuan 
bersama sehingga di tahun 
ini dapat diraih keberhasilan, 
baik Pertamina sebagai 
principal maupun distributor 
sebagai partner bisnis. 

Da lam kesempatan 
tersebut juga diadakan 
workshop sales management 
program for distributor.
Workshop yang diadakan di 
Surabaya itu di-conduct oleh 
Henky Mesa dari Mark Plus 

terobosoan inovatif dokter 
premier dan pengendalian 
b iaya obat-obatan dan 
mengoptimalkan biaya ke-
sehatan, diharapkan semua 
lapisan masyarakat dapat 
mendapatkan pelayanan yang 
bermutu dan terjangkau yang 
akan mendorong terbentuknya 
manage care. 

Pertamina sendiri sa-
ngat memperhatikan ke-
sehatan para pekerjanya 

dengan meningkatkan mutu 
pelayanan yang berdampak 
positif untuk produktivitas 
pekerja.  “Pertamina tidak ingin 
mengurangi standar mutu 
pelayanan kesehatan untuk 
pegawai. Dengan program 
manage care diharapkan 
pegawai mendapatkan pela-
yanan kesehatan yang baik,” 
ujar Direktur SDM Pertamina 
Evita M. Tagor.•pRiyo widiyanto

Institute, diikuti oleh sekitar 
25 owner distributor dan 
jajaran manajemennya. 

“Workshop ini menjadi 
tin dak lanjut dari semangat 
Pertamina Lubricants un-
tuk mewujudkan channel 
excellent partnership. Yaitu, 
mengoptimalkan kinerja 
d is t r ibu to r,  mengubah 
mindset owner distributor 
dalam mengoperasikan 
bisnis distribusi modern 
secara andal,” tegas eko 
Ricky Susanto. 

Menurut eko, konsep 
ini sudah lama diterapkan 
di perusahaan fast moving 
consumer good.  

Workshop selama dua 
hari tersebut berlangsung 
lancar dengan diskusi dua 
arah yang cukup interaktif. 
Para peserta diajak untuk 
m e n g u b a h  m i n d  s e t -
nya  ten tang wawasan 
bisnis operasi distribusi 
sesungguhnya. 

“Melihat persaingan 
di bisnis pelumas yang 
sudah cukup sengit, 
diperlukan optimalisasi 
manajemen distribusi 
dan salesforce yang 
andal  dengan st rateg i 
bisnis yang terstruktur,”  ujar 
Henky Mesa di sela-sela 
workshop.•FRM Reg. i
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dUMai -  Suasana SMA YKPP  
berbeda dari biasanya. Sekitar 400 
siswa tampak memadati ruangan 
aula SMA YKPP untuk mengikuti 
acara “Sosialisasi Berlalu Lintas 
dan Bahaya Narkoba dalam 
rangka Gernas K3 (Gerakan 
Nasional Keselamatan Kesehatan 
Kerja)” yang diselenggarakan 
oleh Security Section Head dan 
Health, Safety and environmental 
(HSe) dan Pertamina Hospital 
Dumai (PHD), pada (22/1).

 Dalam kesempatan tersebut, Security Section Head Selsius Saputra mengingatkan  
agar siswa dapat mematuhi peraturan yang berlaku dalam mengendarai kendaraan 
dengan kecepatan 40 km/jam.

Para siswa juga diberi penyuluhan dan presentasi mengenai “Bahaya Penggunaan 
Narkoba” yang disampaikan oleh dr. Ramdhan dan dr. Dinno Rilando dari Pertamina 
Hospital Dumai. Selanjutnya adalah sesi jawab.

Pada hari yang sama,  siswa SMP YKPP   juga mendapatkan pembekalan yang sama. 
Penyampaian sosialisasi mengenai Gernas K3 dilakukan oleh  Safety and environmental 
Dame Pakpahan. Antusiasme siswa SMP YKPP tak kalah dari kakak kelasnya. Hal ini 
dapat dilihat dari tingginya antusias mereka pada sesi tanya jawab. 

Dengan diadakannya acara ini diharapkan semua siswa khususnya warga perumahan 
Bukit Datuk dan masyarakat kota Dumai umumnya dapat mengikuti dan mematuhi cara 
berkendaraan yang baik, karena bila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi oleh 
pihak terkait.•RU ii
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S & D Region III 
Raih Tiga Sertifikat 
Terintegrasi
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New World Record Drive 
Berkat Pertamina Dex
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pertamina dex 
sebagai salah satu 
bahan bakar khusus 
berkualitas produksi  
pertamina memberikan 
kontribusinya dalam 
pencapaian new world 
record drive.  ini 
membuktikan pertamina 
dex sangat mendukung 
performa mesin 
kendaraan.

SeMaRang  – Pertamina Lubricants terus meningkatkan 
aktivitas pemasaran di wilayah Jateng & DIY dengan kembali 
meluncurkan satu outlet Pelumas Olimart di kota Semarang, 
Jawa Tengah. Olimart Sinar Barito (Olimart SB) yang terletak di 
Jalan Majapahit 158 Semarang ini merupakan Olimart yang ke-6 
di Semarang, serta ke-17 di seluruh wilayah pemasaran Region 
IV Jateng & DIY. 

Olimart merupakan outlet pelumas untuk kendaraan roda 
empat dengan model kemitraan antara Pertamina dan pemilik 
bengkel. Keberadaan Olimart menjadikan produk Pertamina lebih 
dekat kepada konsumen, khususnya kemudahan dan kepastian 
mendapatkan produk berkualitas yang dijamin keasliannya. 

“Penambahan Olimart di kota Semarang ini menjadi salah 
satu bentuk komitmen Pertamina untuk terus memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan pelumas Pertamina dengan sistem 

jaKaRta –  Tim pembalap dan 
Off Roader Dunia, Challange4 
yang dipimpin oleh Rainer 
Zietlow berhasil membuat 
rekor dunia perjalanan ter-
cepat dari Melbourne ke St. 
Petersburg dalam waktu 
17 hari. Perjalanan sejauh 
23.000 km  ditempuh dengan 
menggunakan kendaraan 
Volkswagen Touareg V6 
TDI dan sekitar 2.900 km 
melalui Indonesia dengan 
menggunakan bahan bakar 
Pertamina Dex.

Perjalanan Rainer bersama 
tim lainnya memulai perjalanan 
dari Melbourne-Australia pada 
27 Juli 2012 dan memasuki 
wilayah Indonesia pada 29 Juli 
melalui Kupang hingga Dumai 
selama 7 hari dan melanjutkan 
perjalanan hingga ke Rusia.

Selama perjalanan di In-
donesia, T im Challange4 
ter sebut menggunakan ba-
han bakar Pertamina Dex 
untuk kendaraan VW Touareg 
V6 TDI. Pemilihan bahan 
bakar berkualitas sangat 
berpengaruh terhadap per-
forma mesin dan kelancaran 
perjalanan guna meraih waktu 
tercepat rekor dunia.

“Kami menggunakan 
Per ta mina Dex karena telah 
terbukti kualitasnya dari hasil 
pengujian yang paling baik 
di Indonesia. Dan berkat 
dukungan Pertamina Dex, 
performance mesin kendaraan 
sangatlah baik,” ujar Rainer 
dalam kunjungannya di exe-
cutive Lounge Kantor Pusat 
Pertamina, Jumat (1/2).

Dalam kesempatan ter-
sebut, Direktur Pemasaran 
d a n  N i a g a  P e r t a m i n a  
Hanung Budya mengatakan, 
Pertamina Dex merupakan 
satu-satunya bahan bakar 
di Indonesia yang memiliki 
performance tinggi dan telah 
memenuhi kualifikasi standar 
euro III.  

“Sebanyak 160 SPBU 
wilayah Jawa-Bali-Sumatera-
Kalimantan sudah menjual 
Pertamina Dex dalam bentuk 

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya  foto bersama dengan Rainer Zietlow setelah menerima tim 
pembalap dan Off Roader Dunia, Challange4 yang berhasil membuat rekor dunia perjalanan tercepat dari Melbourne ke 
St. Petersburg dalam waktu 17 hari.

Dispenser, sedangkan 360 
SPBU lainnya menjual dalam 
bentuk dirigen. Pertamina 
akan terus menambah SP BU 
yang menyediakan Perta-
mina Dex dalam bentuk dis-
penser untuk memudahkan 
kon sumen dalam pengisian 
ulang,” ujar Hanung.

Pertamina Dex yang 
mengusung konsep “Less 
Sulfur, More Durable Power” 
merupakan produk diesel 
hasil produksi Refinery Unit VI 
Balongan yang sangat sesuai 
untuk kendaraan dengan 
Diesel Common Rail System 
yang memenuhi bahan bakar 
rendah sulfur.

“Saya tidak merasakan 
perbedaan apapun pada 
kualitas bahan bakar buatan 
Australia dan Indonesia. Saya 
menghadapi masalah besar 
di China saat kami harus 

meng gunakan additive untuk 
meningkatkan kualitas bahan 
bakarnya,” ungkap Rainer. 

Rainer mengakui, Per-
tamina Dex memudahkan 
timnya selama perjalanan di 
Indonesia karena memiliki 
kandungan su l fu r  yang 
rendah.  “Ini bukti buatan 
Indonesia tidak kalah dengan 
buatan Australia. Sama-sama 
unggul,” ujarnya.

Pertamina mengapresiasi 
pilihan Rainer dan tim untuk 
menggunakan Pertamina 
Dex selama perjalanannya 
di Indonesia dalam rangka 
pemecahan rekor dunia 
menaklukkan tantangan 
perjalanan Melbourne-St. 
Petersburg.  “Indonesia patut 
berbangga dengan produknya 
sendir i ,” ujar Rainer.• iRLi 

KaRMiLa

SURabaya - Dalam rangka menunjang peng-
implementasian program Pertamina Operation 
& Service Excellence (POSe) dan PROPeR di 
Terminal BBM, Supply & Distribution Region III telah 
menerima sertifikat Sistem Manajemen Integrasi dari 
British Standard Institution Management System. 
Sertifikat tersebut terdiri atas ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 dan OHSAS 18001:2007, secara 
menyeluruh di 18 terminal BBM di wilayah Jawa 
Timur, Bali, NTT, dan NTB. Hal tersebut juga 
menjadikan S & D Region III menjadi Region yang 
pertama yang telah memiliki sertifikat Sistem 
Manajemen Integrasi.

“Sertifikasi kepada S & D Region III adalah 
merupakan milestone untuk memberikan layanan 
penyediaan BBM yang lebih baik,” ungkap Vice 
President Supply & Distribution Alfian Nasution, di 
Surabaya, Selasa (5/2). Menurutnya, keinginanan 
konsumen yang semakin kritis, khususnya terkait 
pelayanan, kualitas, dan kuantitas, harus dijawab 
dengan memberikan kinerja terbaik.

ISO 9001 adalah standarisasi untuk manajemen 
mutu, sementara ISO 14001 adalah standarisasi 
untuk manajemen lingkungan dalam operasional 
unit bisnis. Sedangkan OHSAS 18001 adalah 
standarisasi untuk manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja.

Salah satu standar dari ISO 9001 adalah 
consumer focus. Diraihnya ISO 9001menunjukkan 
bahwa Pertamina mampu menjaga sistem 
manajemen mutu dan operasional dalam rangka 
memenuhi ekspektasi pelanggan. S&D Region III, 
dalam operasionalnya mengutamakan pelayanan 
dengan moto 4T (Tepat Mutu, Tepat Jumlah, Tepat 
Waktu dan Tepat Tujuan).

Integrasi dengan ISO 14001 dan OHSAS 
18001, juga menjadi indikator bahwa dalam 
operasionalnya, seluruh terminal BBM di wilayah S 
& D Region III, tetap mematuhi aspek keselamatan 
dan kesehatan kerja untuk semua pekerja yang 
melaksanakan aktifitas di Terminal BBM, juga 
kelestarian lingkungan. Hal tersebut juga didukung 
dengan pencapaian Pertamina dalam penilaian 
PROPeR yang dilakukan Kementerian Lingkungan 
Hidup.

Dengan membudayakan sistem kerja sesuai 
standar Sistem Manajemen Integrasi S&D Region III 
menjadi bagian dari perusahaan untuk dapat bersaing 
dengan kompetitor. Pertamina berkomitmen untuk 
terus hadir melayani kebutuhan BBM dalam negeri 
dengan meningkatkan pelayanan serta kehandalan 
sarana dan fasilitas infrastruktur yang ada demi 
kelangsungan usaha dan peningkatan ekonomi 
nasional.•FRM Reg. V

Pertamina Lubricants Tambah gerai  Olimart di Semarang
kemitraan yang mengandalkan pelayanan yang prima serta 
kualitas yang  terjamin,” ujar Werry Prayogi Manager Lubricants 
Sales Region IV.

Bengkel yang telah menjadi Olimart akan senantiasa 
mendapat dukungan dari Pertamina terkait branding (outdoor 
dan indoor) sesuai standar Olimart, pelatihan mekanik, pemberian 
seragam untuk mekanik dan kasir. Selain itu, nilai tambah lainnya 
adalah program promo berkelanjutan, komputerisasi (pelatihan 
software khusus yang terhubung dengan pusat) dan dukungan 
material promosi. Support material promosi ini bisa berupa tisu, 
spanduk, dan berbagai merchandise.

Pertamina juga masih memberikan keleluasaan kepada 
bengkel Olimart untuk menjual merek pelumas selain dari 
Pertamina dengan komposisi tak melebihi 20% dari stok merek 
Pertamina.•FRM Reg. iV


