
Dalam berbagai pertemuan dengan para Bondholder, 
Investment Bank dan Lembaga Pemeringkat internasional 
yang telah dilakukan oleh Fungsi Investor Relations, salah 
satu area yang banyak ditanyakan adalah tentang kegiatan 
refinery Pertamina. Mereka menilai refinery adalah hal penting 
karena peran Pertamina sebagai penyedia produk BBM untuk 
Indonesia. 

Refinery menjadi perhatian besar bagi pemerhati industri 
migas internasional. Pasalnya, kebutuhan produk BBM tiap 
tahun terus bertambah, seiring dengan pertumbuhan ekonomi 
dan industri global. Dalam laporan OPEC (2012), ekspansi 
peningkatan kapasitas kilang kini ramai dilakukan oleh negara-
negara berkembang, terutama di kawasan Asia dan Timur 
Tengah. Salah satu contohnya adalah China, yang tengah 
agresif memacu pertumbuhan industri refinery dengan proyek 
pembangunan kilang baru pada 2012-2016 dengan indikasi 
kapasitas sebesar 2,2 juta bph, serta berbagai inisiatif lain. 

Bagaimana dengan Indonesia? Tahun 1962-2009, In-
do nesia menjadi bagian dari negara OPEC, yang berarti 
merupakan net eksportir minyak mentah. Namun karena 
pertumbuhan konsumsi dan natural decline pada sumber-
sumber minyak dalam negeri, Indonesia mulai menjadi net 
importer minyak mentah dan produk BBM guna memenuhi 
kebutuhan konsumsi BBM domestik, seperti terlihat pada 
bagan berikut.

 

Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings, dalam 
laporannya membandingkan Pertamina dengan perusahaan 
refinery dunia, seperti Reliance dari India. Reliance selain 
memiliki kapasitas sebesar 1,240 juta barel per hari (bph), 
juga memiliki Nelson Complexity Indeks (NCI) sebesar 14. Hal 
ini mencerminkan tingkat kompleksitas kilang-kilang Reliance 
mampu memberi nilai ekonomis yang menguntungkan dengan 
menciptakan produk-produk yang lebih beragam. 

Tentunya Pertamina tidak tinggal diam. Saat ini, total 
kapasitas refinery Pertamina mencapai 1,031 juta bph dengan 
NCI 5,4. Untuk memenuhi kebutuhan domestik, Pertamina 
terus berupaya meningkatkan kinerja refinery-nya. Di sela 
acara APEC di Bali baru-baru ini, Pertamina dan UOP LLC 
(AS) menandatangani kesepakatan untuk melakukan feasability 
study atas kilang-kilang Pertamina. Hal ini merupakan salah 
satu strategi bagi peningkatan output kilang-kilang Pertamina. 

Kajian konsultan migas internasional Wood Mackenzie, 
menyebutkan bahwa “Indonesia, Not the US, Will Influence 
Global Gasoline Trade by 2018” (Sept 2013). Posisi sebagai 
“market influencer” inilah yang menempatkan strategi Pertamina 
di bidang refinery, tengah dicermati oleh para pelaku sektor 
energi dan pasar uang internasional.•
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50 Most Powerful Women in Business 
Direktur Utama Pertamina 
Ranking ke-6

jakarta  –  Direktur Utama Karen Agustiwan, masuk ranking 
ke-6 dari 50 Pebisnis Wanita Berpengaruh di dunia “50 Most 
Powerful Women in Business” yang dirilis majalah Fortune. 
Sebagaimana dikutip dalam website CNN Money, Jumat 
(11/10), Karen layak berada pada peringkat No.6 tahun ini 
berdasarkan pertimbangan keberhasilannya dalam mengelola 
perusahaan dengan revenue 70 miliar dollar AS, mencapai laba 
bersih 2,7 miliar dollar AS dan berhasil masuk peringkat 122 
Fortune Global 500. Pencapaian laba bersih sebesar 2,7 miliar 
dollar AS atau naik 15 persen dari tahun sebelumnya tersebut 
menjadi pencapaian tertinggi dalam sejarah sejak perusahaan 
tersebut berdiri.

 Selama menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, Karen 
membawa Pertamina melakukan langkah-langkah terobosan, 
seperti perubahan visi perusahaan menjadi World Class National 
Energy Company, pembentukan Direktorat Gas untuk menjawab 
tantangan ketahanan energi Indonesia di masa depan, dan 
lebih agresif dalam upaya mencapai profitable downstream. 
Di antaranya rencana pembangunan dan bottom upgrading 
kilang, pemasaran ekspor pelumas ke 24 negara selain 
mempertahankan market share di pasar domestik pada level 
60%. Pertamina juga berhasil menjaga pertumbuhan produksi 
minyaknya rata-rata 6,6% per tahun dalam 5 tahun terakhir.

Keberhasilan tersebut memperbaiki prestasi pada tahun 
sebelumnya pada peringkat 19 dalam 50 Most Powerful Women 
in Business. Dengan peningkatan tersebut, Karen termasuk 
salah satu dari 9 wanita pebisnis berpengaruh yang mengalami 
perubahan posisi positif terbesar (big movers and new comers). 
Saat ini Karen menempati urutan tertinggi di jajaran pebisnis 
perempuan se-kawasan ASEAN, dimana dia mengungguli CEO 
Singapore Telecom Soock Kong Cua.

“Penghargaan ini merupakan penghargaan bagi Pertamina 
dan seluruh bangsa Indonesia, tanpa dukungan penuh seluruh 
komponen bangsa maka Pertamina tidak akan bisa mencapai 
prestasi seperti saat ini,”tutur Karen.

Para pebisnis perempuan yang bisa masuk dalam daftar 
tersebut, juga dinilai berdasarkan empat kriteria. Di antaranya 
perannya dalam mendorong perusahaan ke kancah global, 
kepemimpinannya sehingga perusahaan terus berkembang dan 
sehat, kiprahnya dalam kancah internasional, serta pengaruhnya 
dalam bidang sosial dan budaya.

“Tentu pencapaian beliau akan menjadi inspirasi dan teladan 
bagi segenap insan Pertamina sehingga dapat menambah 
energi baru untuk membawa Pertamina sebagai lokomotif 
gerakan ‘Ayo Indonesia Mendunia’,” kata Vice President 
Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir.•rudi/dsu



2No. 41POJOK
ManajeMen VICE PRESIDENT INTEGRATED SUPPLy CHAIN

taFkir

Fo
to

 : 
R

A
H

M
A

N

Tahun XLIX, 14 Oktober 2013

MengUPayakan 
oPtIMasI DI hIlIR

VIsI

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

MIsI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

pengantar redaksi :
Nama Integrated Supply Chain (ISC) yang cukup sering disebut 

pada awal pembentukannya di tahun 2009 kembali mendapatkan 
perhatian dengan adanya terobosan berupa optimasi Hilir yang 
diupayakan oleh Fungsi ini bersama dengan Fungsi terkait lainnya. 
Untuk lebih jelasnya mengenai inovasi yang dilakukan, kami 
menemui Vp isC - tafkir untuk berbincang-bincang lebih jauh.

apa sebetulnya tugas utama dari Integrated Supply 
Chain (isC) ini? Dilihat dari struktur organisasi kedudukan ISC 
maka Fungsi ini adalah salah satu yang melapor langsung ke 
Direktur Utama Pertamina. Tiga tugas utama ISC adalah melakukan 
perencanaan dan optimasi untuk Hilir Pertamina, melaksanaan 
pengadaan minyak mentah dan produk kilang kecuali NBBM & 
Petrokimia, serta melakukan penjadwalan dan distribusi minyak 
mentah dan produk kilang sehingga tercapainya security of supply 
dengan tetap mempertimbangkan keekonomian. 

Maksudnya optimasi di hilir itu apa?  Proses bisnis 
optimasi hilir mencakup serangkaian rancangan upaya pencapaian 
margin hilir yang optimal dalam penyediaan produk kilang secara 
terintegrasi, meliputi namun tidak terbatas pada perencanaan 
suplai minyak tanah dan produk kilang, distribusi produk BBM dan 
BBK, penyediaaan dana, strategi penjualan, usulan rekomendasi 
penyempurnaan pola suplai dan sarfas seperti aspek kilang, jetty, 
infastruktur, inventory, transportasi, pola suplai, serta evaluasi 
biaya dan losses baik dalam jangka pendek, menengah, maupun 
jangka panjang. 

Pelaksanaan optimalisasi margin Hilir dilaksanakan setiap bulan 
dengan periode perencanaan untuk 3 bulan ke depan, dimana 
untuk 1 dan 2 bulan ke depan dilaksanakan penyempurnaan 
perencanaan sesuai dengan kondisi operasional yang paling 
mutakhir. Diharapkan dengan horizon waktu 3 bulan ke depan ini 
dapat memberikan hasil pengadaan  minyak mentah dan produk 
kilang yang lebih baik.

pengadaan crude oil dan bbM selalu terkait dengan 
fluktuasi  nilai tukar rupiah dan dolar. Sampai  seberapa 
jauh ini berpengaruh?  Nilai tukar dolar terhadap rupiah sangat 
mempengaruhi bisnis Hilir pertamina mengingat penjualan  sebagian 
besar dilaksanakan didalam negeri dengan revenue dalam Rupiah 
sedangkan pembelian bahan baku berupa minyak mentah atau 
produk impor dalam valas;

Guna memastikan cash flow pertamina khususnya Hilir 
tetap sehat maka dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut. 
Pertama, koordinasi dengan Direktorat Keuangan dalam 
menentukan volume impor dengan memastikan bahwa ketersediaan 
valas dijadikan salah satu pertimbangan dalam optimalisasi Hilir 
terutama dalam rencana pengadaan minyak mentah dan produk 
kilang. Dalam optimasi hilir dilakukan prediksi harga base price 
dan alpha minyak mentah dan produk kilang untuk menentukan 
kebutuhan valas impor. Kedua, memberikan informasi rencana 
pengadaan (volume) untuk tiga bulan ke depan dalam rencana detail 
kepada Fungsi Keuangan sehingga kebutuhan & pengadaan valas 
dapat disesuaikan dengan rencana pembayaran sampai dengan 
tiga bulan ke depan.

dari melihat data-data tersebut,  berarti bisa dilihat trend 
harga minyak mentah dan produk kilang? Pada dasarnya 
kondisi pasar atau trend sangat dipengaruhi faktor fundamental 
dan non fundamental yang akan menentukan kondisi harga. Untuk 
memprediksi atau estimasi mengenai kondisi harga, yaitu base price 
serta alpha dalam periode perencanaan tiga bulan ke depan telah 

dibentuk tim harga yang merupakan bagian dari tim Optimalisasi 
Margin Hilir. Tim harga terdiri dari Fungsi-fungsi di ISC serta M&T 
yang selain mengestimasi base price dan alpha juga menentukan 
harga jual produk yang di pasarkan. Fungsi yang merupakan bagian 
dari tim harga di ISC adalah Fungsi Market Analysis & Development.

berarti di  fungsi Market analyst dev. ini  isu-isu politik 
masuk dalam perhitungan ya? Benar, prediksi yang dilakukan 
untuk menentukan base price serta alpha berdasarkan kepada 
informasi fundamental serta non fundamental yang ada di 
international maupun domestic market. 

Untuk faktor fundamental sangat terkait dengan ketersediaan 
atau supply and demand. Untuk Faktor non fundamental agak unik 
karena biasanya merupakan data kualitatif yang terkait dengan 
isu politis atau kestabilan kondisi perekonomian, dan sebagainya.

Para pelaku pasar juga mempunyai saringan informasi yang 
baik mengenai sampai seberapa jauh isu-isu politis mempengaruhi 
kondisi perdagangan minyak mentah dan produk kilang. Sebagai 
contoh krisis timur tengah terutama isu penutupan selat Hormus 
sangat mempengaruhi harga dibanding dengan krisis Korea. 
Saringan informasi pelaku pasar ini juga harus dimiliki oleh Fungsi 
Market Analysis & Development.

anda sempat bicara tentang organisasi baru. apakah 
akan ada perubahan?   Alasan mendasar mengenai perubahan 
organisasi ISC adalah untuk mendukung optimalisasi Hilir. 
Organisasi yang ada diperkuat sehingga hasil mendukung 
perencanaan dan implementasi optimalisasi margin Hilir. Proses 
bisnis yang dilaksanakan sebelumnya berbasis kepada optimasi  
margin kilang dan yield berubah menjadi optimalisasi margin Hilir.

Fungsi yang menangani proses perencanaan di ISC adalah 
Integrated Supply Planning diperkuat dengan formasi yang 
khusus mendukung optimalisasi margin hilir terutama dengan 
penambahan analyst- analyst dalam perencanaan optimasi kilang 
yang menggunakan GRTMPS serta analyst dalam optimasi suplai 
dan distribusi BBM/BBK yang saat ini menggunakan aplikasi SAND.

Selain proses perencanaan, maka optimalisasi margin hilir 
juga perlu didukung dengan penguatan dalam proses pengadaan 
serta operasional. Guna memastikan seluruh hasil pengadaan dan 
operasional suplai berjalan sesuai  yang dibutuhkan dalam skenario 
optimasi hilir.

Faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam optimalisasi 
margin hilir adalah prediksi harga serta demand. Prediksi harga 
yang berupa base price dan alpha dikeluarkan oleh Fungsi Market 
Analysis & development – ISC sehingga pada Fungsi ini perlu 
diperkuat dengan adanya market research and development yang 
lebih fokus.

namun tetap ada di leher dirut itu ya? Iya tetap menjadi 
organisasi yang melapor langsung ke Direktur Utama. KPI margin 
hilir pun di-cascade dari Direksi ke VP ISC mengingat kondisi 
struktur ini. Pencapaian margin hilir  tentunya dipantau dalam rapat 
optimalisasi margin hilir yang dilaksanakan setiap bulannya.

kalau begitu, sebenarnya sudah bisa diprediksi berapa 
besar kemungkinan profit yang bisa didapat?  Setiap bulannya 
target sudah ditentukan dari hasil kesepakatan optimalisasi hilir. 
Namun target ini ditetapkan sesuai dengan asumsi – asumsi yang 
digunakan. Jika asumsi tersebut berbeda dengan realisasi maka 
margin hilir juga akan berbeda dengan target. Inilah yang harus kita 
pastikan, bahwa target margin hilir  dapat dikawal dengan kondisi 
dinamis yang dihadapi saat itu.•urip
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tujuh aksi Merobohkan Bangunan dari Dalam

sukses besar sebuah organisasi/perusahaan tidak lepas 
dari siapa Ceo-nya. sementara keberhasilan seorang Ceo 
sangat tergantung bagaimana leadership dan integritas 
orang-orang di belakangnya. kejelian, kejernihan berpikir 
dan kepekaan nurani sangat dibutuhkan disini. kita 
berharap, pimpinan puncak akan menghasilkan yang 
terbaik melalui orang-orang hebatnya. Follower yang 
berkarakter akan lahir dari mereka.

“

“

Wow... mana mungkin?! Pastilah sangat 
membahayakan jika kita cermati judul di 
atas. Tidak hanya membahayakan bagi 
penghuninya, tapi juga membingungkan. 
Gila kali, itu pembunuhan namanya. Tapi 
apa ada ya hal seperti ini? “Rasanya tidak 
mungkin lah pak. Hanya orang bodoh saja 
yang berbuat seperti itu”, kata mereka yang 
saya ajak bicara. Tapi jika kita mau berpikir 
lebih dalam lagi, perilaku itu ternyata ada. 
Contohnya orang yang mau bunuh diri dan 
tidak memiliki akal sehat. Wah... berarti jika itu 
ada, hanya dua itu ya alasannya...?!

Yaa... itu jika bangunannya fisik. Tapi 
kalau bangunannya itu sebuah institusi atau 
organisasi, apa ada alasan lainnya. Untuk 
tahu jawabannya, coba simak kemungkinan 
di bawah satu persatu alasan orang ingin 
merobohkan bangunannya dari dalam.

Pertama, orang yang ingin merusak 
tatanan yang sudah bagus. Kekurangan 
atau ketidakmampuan dirinya akan sangat 
jelas terlihat dalam situasi seperti ini. Vested 
interest-nya mudah dibaca. Banyak cara 
akan dilakukannya. Misalnya, membungkam 
dan mengganti orang-orang di sekitarnya 
tanpa memahami tujuan organisasi yang 
dipimpinnya. Bisa jadi dia tidak paham 
dengan jiwa organisasi tersebut serta 
belum mengenal capability orang-orang 
dibawahnya. Tapi sudah melakukan aksi. 
yang ada dibenaknya bagaimana interest 
pribadinya dapat terlaksana tanpa ada yang 
menghalangi. Serta ingin kelihatan berkuasa.

Dalam situasi seperti ini, j ika top 
level management atau pihak-pihak yang 
peduli tidak jeli dan terkesan membiarkan, 
bangunan “organisasi” tersebut tinggal 
menunggu masa kehancuran. Jika hidup 
pun, organisasi  itu pasti mandul. Karena 
hanya akan mengakomodir kepentingan satu 
orang “penguasa” dan kelompoknya, bukan 
goal perusahaan.

Kedua, memasukkan orang-orang 
yang tidak kompeten. Memberikan 
kedudukan untuk orang yang tidak tepat 
atau tidak jelas asal usulnya. Secara arogan 
dia bisa ujug-ujug mendudukkan karib 
kerabatnya, sohibnya, titipan saudara/
keluarga atasannya, bahkan orang yang 
lemah/invalid dan tidak perform sekalipun. 
yang lebih parah lagi mengangkat orang-
orang yang t rack record-nya h i tam 
(bermasalah). Tidak jelas apa maksudnya. 
Namun dampaknya akan luar biasa bagi 
organisasi. Banyak orang akan terdemotivasi. 
Bahkan yang punya talenta & profesional 
memilih resign daripada tetap bertahan 
dan menyaksikan dagelan badut yang 
membosankan. Organisasi akan teraniaya, 
dan akan di lecehkan banyak orang. 
Orang menjadi tidak punya semangat 
lagi berkontribusi dan berkompetisi untuk 
memberikan yang terbaik bagi perusahaan.

Istimewanya lagi, orang-orang seperti 
ini seringkali dianakemaskan, walaupun 
kerjanya tidak becus. Sehingga aturan tinggal 
aturan. Sistem tinggal sistem dan values “6C” 
menjadi tidak bernyawa. 

Ketiga, lebih mengakomodir keingin-
an pihak lain di luar organisasi karena 
ada deal-deal pribadi. Bisa jadi dia diposisi-
kan bukan karena prestasinya. Bukan karena 
kinerja atau karena dia kompeten. Tapi 
karena belas kasihan orang atau dengan 
cara-cara yang tidak wajar. Jika ini ada, 
top level management harus bertanggung 
jawab mendudukkan orang-orang seperti 
ini. Hasil fit & proper test-nya paling jeblok, 
integritasnya sangat dipertanyakan, tapi kok 

bisa dia yang dipilih? Ada apa...?
Hal yang selanjutnya terjadi dan tidak 

bisa dielakkan, karena sudah terlanjur berjanji 
dia harus mengakomodir kepentingan orang 
lain, sekalipun harus melacurkan diri. Seperti 
mengamankan bisnis orang dekat atau 
kawan/saudaranya dan juga memperoleh 
keuntungan secara pribadi. Bahayanya 
lagi, anak dan keluarganya pun masuk jadi 
kontraktor. Rela mengorbankan harga diri 
dan buta mata hati. Tidak peduli lagi apa 
kata orang, apalagi masa depan “nasib” 
organisasi.

keempat, bos ini suka meng guna-
kan style “management by conflict”. Dia 
paling suka jika orang-orang dibawahnya 
tidak kompak, saling curiga mencurigai 
dan tidak peduli dengan performa/target 
organisasi. Dengan kondisi ini, dia aman dan 
paling menikmati. Kekurangannya pasti akan 
tertutupi di mata bawahannya. Dia berharap 
orang akan memilih menyelamatkan diri 
masing-masing. Dan yang paling penting, 
“sycophants” akan tumbuh subur dalam 
situasi seperti ini. Jika dipandang perlu dia 
akan susupkan orangnya “sychopants & 
oportunis” dalam kelompok yang masih 
solid untuk memata-matai. Dia suka 
memancing isu dan isu-isu yang tidak jelas 
langsung direspon untuk memperkeruh 
situasi.

Kelima, suka menutup kasus/masa-
lah serta membela dan melepaskan 
orang yang bersalah. Ini jelas, karena dia 
sendiri punya vested interest dan berasal 
dari sisi yang gelap. Orang tipe ini paling 
benci dengan mereka yang berintegritas. Ini 
sangat berbahaya. Jika karakter pimpinan 
yang kita miliki seperti ini, kita hanya 
menunggu waktu kehancuran. Sinyal ini 
akan ditangkap oleh semua pekerja dengan 
pesan “silahkan mencuri/korupsi, tapi hati-
hati...!”.

Keenam, berdalih seolah-olah jadi 
pembaharu. Ingin melakukan perubahan 
dengan berbagai dalih yang dipaksakan. 
Sering kali t idak disadari oleh yang 
bersangkutan bahwa orang sangat mudah 
membaca niat yang tersembunyi tersebut. 
Berbagai alasan dia kemukakan untuk 
menjustifikasi rencananya. Dan biasanya 
dengan menggunakan kekuasaan mereka 
selalu berhasil melakukannya. yang kasihan 
adalah nasib perusahaan dan orang-orang 
di dalamnya. Dampaknya memang tidak 
sekarang, bisa setahun bahkan sepuluh 
tahun kemudian. Jika dampaknya muncul, 
segala sesuatunya sudah terlambat.

yang ketujuh, karena dominansi 
istri (atau suami jika istrinya pekerja). 

Istri lebih kuasa dibanding suami. Sebagian 
orang bilang, kalau suaminya Manajer, 
istrinya bertingkah bagaikan VP bahkan 
lebih. Pokoknya minimal naik satu tingkatlah 
dibanding suaminya. “Ada bos yang luar 
biasa arogannya, tapi begitu penakut dengan 
istrinya,” kata sebagian rekan. Sampai-
sampai nasib anak buah, siapa vendor yang 
harus dimenangkan dan keputusan yang 
dibuat dan lain sebagainya perlu campur 
tangan istri. Banyak pejabat/pekerja dicopot 
atau dipindah karena istri bos tidak suka 
dengan orang atau istrinya tersebut. Ada 
yang dirugikan ada juga yang diuntungkan, 
sehingga banyak yang meng-hamba kepada 
istri bos. Meleset sedikit saja karena lupa 
membelikan oleh-oleh bisa menjadi masalah 
besar. 

Sekarang, mari kita renungkan, seperti 
apa atasan kita. Mudah-mudahan tidak ada 
di antara 7 model tersebut. Jika ada, top 
level management harus segera bertindak, 
sebelum semuanya menjadi terlambat. 
Dalam situasi ini sulit untuk mendapatkan 
trust, apalagi kinerja excellent dari pekerja. 
Jangankan untuk berpikir maju menjadi world 
class, mempertahankan kondisi yang ada 
saja susah. Pimpinan puncak harus punya 
kepekaan, temukan orang dengan tipikal 
ini dan segera lakukan aksi dengan cara 
apapun, mulai dari cara-cara elegan sampai 
dengan radikal.

Pilihan ada pada pimpinan puncak. 
Membela dan mempertahankan segelintir 
pimpinan perusak tersebut  atau memilih 
menyelamatkan perusahaan. Kita berharap 
top level t idak akan mengorbankan 
kepentingan yang lebih besar, “perusahaan” .

Penulis masih punya keyakinan bahwa 
pimpinan kita selalu mengedepankan 
yang terbaik. Bisa membedakan hitam 
putih para manajemen di bawahnya. Ini 
bukan masalah sederhana dan tidak bisa 
diabaikan karena sukses besar sebuah 
organisasi/perusahaan tidak lepas dari 
siapa CEO-nya. Sementara keberhasilan 
seorang CEO sangat tergantung bagaimana 
leadership dan integritas orang-orang di 
belakangnya. Kejelian, kejernihan berpikir 
dan kepekaan nurani sangat dibutuhkan 
disini. Kita berharap, pimpinan puncak akan 
menghasilkan yang terbaik melalui orang-
orang hebatnya. Follower yang berkarakter 
akan lahir dari mereka. Dengan hasil yang 
baik, perusahaan pasti akan memberikan 
yang terbaik juga kepada kita semua dan 
bangsa ini. Semoga... 

*) penulis saat ini sedang menyelesaikan program Magister hukum)

Ada hal yang menarik dicermati dalam APEC 
CEO Summit minggu lalu di Bali. Dalam diskusi 
bertajuk The Future of Emerging Markets: Where 
Are The Next Breakout Nations?”, Ruchir Sharma, 
penulis buku Breakout Nations, menyatakan 
pertumbuhan negara-negara berkembang atau 
emerging markets bakal jalan di tempat dalam dua 
dekade jika tidak segera memperbaiki infrastruktur 
di dalam negeri.  Hanya sedikit yang naik status 
atau disebutnya sebagai breakout nation menjadi 
negara maju, seperti Jepang, Korea, Taiwan dan 
Singapura. 

Breakout nation ada lah negara yang mampu 
mempertahankan pertum buhan yang cepat di 
antara sesama negara berkembang, dalam 5-10 
tahun. Sharma menjagokan beberapa negara 
sebagai the next  breakout nations seperti Filipina, 
Thailand, Mexico.

Bagaimana dengan Indonesia? Walaupun 
tidak masuk dalam daftar prediksi Sharma, namun 
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
menampiknya. Indonesia punya potensi untuk 
menjadi breakout nation, tapi perlu banyak 
pembenahan di segala aspek.

Menurutnya, stabilitas politik, kebijakan 
pemerintah, dan kondisi perekonomian global juga 
sangat menentukan. 

Karen mengakui, menjadi breakout nation 
memang tidaklah mudah. Lemahnya infrastruktur, 
kegiatan bisnis yang masih dibayang-bayangi 
korupsi dan suap, serta terjebak pada middle 
income trap, menjadi sebagian hambatan yang 
harus diperbaiki semua komponen bangsa. 
Termasuk jika pemerintahan Indonesia berubah 
menjadi dinasti politik. “Jika itu terjadi dan ada 
pembiaran, Indonesia akan kehilangan mo mentum 
pertumbuhannya,” tegasnya.

Namun demikian, Karen tetap optimistis. 
Selama seluruh komponen bangsa ini mau 
bekerja keras untuk memperbaikinya, tak ada 
yang mustahil di dunia ini. Menjadi breakout nation 
merupakan sebuah keniscayaan. 

Apa yang diucapkan Direktur Utama Per tamina 
Karen Agustiawan di depan para CEO delegasi 
negara-negara APEC ini, harusnya dapat memacu 
semangat insan Pertamina  untuk menunjukkan 
kapabilitasnya. Memang tak dapat dipungkiri, 
kepiawaian berbisnis Pertamina untuk mencapai 
world class energy company tidak bisa berjalan 
sendiri. Dukungan seluruh pemangku kepentingan 
(stakeholder)  mutlak diperlukan untuk mencapai 
cita-cita tersebut. Karena, revenue yang diraih 
Pertamina sebagai BUMN, pastinya akan kembali 
dimanfaatkan untuk bangsa ini.

Optimisme seorang Karen Agustiawan 
harusnya bisa menjadi pencerahan untuk  semua 
pihak. Intinya, jangan pernah patah arang ketika 
bangsa ini tak masuk hitungan. Dengan kata 
lain, mari bersama bahu membahu memperbaiki 
kekurangan yang ada sehingga pertumbuhan 
bangsa ini tidak jalan di tempat. Patahkan prediksi 
Sharma, dengan bukti kinerja maksimal semua 
pihak. We must challenge ourself.  Ini dibuktikan 
Karen yang mampu memperbaiki posisinya dalam 
jajaran pebisnis perempuan berpengaruh di dunia, 
yang dirilis akhir pekan lalu. Dan ketika simbol 
breakout nation muncul, sepertinya akan diikuti 
yang lain. Let’s do the best. Tak ada yang lebih 
membanggakan kecuali kita mampu mewariskan 
integritas dan semangat kerja yang tinggi kepada 
generasi penerus nanti.•
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pekan ini
JePang, koRsel, Dan tIongkok 
teRtaRIk InVestasI eBt 
InDonesIa
nusa dua, bali (Investor Daily) – Menteri 
ESDM Jero Wacik  mentakan, tiga negara anggota 
APEC, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok 
tertarik berinvestasi dalam pengembangan energi 
baru terbarukan (EBT) di Indonesia. “Ini adalah 
tindak lanjut dari kesepakatan anggota APEC 
untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi 
baru terbarukan dan sekaligus mengalihkan 
ketergantungan te rhadap penggunaan 
minyak dalam pemenuhan energinya,” kata 
Wacik. Menurutnya, pemerintah mendukung 
penuh rencana investor ketiga negara untuk 
mengembangkan EBT karena termasuk dalam 
kerangka pembangunan ekonomi hijau dan 
pembangunan rendah emisi karbon.  “Kami telah 
meminta seluruh pemda untuk mempermudah 
pengurusan izin investor yang berminat di sektor  
EBT. Invesrasi di sektor itu akan menyelamatkan 
dunia dari pencemaran lingkungan dan sekaligus 
memenuhi kebutuhan energi dunia,” kata dia.

InDonesIa taWaRkan PRoyek 
lIstRIk PanasBUMI ke CIna
nusa dua, bali (Kontan) – Indonesia berupaya 
memanfaatkan momen pelaksanaan KTT Asia-
Pasific APEC di Bali. Salah satunya menawarkan 
investasi pembangunan pembangkit listrik 
panasbumi atau geotermal kepada investor China. 
Adapun proyek ini bisa menghasilkan suplai strum 
30.000 megawatt (MW). Tawaran pemerintah 
Indonesia ini disampaikan kepada Presiden China 
Xi Jinping saat mengadakan pertemuan dengan 
Presiden Susilo Bambang yudhoyono. Jero 
mengaku sudah ada pembahasan dengan Menteri 
Energi China mengenai rencana investasi energi 
geotermal ini. “Sumbernya ada di Indonesia. 
Mereka mau investasi,” jelasnya. Beberapa 
wilayah geotermal yang ditawarkan ada di Jawa, 
Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara, Halmahera. 
Nah, untuk melanjutkan tawaran investasi ini 
termasuk berapa investasi lain yang ditawarkan 
China, Indonesia akan mengirimkan tim ke 
China pada November 2013. Selain geotermal, 
Indonesia juga mengusulkan kepada negara-
negara Asia Tenggara khususnya yang tergabung 
dalam ASEAN untuk mengalihkan penggunaan 
minyak bumi ke batubara dan gas. mengingat 
di sejumlah negara ASEAN, beban impor 
minyak termasuk besar dan jadi masalah karena 
membengkaknya subsidi.•rianti oCtaVia

Capai aspirasi lewat karya Inovatif
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Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko memberikan penghargaan kepada peserta Forum Presentasi CIP Direktorat 
Non Teknis dan Kantor Pusat 2013.

Bersua Jawara Reli di IIMs 2013
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Pereli Rifat Sungkar 
membubuhkan 
tanda tangan di 

poster untuk para 
penggemarnya 
yang mengikuti 

acara meet & greet 
di IIMS 2013.

jakarta – Dalam rangka 
meningkatkan inovasi kreatif 
dan produktifitas pekerja, 
Fungsi Quality Management 
Direktorat Umum menggelar 
Forum Presentasi Continous 
Improvement Program (CIP) 
Direktorat Non Teknis dan 
Kantor Pusat 2013 di Gedung 
Utama  Pertamina, (25/9).

Dalam sambutan pem-
bukaan, Direktur Umum 
Pertamina Luhur Budi Djat-
miko menegaskan, sebuah 
perusahaan harus mampu 
bersaing dan berkembang 
dalam upaya meningkatkan 
efisiensi dan produktifitas. 
Untuk memenuhi tuntutan 
tersebut, dibutuhkan lang-
kah-langkah yang ber kesi-
nambungan, terarah, dan 
konsisten secara jangka pan-
jang. 

“Untuk itulah, seluruh 
insan Pertamina perlu terus 
melakukan continuous im-
provement untuk kemajuan 
perusahaan. Tentunya, de-
ngan dukungan penuh ma-
najemen,” tegasnya.

Kegiatan yang bertajuk 
“Menjadikan Insan Mutu 
Sebagai Pemegang Peran 
Strategis Dalam Pencapaian 
Aspirasi Pertamina 2025” ini 
diisi oleh 33 peserta. yakni,  
10 tim Sugestion System (SS), 
11 tim Proyek Kendali Mutu 

j a k a r ta  –  S e n y u m 
sumringah, decak kagum, 
dan ucapan selamat mengalir 
untuk pereli Rifat Sungkar dari 
pengunjung yang memadati 
booth Pertamina di IIMS 
(Indonesia International Motor 
Show) 2013, pada Minggu 
(22/9). Kehadiran pembalap 
Pertamina Fastron World 

(PKM), dan 12 tim Gugus 
Kendali Mutu (GKM). Dalam 
presentasinya, tiap peserta 
menampilkan gagasan kreatif 
dan inovatif lewat karya-
karya nya guna meningkatkan 
kinerja.

Qual i ty  Management 
Manager Faisal yusra me-
nuturkan,  keg iatan  in i 
adalah bagian dari kegiatan 
CIP Pertamina secara me-
nyeluruh yang menjadi ba-
gian dalam pencapaian visi 
dan pencapaian aspirasi 
Pertamina tahun 2025 men-
datang. “Kalau dulu kegiatan 

CIP lebih banyak proses 
men i la i ,  mengapres ias i 
terhadap kualitas ide. Namun 
sekarang leb ih  kepada 
menduplikasi tema kreatifitas 
itu sendiri. Artinya untuk kali ini 
kita menyajikan sesi sharing 
sehingga ada interaksi yang 
dilakukan kepada audiens,” 
ujar Ketua Pelaksana Forum 
P r e s e n t a s i  C o n t i n o u s 
Improvement Program (CIP) 
Direktorat Non Teknis dan 
Kantor Pusat 2013 tersebut.

 Berdasarkan penilaian 
ju r i ,  PKM Lebah,  GKM 
Lamtwo,  dan  SS Hary 

Kuswanto menjadi peserta 
terbaik dalam ajang tersebut. 
Tak hanya i tu,  suasana 
kegembiraan pun tampak 
terlihat, ketika nama-nama 
tiap peserta terpampang 
di layar besar bersamaan 
dengan sambutan tepuk 
tangan meriah. Penyerahan 
trophy dan piagam kepada 
masing-masing pemenang 
di lakukan o leh Direktur 
Umum Pertamina Luhur Budi 
Djatmiko didampingi Quality 
Management Manager Faisal 
Yusra.•egha 

Rally Team yang baru-baru ini 
menjuarai panggung Amerika 
menjadi sebuah kejutan bagi 
para pengunjung pameran.

Dalam acara ber tajuk  
meet and greet, Perta mina 
sengaja menghadirkan Rifat 
untuk mengobati kerinduan 
para pengunjung akan pereli 
yang besar dengan dukungan 
Pertamina sejak 1997 itu. 

Selain memperlihatkan 
rekaman video perjalanannya 
selama reli, dalam kesempatan 
tersebut Rifat bertutur tentang 
perjalanan karier plus tips-tips 
andalan bagi mereka yang 
hobi otomotif. Beruntung, 
bagi pengunjung yang aktif 
bertanya, selain bisa ngobrol 
dengan  Rifat, mereka juga 
mendapat banyak hadiah 
menarik dari Pertamina.

Salah satunya Abiyasa 
(16) yang datang bersama 
d u a  k a w a n n y a .  S i s w a 

SMAN 3 Tangerang Selatan 
ini mengaku sangat suka 
dengan Rifat. Baginya, Rifat 
membanggakan bangsa di 
mata dunia. 

“Saya seneng banget 
ketemu dia disini, Pertamina 
keren. Rifat itu awesome epic 
hero bagi saya. Dia memang 
bukan pemain bola, tapi dia 
sudah men dunia tanpa harus 
banyak bicara,” ucap bocah 
yang ge mar balapan di video 
game ini.

Sementara Retail Mar-
keting Manager Pertamina 
Unit Lubricants Andria Nusa 
(saat menjabat) yang hadir 
bersama Rifat mengatakan, 
hadirnya Pertamina di IIMS  
2013 ini sebagai bentuk 
dukungan ter hadap dunia 
otomotif nasional. “Seperti 
hal nya Fastron, produk da-
lam negeri dengan standar 
internasional yang  berhasil 

membawa prestasi bagi In-
donesia lewat para pembalap 
seperti Rifat,” jelas Andria.

Selain bercengkrama 
dengan Rifat Sungkar, booth 
Pertamina juga menghadirkan 
berbagai acara plus hadiah 
menarik untuk konsumen. 
Salah satunya Sri Widodo, 
konsumen loyal Pertamax dari 
Solo ini berhasil memboyong 
hadiah grand prize emas 
10 gram. Hadiah diberikan 
langsung oleh Commercial 
Fuel Retail Manager Perta-
mina, Waljiyanto.

Ha l  menar ik  la innya 
adalah promo yang berlaku 
bagi semua produk pelumas 
Pertamina yang ditawarkan 
di  booth. yakni bonus satu 
liter pelumas Pertamina bagi 
setiap pembelian 3 buah 
pelumas. Gayung bersambut, 
pelumas Pertamina banyak 
diborong pengunjung.•sahrul



Fo
to

 :M
O

R
 IV

5No. 41
Tahun XLIX, 14 Oktober 2013SOROT

“Bola Raksasa” tanjung Priok 
sukses Direlokasi

konvensi CIP 
di MoR IV semarang

Pertamina sediakan 10 Mobil listrik di ktt aPeC Bali
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Relokasi tangki spherical eksisting sukses dilakukan. Pemindahan ini untuk memenuhi minimum requirement safety distance 
terkait rencana pembangunan jalan tol lingkar luar Jakarta.

jakarta –  Depot LPG 
Tanjung Priok, sukses lakukan 
relokasi tangki spherical 
eksisting dengan berpedoman 
pada Project Safety Plan, pada 
Senin (24/9). Pemindahan 
tangki itu dilakukan karena 
adanya proyek pemerintah 
membangun Jakarta Outer 
Ring Road (JORR) di kawasan 
Tanjung Priok.

Siang terik itu, ternyata tak 
menyurutkan semangat para 
pekerja memindahkan “bola 
raksasa” yang dikendalikan 
mela lu i  remote contro l . 
Proses pemindahan dilakukan 
dengan melepas penyangga 
tangki, kemudian diangkat 
menggunakan alat Self-
Propelled Modular Transporter 
(SPMT) untuk dipindahkan ke 
lokasi baru. Perlahan tapi 
pasti, tangki berbentuk bola 
besar itu berhasil dipindahkan 
dengan sempurna. Hal itu 
dikarenakan kecermatan dan 
kerja sama mereka yang baik.

Direktur Pemasaran & 
Niaga Pertamina Hanung 
Budya memaparkan, sebagian 
lokasi Depot LPG Tanjung 
Priok akan dimanfaatkan 
untuk proyek jalan tol lingkar 
luar Jakarta, sehingga jarak 
aman dari tangki ke fasilitas 

umum yang akan dibangun 
tidak terpenuhi. 

Oleh karena itu, untuk 
memenuhi Minimum Require-
m e n t  S a f e t y  D i s t a n c e 
sebanyak 10 tangki spherical 
beserta sarana dan fasilitas 
di Depot LPG Tanjung Priok 
harus dipindahkan. “Safety 
distance yang tadinya ber-
jarak 62 meter dari jalan raya, 
berkurang jadi 30 meter. 
Dengan begitu, setelah proyek 
relokasi dan pembangunan 
tangki baru selesai, maka 

jarak terdekatnya adalah 
120 meter,” papar dia usai 
meninjau relokasi tangki di 
Depot LPG Tanjung Priok.

Selain itu, ia menjelaskan 
bahwa Jadual pemindahan 
tangki-tangki tersebut sudah 
diatur secara bertahap. 
“Tentu saja perencanaannya 
sudah sangat detil dari aspek 
operasional maupun safety 
plan A dan B sudah kita 
siapkan semua, termasuk 
juga training kepada staf kita,” 
jelas Hanung. 

“ In i  per tama ka l inya 
Pertamina memindahkan 
tangki spherical eksisting 
tanpa harus memecah tangki-
nya,” ungkap Hanung dengan 
bangga.

Di lain pihak, Hardi Suyo-
ko, VP Technical Services 
mengatakan se luruh beban 
yang timbul telah dihitung dan 
disesuaikan dengan SPMT 
yang digu nakan. Secara 
umum, jelas Hardi, kondisi 
tangki spherical eksisting 
masih baik.•egha

seMarang – Kegiatan Seleksi Konvensi Mutu  
Tingkat Region IV tahun 2013 dengan tema 
“Menjadikan Insan Mutu Sebagai Pemegang 
Peran Strategis” digelar di ruang serbaguna 
kantor unit Marketing Operation Region (MOR) 
IV Semarang, pada 9-11 September 2013. 
Selama 3 hari 23 gugus saling menunjukkan 
potensi dan keunggulan masing-masing ide-ide 
dan inovasinya.

Para peserta tampak bersemangat mengikuti 
acara unjuk kompetensi dari setiap fungsi. 
Peserta terbagi menjadi 2 kategori yaitu, SS yang 
terdiri dari 1-2 orang peserta dan GKM yang 
terdiri dari 3 atau lebih peserta atau berbentuk 
grup. Mereka mempresentasikan setiap program 
improvement kepada dewan juri yang terdiri 
dari Dr. Dhian Handriawan (Ketua), Irmuda  
E. Chandra, Heru Gani, Peri Ananda, Imam 
Wibowo, dan Roberth MVD.

Menurut GM Marketing Operation Region 
IV Rifky E. Hardijanto, konvensi CIP ini untuk 
mewujudkan aspirasi Pertamina pada tahun 
2025 mendatang dengan target masuk dalam 
Fortune Global 100. “yang perlu diketahui dalam 
aspirasi 2025 target revenue Pertamina sebesar 
200 miliar dolar, atau sekitar 3 kali lipat dari 
tahun 2013, yaitu sekitar 70 miliar dolar. Untuk 
mencapainya, kita harus menghasilkan produk 
dalam margin yang besar.”

Dalam kegiatan Konvensi CIP di tingkat MOR 
IV  para peserta merupakan 23 gugus dari 60 
gugus yang lolos seleksi. Kesempatan ini juga 
merupakan ajang seleksi yang akan kembali 
diseleksi di konvensi CIP tingkat Pertamina 
Pusat. Apabila peserta lolos dalam tahap seleksi 
di Kantor Pusat, peserta dapat melanjutkan 
programnya hingga ke ajang internasional 
seperti tahun sebelumnya, yaitu di Singapura 
dan Thailand.

P ro g r a m  i n i  m e r u p a k a n  p ro g r a m 
tahunan yang dilaksanakan Pertamina untuk 
meningkatkan mutu SDM. Triokto Hendarmanto, 
Business Support Area Manager JBT saat 
ditemui dalam acara tersebut mengatakan, CIP 
ini merupakan program tahunan yang bertujuan 
untuk peningkatan mutu SDM, improvisasi dari 
program yang belum ada menjadi ada atau 
menghapuskan program yang telah ada karena 
tidak mendukung kualitas mutu perusahaan. 

Sebanyak 5 gugus dalam konvensi CIP 
tingkat Region IV berhasil mendapatkan predikat 
Gold yaitu PKM Tugu dari TBBM Rewulu, GKM 
MS 2 Boy dari TBBM Boyolali, dan GKM Manis 
dari TTL Lomanis, serta SS Water Turbo Creation 
dan SS Kalidonan.•Mor iV

denpasar – PT Pertamina 
(Persero) menyediakan 10 
unit Electric Executive Luxury 
Car selama pelaksanaan 
KTT APEC 2013 di Bali. 
Selain sebagai bentuk nyata 
k o m i t m e n  p e r u s a h a a n 
terhadap pemanfaatan energi 
bersih, dukungan tersebut 
j uga  ben tuk  komi tmen 
p e r  u s a h a a n  t e r h a d a p 
pengembangan kemampuan 
nasional dalam memproduksi 
kendaraan ramah lingkungan.

Direktur Utama Perta-
mina Karen Agust iawan 
me ngatakan Per tamina 
merupakan salah satu BUMN 
yang te lah member ikan 
dukungan penuh terhadap 
kemandirian nasional dalam 
memproduksi mobil listrik 
buatan anak bangsa untuk 
mengurangi ketergantungan 
terhadap alat transportasi 
berbahan bakar BBM. Hal 

in i  se ja lan dengan pro-
gram pemerintah untuk pe-
ngembangan mobil listrik yang 
merupakan salah satu elemen 
agenda inovasi nasional.

 “KTT APEC 2013 di Bali 
merupakan momentum yang 
tepat untuk mempromosikan 
kemampuan nasional dalam 
memproduksi mobil listrik, 
sebagai bagian dari inovasi 
green technology. Kendaraan 
ini akan digunakan untuk 
melayani delegasi selama 
pelaksanaan KTT APEC 
berlangsung,” tutur Karen saat 
penyerahan Electric Executive 
Luxury Car di Bali, (4/10).

 10 Electric Executive 
Luxury Car terdiri dari enam 
unit Executive Car dan empat 
unit MPV Car yang memiliki 
jarak tempuh sejauh 200 
km setiap kali pengisian. 
Mobil-mobil listrik tersebut 
diproduksi oleh PT Sarimas 

Ahmadi Pratama (SAP), salah 
satu perusahaan pioneer 
untuk pengembangan mobil 
listrik di Tanah Air.

 Karen menambahkan 
setelah gelaran KTT APEC 
berakhir, kendaraan tersebut 
akan digunakan untuk ken-
daraan operasional peru-
sahaan. Ke depan, Pertamina 
s iap menambah jumlah 

kendaraan mobil listrik sebagai 
komitmen perusahaan untuk 
mempromosikan penggunaan 
energi ramah lingkungan.

 Sebelumnya, Pertamina 
menyediakan 100 bus berka-
pasitas 20 seater dengan 
bahan bakar  b iod iese l . 
Bus tersebut di operasikan 
bersamaan de ngan peng-
operasian mobil listrik. •dsu
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Wujud nyata Pertamina dalam 
Berdayakan Masyarakat
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RU VI Balongan serahkan Bantuan Inkubator di kabupaten Indramayu
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Suasana stand Pertamina dalam Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Expo & Forum 2013.

PF Perkenalkan 
sobat Bumi life style

Legal & General Affairs Manager RU VI Balongan A. Rendra Wachyand secara 
simbolis menyerahkan bantuan inkubator kepada Wakil Direktur RSUD Indramayu 
Suwenda, S.Sos, M.Si.
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jakarta – Sebagai wu-
jud kepedulian terha dap 
pemberdayaan  masya-
rakat,  Corporate Socia l 
Responsibility (CSR) Perta-
mina turut berkontr ibusi 
pada acara Gelar Karya 
Pemberdayaan Masyarakat 
(GKPM) Expo & Forum 2013, 
di Balai Sidang JCC Pre 
Function Hall B, Senayan, 
Jakarta, Kamis (3/10) pagi. 

Kegiatan yang diprakarsai 
oleh Kementerian Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Republik Indonesia ini dibuka 
secara resmi oleh Waki l 
Presiden RI Boediono.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Boediono mengaku 
tidak pernah absen dalam 
program pemberdayaan 
masyarakat. Ia berharap 
pro gram seperti ini te rus 
ditingkatkan untuk mem-
bangkitkan minat masyarakat 
di bidang usaha. “Setiap 
program yang sukses pasti 
memiliki sejarah. Oleh karena 
itu, saya selalu berupaya 
membangkitkan semangat 
di bidang sosial, ekonomi, 
politik, dan pemerintahan. 
Int inya k i ta harus terus 
memegang terus program ini 
secara berkesinambungan,” 
ucap Wakil Presiden RI.

Menko Kesra RI Agung 
Laksono  memaparkan , 
kegiatan ini terlaksana da-
lam wujud kolaborasi para 
pemangku kepent ingan 

yang bersedia untuk ber-
kontribusi menyukseskan 
pengembangan bidang usaha 
kecil dan menengah. 

Kegiatan yang bertajuk 
“Pemberdayaan Peran dan 
Kreativitas Kaum Perempuan 
Indonesia Dalam Peningkatan 
Ketahanan Pangan dan 
Kesejahteraan” ini, sebagai 
sarana promosi yang ko-
mu nikatif dalam pencapaian 
tujuan Millenium Development 
Goals (MDGs). Melibatkan 
seluruh stakeholder mulai dari 
Pemerintah lewat Program 
Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) Mandiri, 
Perusahaan BUMN (PKBL), 
Perusahaan Swasta (CSR) 
hingga karya inovatif anak 

bangsa (MP3KI).
Melalui acara tersebut, 

Pertamina mengenalkan 
beberapa Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan (PKBL) 
yang sudah bergu l i r  d i 
masyarakat. Di antaranya, 
produk Patra Sutera yang 
merupakan makanan sehat 
olahan jagung khas Boyolali, 
pengembangan produk 
madu An-Nah l  69 asa l 
Balikpapan, yayasan Kumala 
pemberdayaan masyarakat 
di Tanjung Priok, dalam 
mengolah sampah kertas dan 
kayu bernilai ekonomis, dan 
Unit Pengolahan Ikan (UPI) 
Mino Ngudi Lestari dengan 
salah satu produk andalannya 
kripik ikan nila Ninajo (Nila 

Nayan Pertamina Jogja).
Selain i tu, Pertamina 

menyuguhkan sebuah kar-
ya nyata melalui program 
Pertamina Sehati (Sehat 
Anak Tercinta & Ibu), sebagai 
bentuk kepedulian terhadap 
isu kesehatan masyarakat, 
khususnya kesehatan ibu dan 
anak, posyandu mandiri, dan 
ekonomi sejahtera.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, di stand Pertamina 
juga ditampilkan sejumlah 
program menarik lain seperti 
Sekolah Sobat Bumi pada 
(4/10), Menabung Pohon 
pada (5/10), serta workshop 
Daur Ulang yang digelar  pada 
Minggu (6/10).•egha

jakarta - Apa yang diketahui masyarakat 
tentang Pertamina? Ternyata tidak banyak 
anggota masyarakat yang tahu bahwa 
Pertamina  sekarang adalah perusahaan 
energi. Umumnya mereka  masih menganggap 
Pertamina  sebagai perusahaan  minyak dan 
gas, bahkan ada juga yang mengatakan 
sebagai perusahaan pompa bensin. 

Hal itu mengemuka saat presentasi 
Pertamina Foundation pada Sabtu (5/10) 
dalam acara Gelar Karya Pemberdayaan 
Masyarakat (GKPM) 2013 yang berlangsung 
di Jakarta Convention Center (JCC). 

Mika dan Ati, dua staf dari Pertamina 
Foundation pun memberikan penjelasan 
tentang Pertamina yang kini menjadi 
perusahaan energi  dan bergerak tidak 
hanya di sektor minyak dan gas saja, tetapi 
juga masuk ke gas, panas bumi dan energi 
lainnya. Sementara Pertamina Foundation 
adalah bagian dari Pertamina  yang baru 
dibentuk 2 tahun lalu, dengan semangat 
untuk menanamkan nasionalisme di kalangan 
masyarakat umumnya dan pelajar khususnya. 
“Nah, visi dan misi Pertamina Foundation 
lebih mengarah kepada pendidikan yang eco-
friendly, yang kita sebut sebagai Sobat Bumi 
Life Style,” kata Mika.  “Fokus kita itu ada di 
beasiswa, kewirausahaan dan penghargaan.” 

Ia pun menjelaskan tentang  Pertamina 
Foundation beserta program kerjanya, 
seperti Pertamina 100 Juta Pohon, Pertamina 
Beasiswa Sobat Bumi, Pertamina Sekolah 
Sobat Bumi dan Pertamina  Soccer School. 
Lebih jauh, Mika memaparkan  program 
mengapa harus  menanam 100 juta pohon 
sebagai fokus kegiatan Pertamina Foundation. 
“Kita melihat menabung pohon sebagai salah 
satu solusi,” katanya seraya menyebutkan 
manfaat ekonomi  secara jangka panjang. 

Audiens yang hadir,  datang dari kalangan 
pelajar dan mahasiswa, seperti  dari SMK 
Ksatria dan UI. Selain itu hadir pula  dari 
masyarakat umum.•urip

indraMayu – T ingkat 
kematian bayi di Kabupaten 
Indramayu terus mengalami 
p e n i n g k a t a n .  S a a t  i n i 
Indramayu berada di peringkat 
ke-2 dengan kematian bayi 
tert inggi se-Jawa Barat, 
sedangkan Jawa Barat sendiri  
berada di urutan ke-2 dengan 
kematian bayi tertinggi se-
Indonesia.

Atas dasar tersebut, RU 
VI Balongan melalui Program 
CSR Bidang Kesehatan 
m e n y e r a h k a n  b a n t u a n 
tiga unit inkubator kepada 

Rumah Sakit Umum Daerah 
Indramayu. Bantuan tersebut 
diserahkan oleh Legal & 
General Affairs Manager 
RU VI Balongan A. Rendra 
Wachyand kepada Wakil 
Direktur RSUD Indramayu 
Suwenda, S.Sos, M.Si. 

Rendra Wachyand me-
nga  t a  kan ,  ban tuan  i n i 
dimaksudkan untuk mene-
kan jumlah kematian bayi 
di Indramayu. Karena RU 
VI menyadari bayi-bayi ini 
merupakan calon penerus 
bangsa yang kelak akan 

menjadi bibit-bibit unggulan 
khususnya  un tuk  ko ta 
Indramayu. 

Waki l  Direktur RSUD 
I n d r a m a y u  S u w e n d a 
menyatakan bantuan berupa 
inkubator ini dirasa sangat 
bermanfaat, terlebih saat 
ini banyak terjadi kelahiran 
secara prematur di Indramayu.
Sehingga inkubator dari 
Pertamina ini diharapkan 
dapat menyelamatkan bayi 
yang lahir prematur tersebut.

U s a i  p e n y e r a h a n 
inkubator, L&GA Manager 

RU VI Rendra Wachyand 
bersama pimpinan RSUD 
Indramayu menjenguk bayi-
bayi yang lahir prematur 
yang dirawat menggunakan 
inkubator. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut RU VI Balongan 
juga member ikan paket 
makanan sehat kepada ibu 
yang baru saja melahirkan di 
RSUD Indramayu yang juga 
merupakan wujud kepedulian 
RU VI terhadap kesehatan ibu 
pasca melahirkan.•ru Vi
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Penghijauan di Pantai tanjung Bunga

PeP Field 
Pangkalansusu Peduli 
lingkungan
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gaungkan “lagu lama” 
yang Menginspirasi anak Muda

Mahasiswa dan pengunjung lainnya antusias mendengarkan penjelasan tentang 
program CSR dan konservasi lingkungan yang dilakukan Pertamina dalam GKPM 
Expo 2013.

bangka belitung – 
Corporate Social Respon-
sibility (CSR) PT. Pertamina 
(Persero) TBBM Pangkal 
Balam bekerja sama dengan 
Kophi (Koalisi Pemuda Hijau 
Indonesia)  mengadakan 
penanaman 10.000 bibit 
mangrove dengan tema 
“Bangka Goes Green with 
Pertamina” di Pantai Tanjung 
Bunga, Desa Air Hitam, 
Pangkal Pinang, Bangka 
Belitung, Sabtu (5/10). Acara 
dihadiri Retail Fuel Marketing 
Region Manager MOR II Agus 
Taufik Harahap, Koordinator 
Pic CSR TBBM Pangkal 
Balam Saharuddin Effendi 
dan Hiswana Migas Bangka 
Belitung.

Lurah Sinar Bulan Delfian 
Djohn, perwakilan siswa SMP 
dan SMA Pangkal Pinang 
serta penduduk sekitar juga 
turut berpartisipasi dalam 
penanaman bibit mangrove 
di Pantai Tanjung Bunga. 

j a k a r ta  –  S e b a g a i 
p e r  u s a h a a n  y a n g  g o 
green, Pertamina kem bali 
menunjukkan kepe duliannya 
k e p a d a  m a s y a  r a k a t , 
khususnya dalam meng-
inspirasi kawula muda. Dalam 
acara “GKPM (Gelar Karya 
Pemberdayaan Masyarakat) 
Expo 2013”, Jum’at (4/9), 
Fungs i  CSR Per tamina 
dan Pertamina Foundation 
menggelar acara sharing 
session seputar program CSR 
dan konservasi lingkungan. 

Di hadapan mahasiswa 
dan masyarakat umum, 
Senior Officer Public Health 
Pertamina, Julian Iskandar 
Muda dan Staf Pendidikan 
Pertamina Foundation, M. 
Fatih bertutur tentang empat 
program lingkungann dan 
pendidikan Pertamina, yakni, 
Pertamina menabung 100 juta 
pohon, Sekolah Sobat Bumi, 
Beasiswa Sobat bumi, dan 
Pertamina Soccer School.

Dengan cara yang at-
rak tif dan tidak monoton, 
materi disampaikan dengan 
menggunakan video animasi. 
Dalam video tersebut di-

Dinda Aprilia (16) siswi SMU 
2 Pangkal Pinang sangat 
antusias mengikuti kegiatan 
ini.  “Saya memang cinta 
terhadap lingkungan dan suka 
dengan yang hijau-hijau.” 
ungkapnya.

Retai l  Fuel Marketing 
Re gion Manager MOR II 
Agus Taufik Harahap me-
nyampaikan, selain bertugas 
menyuplai BBM ke seluruh 

w i l a yah  Pu l au  Bangka 
khususnya ke SPBU, TBBM 
Pangkal Balam sangat peduli 
terhadap lingkungan dan 
kelestarian alam disekitarnya.

Pantai Tanjung Bunga 
merupakan wilayah kon-
servasi Pangkal Pinang, 
Bangka, yang sebelumnya 
rusak akibat pencemaran 
dari pertambangan timah 
ilegal. Pada awal tahun 2013 

sudah tidak ada lagi aktifitas 
kapal dari pertambangan yang 
melintasi pantai ini, karena 
adanya kesalahan dalam 
menentukan titik koordinat. 
Oleh karena itu, Pertamina 
menanam 10.000 mangrove 
untuk mengembalikan eko-
sistem mangrove di pantai 
tersebut sehingga bisa dija-
dikan destinasi wisata ke de-
pannya.•Wahyu nugraha
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perlihatkan bagaimana filosofi 
tradisi ramah lingkungan 
masyarakat adat Indonesia 
menginspiras i  program-
program Pertamina.

“Tradisi ramah lingkungan 
sudah ada di nenek moyang 
kita, dan ini sebenarnya ada-
lah lagu lama. Tugas kami 
(Pertamina) adalah meng-
gaungkan lagu lama ter-
sebut supaya tidak mati. 
Kami ingin menggaungkan 
kembali kehidupan ramah 
lingkungan,” tegas M. Fatih 
dalam persentasinya.

Ia mengungkapkan, tanpa 
disangka program lingkungan 
Pertamina mendulang sukses 
dan melampaui target, seperti 
program menanam 100 juta 
pohon. Program tersebut ber-
hasil terealisasi dalam waktu 
2 tahun dari waktu yang 
ditar getkan, yaitu 5 tahun. 
Pencapaian itu, menurut Fatin  
diraih dengan gerakan yang 
sustain dan bersinergi dengan 
dukungan berbagai pihak.

Dijelaskan pula oleh Fatin 
ihwal  spektum program 
Pertamina Sobat Bumi, 
yakni ecopreneurship yang 

mencakup program magang 
terintergrasi dengan adanya 
program beasiswa. Ada 
juga program green village,  
yang memanfaatkan lahan 
terbengkalai dan kritis untuk 
kembali akti f, Pertamina 
Sehati dengan pemberian 
makanan sehat dan organik, 
serta Bright With Pertamina. 

Sementara Senior Officer 
Public Health Pertamina, 
J u l i a n  I s k a n d a r  M u d a 
memaparkan Pertamina 
melalui Pertamina Foundation 
juga merintis program Sekolah 

Sobat Bumi yang te lah 
melakukan pendampingan di 
187 sekolah.

Para peserta yang hadir 
tampak antusias. Salah satu 
peserta yang hadir, Alifah 
Sabhr ina mengapresiasi 
berbagai program lingkungan 
Pe r tam ina .  Mahas i swa 
jurusan Kesejahteraan Sosial, 
FISIP UI ini berharap apa yang 
dilakukan oleh Pertamina 
bisa terus bergulir dengan 
baik supaya bisa menjadi 
contoh bagi institusi lainnya di 
Indonesia.•putri bintang p./sahrul

pangkalan susu – PT Pertamina EP Field 
Pangkalansusu untuk kesekian kalinya melakukan 
penanaman 1.000 bibit pohon buah-buahan, 
pada (26/9). Kali ini dilakukan di Kecamatan Binjai, 
Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

Ke-1000 batang pohon itu terdiri dari 500 bibit 
pohon Mangga Harum Manis dan 500 bibit pohon 
Jambu Madu yang dibagikan secara merata 
untuk Desa Sambirejo, Desa Sendangrejo, Desa 
Tanjungjati dan Desa Sidomulyo. Masing-masing 
desa mendapatkan 125 pohon Mangga Harum 
Manis dan 125 pohon Jambu Madu.

Ini merupakan pohon ke 9.410 yang ditanam 
oleh PEP Field Pangkalansusu, baik di lingkungan 
perumahan maupun di lokasi sumur serta 
yang diserahkan dalam  bentuk program 
bantuan kepada masyarakat yang berdomisili di 
Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, 
dan Kota Binjai.

PEP Pangkalansusu Field Manager Dirasani 
Thaib menyebutkan, PEP yang dipercaya oleh 
pemerintah untuk mengelola sumber daya 
alam berupa minyak dan gas bumi juga peduli 
terhadap lingkungan hidup dan lingkungan sosial 
kemasyarakatan yang tidak terpisah dari kegiatan 
operasional perusahaan.

Dirasani mengharapkan dukungan melalui 
partisipasi menanam dan merawat tanaman itu 
sesuai teori yang sudah diajarkan oleh penyuluh 
pertanian madya, Abdul Halik SP dari Dinas 
Pertanian Kabupaten Langkat.  “Ini semua 
agar pohon tersebut dapat tumbuh subur dan 
membuahkan hasil seperti yang kita harapkan 
bersama,” ujarnya.

Menurut Dirasani, melalui rangkaian program 
ini, Pertamina ingin menularkan semangat 
dan kepedulian di kalangan masyarakat yang 
berdomisili di sekitar wilayah operasional 
perusahaan untuk lebih mencintai lingkungan 
hidup.

Sementara itu, Camat Binjai Satiman, S.Sos 
MAP mengapresiasi bantuan ini dan berharap 
seluruh masyarakat Binjai dapat merawatnya. 
”Dengan adanya bantuan ini, semoga dapat 
meningkatkan taraf hidup perekonomian warga 
masyarakat di Kecamatan Binjai,” harapnya. 

Kabid Agribisnis & Penyuluhan Dinas 
Pertanian Langkat, Nur Supandi, SP menyatakan 
dukungannya atas program Pertamina 
Pangkalansusu.  “Mari kita berbagi tugas. 
Perusahaan menjalankan kepeduliannya, Dinas 
melakukan bimbingan teknis dan Camat serta 
Kades  melaksanakan bimbingan ke masyarakat 
untuk merawat  sehingga pohon bantuan tumbuh 
dan berbuah,” ujarnya.• pep Field pangkalansusu
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Keep Your Lights On : Black Innovation Awards
yoris sebastian

Ketika kita mendengar kaya inovasi, apa yang 
terbayang dalam pikiran kita? Sebagian besar tentu 
membayangkan bahwa inovasi adalah produk 
baru. Inovasi lebih tepat diartikan sebagai sebuah 
upaya pengembangan dari produk yang sudah ada. 
Inovasi adalah proses kreativitas yang menghasilkan 
perubahan sehingga menghasilkan penambahan nilai 
atau value  dari sebuah produk.

Bagi Anda yang senang dengan kreativitas dan 
inovasi tentu mengetahui atau setidaknya pernah 
mendengar tentang Black Innovation Awards yang 
sering disingkat denga BIA. BIA adalah sebuah ajang 
kompetisi kreatif bagi orang muda di Indonesia untuk 
berlomba di bidang inovasi. Tujuannya, mendorong 
generasi muda untuk menghasilkan karya-karya 
inovatif yang original, fungsional, memiliki desain 
artistik, dan memberikan nilai tambah bagi dunia 
produk inovatif di Indonesia. Hal ini sejalan dengan 
program pemerintah Indonesia yang berupaya 
mendorong perkembangan industri kreatif sebagai 
salah satu industri penting pendorong ekonomi di 
masa depan.

Tahun ini, BIA menerbitkan buku dengan tujuan 
semakin banyak orang kreatif di Indonesia yang 
terinspirasi dan mulai membuat ide-ide produk yang 
inovatif untuk ikut di BIA tahunh berikutnya. 

Sebuah karya inovatif yang baik harusnya 
mengikuti prinsip – prinsip original, marketable, user 
friendly, efisien, kompetitif, dan sustainabl. Contoh 
karya inovasi yang baik namun luar biasa ialah 
Tasenden karya dari Deny Arsetyasmoro yaitu berupa 
karya Tas yang mampu mengamankan penumpang 
pada saat berkendara sepeda motor, karya ini sudah 
dicoba dengan beberapa orang pengendara dan 
hasilnya baik.

Masa depan akan berada di tangan mereka 
yang terus melakukan inovasi. Indonesia cukup 
beruntung memiliki banyak orang yang kreatif namun 
sayangnya belum mendapat kesempatan luas untuk 
berkreasi. Buku karya yoris Sebastian ini tidak hanya 
menampilkan karya-karya pemenang BIA dari tahun 
ke tahun namun juga membahas tips dan strategi 
yang bisa ditempuh bila ingin membuat karya 
inovatif.•PERPUSTAKAAN
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Memasuki penghujung TW III, pencapaian Shared KPI Knowledge Sharing masih tertatih-
tatih untuk dapat memenuhi target TW III. Hal ini menjadi pertanyaan besar tentunya, padahal 
baru saja Pertamina meraih gelar Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) 
Award 2013. Predikat tersebut diraih Pertamina dengan alasan pengelolaan pengetahuan di 
Pertamina patut dikagumi di antara perusahaan-perusahaan lainnya.

Terdapat 8 (delapan) Fungsi/Direktorat, dari 12 (dua belas) Fungsi/Direktorat yang dapat 
mencapai target TW III. Terdapat 2 (dua) Fungsi/Direktorat yang hampir mencapai target, 
namun masih ada 2 (dua) Fungsi/Direktorat yang memiliki performance di bawah 75%. Tidak 
terlalu mengecewakan, namun di TW III ini masih saja ada Fungsi/Direktorat yang tidak dapat 
mencapai target TW III.

 

Tim KOMET sudah beberapa kali menyelenggarakan rapat koordinasi PIC (Person in Charge) 
KOMET sebelum TW III berakhir. Tujuan rapat koordinasi tersebut adalah untuk mempersiapkan 
para PIC dapat mengetahui status KPI termasuk berapa banyak lagi aset pengetahuan yang perlu 
diupload sehingga target dapat tercapai. Tim KOMET secara periodik mendistribusikan laporan 
kepada Pejabat dan PIC pemegang Shared KPI Knowledge Sharing. Namun progresnya tidak 
terlalu memuaskan. Tim KOMET harus lebih ekstra lagi mendorong secara langsung kepada 
PIC KOMET yang KPI-nya masih merah.

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah target yang ditetapkan terlalu tinggi? 
Atau kah KOMETers mulai “kehabisan” knowledge atau ilmu pengetahuan untuk di-share? 
Mungkin KOMETers kesulitan untuk menuangkan pengetahuan dan pengetahuan? Apakah 
benar KOMETers tidak memiliki waktu untuk menulis?

koMet: Realisasi vs Pengakuan Pengelolaan 
knowledge Management Pertamina

Tim KOMET menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu KOMETers dalam kegiatan 
berbagi pengetahuan. Mulai adanya program K.O.L.I.N.G alias KOMET Keliling yang siap 
menfasilitasi permintaan sosialisasi bagi fungsi yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut 
mengenai kegiatan KOMET. Selain itu KOMET telah menyediakan fasilitas komunikasi melalui 
service desk KOMET (ext. 6666 -5) dan melalui email di KOMET@pertamina.com. 

Mari tetap dukung budaya berbagi pengetahuan di Pertamina dengan terus terlibat aktif 
dalam berbagai aktivitas KOMET.

The more yosu share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!!•

realisasi Shared KPI Knowledge Sharing triwulan iii tahun 2013

rapat Person in Charge (piC) koMet
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Entah sedang dikejar-kejar waktu untuk 
mengumpulkan tugas atau baru saja ditegur 
atasan, emosi bisa berubah menjadi buruk saat 
berada di tempat kerja. Lantas bagaimana cara 
mengelola amarah agar pekerjaan tetap bisa 
diselesaikan dengan baik? Simak selengkapnya 
seperti yang dilansir dari Live Science berikut ini.

skala Marah. Sadari skala kemarahan 
pada diri Anda. Mulai dari perasaan sebal terhadap 
sesuatu sampai pada keinginan untuk meluapkan 
segalanya secara kasar. Setelah memahami 
hal tersebut, tanyakan pada diri sendiri apakah 
kemarahan itu penting?

iri. Apakah Anda juga kerap merasa marah 
karena teman kerja memiliki hubungan yang lebih 
baik dengan atasan daripada Anda? Rasa marah 
tersebut muncul karena iri, namun sebenarnya 
Anda bisa mengolahnya dengan benar menjadi 
sebuah bentuk motivasi.

keCurigaan. Sekarang sebaliknya, bagai-
mana jika ada teman kerja yang iri pada Anda 
sehingga Anda pun curiga bahwa mereka berusaha 
merebut apa yang Anda miliki? Daripada curiga 
berlebihan dan memicu amarah, cobalah untuk 
bekerja sama demi menciptakan kinerja tim yang 
solid.

MeMahaMi. Daripada terjebak pada amarah 
yang semakin tidak terkendali, ubah sudut pandang 
Anda terhadap situasi di tempat kerja. Lakukan 
kontak mata, berhenti, melihat, dan mendengar 
pendapat orang lain. Sebab terkadang amarah 
muncul hanya karena Anda kurang memahami 
kondisi di sekitar.

peduli. Saat marah, biasanya seseorang 
ingin diperhatikan dan diajak bicara dengan baik. 
Kira-kira apa penyebab kemarahan tersebut? Jadi 
cobalah untuk peduli dengan teman yang sedang 
marah. Di lain waktu ketika Anda yang marah, 
teman kerja pasti akan peduli dan bertanya apa 
sebenarnya penyebab kemarahan Anda.

koMunikasi. Anda sebaiknya bersyukur 
ketika ada teman kerja yang mengajak bicara 
saat Anda marah dan menanyakan sebab dari 
kemarahan tersebut. Artinya mereka memang 
peduli. Sekarang, giliran Anda untuk berkomunikasi 
dengan baik dan menyampaikan segala sesuatunya 
tanpa emosi. Selesaikan masalah dan hilangkan 
amarah secara tuntas.

Ingatlah, selain mengganggu pekerjaan, marah 
juga tak baik bagi kesehatan.•merdeka.com

Mengelola eMosI
DI kantoR

konsinyering Finalisasi Penyusunan RJPP RU IV
yogyakarta - Refinery 
U n i t  ( R U )  I V  C i l a c a p 
beberapa waktu  yang 
lalu telah menyusun visi 
terbaru, “ Menjadi Kilang 
Minyak dan Petrokimia yang 
Unggul Di Asia Pada Tahun 
2020”. Untuk mengawal 
tercapainya visi tersebut 
RU IV menyusun Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan 
(RJPP) RU IV sebagai acuan 
yang akan dilakukan RU IV 
selama lima tahun ke depan. 

RJPP RU IV ini juga 
akan sejalan dengan RJPP 
Pertamina secara korporat 
yang sudah digariskan oleh 
Pertamina Pusat. Hal tersebut 
diungkapkan Engineering 
& Development Manager 
Joko Widi Widjajanto pada 
saat membuka konsinyering 
finalisasi penyusunan RJPP 
RU IV, di yogyakarta (23/9).

Menuru t  Joko W id i 
Widjajanto, penyusunan 
RJPP RU IV ini sangat strategis 
da lam mempers iapkan 
a r a h  p e r u s a h a a n  k e 
depan. “Karena itu, dalam 
penyusunannya  ha rus 
mampu mel ihat kondisi 
pasar ke depan dan harus 
menyesuaikan dengan isu 
global serta kondisi per-

usahaan,” ujarnya.
Lebih jauh Joko Widi 

Widjajanto menegaskan, 
RJPP in i  se la in  harus 
challenging atau memberikan 
t a n t a n g a n  k e r j a  k e 
depan, juga harus realistis 
sehingga dapat dijalankan. 
“Termasuk memenuhi unsur 
competitiveness dan harus 
memenuhi unsur efficiency,” 

ungkapnya.
Kons inyer ing d i ikut i 

oleh tim penyusun yang 
merupakan perwakilan dari 
fungsi terkait. Kegiatan ini 
berlangsung selama tiga 
har i  dan menghasi lkan 
RJPP final yang  kick off-nya 
berlangsung pada tanggal 1 
Oktober 2013.•ru iV

balongan - Di sela-sela kesibukannya, Bupati Indramayu 
Hj. Anna Sophana berkesempatan melaksanakan kegiatan 
Bupati Ketemu Rakyat (BKR) yang sudah rutin dilakukan 
setiap hari Jumat dengan mengendarai sepeda. Pada 
kesempatan ini yang dituju Desa Pagirikan Kecamatan 
Paseka.  Tujuan bersepeda agar di sepanjang jalan 
masyarakat bisa tegur sapa dengan para rombongan 
yang menaiki sepeda. Sebelum sampai di tempat tujuan, 
Bupati bersama rombongan memberikan bantuan kepada 
masyarakat kurang mampu.

Pada kesempatan tersebut, Hj. Anna Sophana 
memperkenalkan Ketua PWP RU VI Sani Budi Syarif 
kepada masyarakat yang hadir  pada acara ini. Sani Budi 

Syarif merasa bangga dan berterima kasih kepada Bupati 
yang telah melibatkan PWP RU VI dalam kegiatannya an 
akan berusaha untuk berpartisipasi walaupun mungkin 
waktunya akan disesuaikan dengan jadwal PWP sehingga 
tidak berbenturan.

Pada akhir acara Sani Budi Syarif didamping Hj. Anna 
Sophana  menyerahkan bantuan pendidikan kepada anak-
anak SD yang kurang mampu. Salah satu penerima bantuan 
dari PWP RU VI mengatakan, bantuan ini sangat berarti 
sekali bagi anak-anaknya. Selama ini kami merasa bingung 
dan susah untuk membelikan tas, karena penghasilannya 
pas-pasan saja ujar salah satu orang tua yang anaknya 
menerima bantuan.•ru Vi
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Peningkatan kecakapan Berbahasa Inggris 
jakarta – Dalam rangka meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris 
baik berbicara didepan umum maupun presentasi bisnis yang lebih efektif, para pekerja 
Pertamina dari berbagai fungsi ikut bergabung dalam Toastmaster Internasional Club. Kegiatan 
Toastmaster Club yang telah memasuki minggu ke-4 ini dilaksanakan di Ruang Meeting 
Corporate Secretary, Rabu (25/9). Melalui kegiatan ini diharapkan para pekerja Pertamina bisa 
lebih menambah kemampuannya bagaimana berbicara dengan efektif, menjadi pendengar 
baik, berfikir cepat dan jernih, menjadi pemimpin yang kuat, dan menumbuhkan kepercayaan 
diri dalam berkomunikasi dengan bahasa internasional.•irli karMila
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Peserta kkDn hanwil Dikreg ke-40 sesko tnI kunjungi 
tBBM dan Depot lPg tanjung Uban
tanjung uban -  Darkorsis Sesko TNI, Brigjen TNI (Mar) R. Gatot Suprapto mengunjungi 
lokasi operasional Pertamina di Tanjung Uban. Bersama dengan peserta Kuliah Kerja Dalam 
Negeri (KKDN) HANWIL DIKREG Ke-40 Sesko TNI Tahun 2013, Gatot berkunjung ke 
Terminal BBM dan Depot LPG Tanjung Uban, pada (10/9) dan diterima oleh Operation Head 
TBBM Tanjung Uban Guntur M. Mewengkang dan Depot LPG Tanjung Uban Heri Supriadi. 
Rombongan mendapatkan penjelasan tentang operasional dan penerapan sistem keamanan 
di area Pertamina Tanjung Uban dalam menyalurkan BBM dan Gas Elpiji. Sementara Gatot 
Suprapto menegaskan, setiap prajurit TNI wajib melakukan pengamanan di objek vital 
khususnya penyaluran BBM dan gas Elpiji untuk masyarakat yang membutuhkan.•Mor i

kajian Islam Bulanan untuk Pekerja kantor Pusat
jakarta – Badan Dakwah Islam (BDI) Pertamina mengadakan kajian Islam bulanan bersama 
KH. TB Bahrumzaman di Lantai M, Gedung Pertamina Pusat, Jakarta, (2/10). Pada kesempatan 
kali ini penceramah menyampaikan tentang peran Al Quran dan Al Hadits dalam kehidupan 
umat Islam,  sebagai penerang dunia dan akhirat. Juga sebagai pegangan yang harus dimiliki 
agar terjaga dari kesesatan dan kemaksiatan.•Wahyu nugraha
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Calon Jamaah  haji RU IV Diberangkatkan
CilaCap - Setelah secara intensif mengikuti bimbingan haji bersama KBIH Miftahul Jannah, 
rombongan calon jamaah haji  keluarga besar RU IV diberangkatkan secara resmi oleh Pjs 
GM RU IV Dadi Sugiana di Masjid Baiturrahmah Komplek Perumahan Donan Cilacap, (19/9). 
Dadi Sugiana berharap perjalanan ibadah haji ini akan memberikan pencerahan kepada 
jamaah haji untuk lebih meningkatkan kinerjanya.•ru iV

Doa Bersama Pekerja RU II
duMai - Ratusan pekerja,  mitra kerja serta jajaran Tim Manajemen menggelar doa bersama. 
Doa bersama itu berlangsung saat Ibadah Sholat Jumat yang diselenggarakan di Kilang RU 
II Dumai pada Jumat (27/9) lalu.  Acara tersebut dipimpin Senior Manager Operation and 
Manufacturing, Afdal Martha. Dengan digelarnya do’a bersama ini diharapkan aktifitas kerja 
dimasing-masing area dapat berjalan lancar tanpa ada eksiden yang berarti. Agenda itu pun 
dibarengi dengan pemberian sagu hati untuk anak-anak yatim piatu.•ru ii
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PePC tandatangani kontrak Pembelian Paket 
lisensi teknologi sulfinol® dari shell

sosialisasi kesehatan gigi di klamono
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jakarta - PT. Pertamina 
EP Cepu dan PT. Adi pro tek 
Envirodunia menandatangani 
kontrak untuk pembelian 
paket Lisensi Sulfinol® untuk 
Proyek Gas Terpadu Lapangan 
Unitisasi Jambaran-Tiung Biru 
dan Lapangan Cendana, 
pada (5/9). 

Turut hadir dan menyaksi-
k a n  p e n a n d a  t a n g a n a n 
tersebut adalah jajaran direksi 
dan management PEPC. 

Sulfinol® adalah lisensi 
teknologi pengolahan gas 
yang digunakan untuk Acid 
Gas Removal Unit (AGRU), 
Shell Claus, Shell Sulfur 
Degasser  un tuk  Su l fu r 
Recovery Unit (SRU) dan 
SCOT untuk Tail Gas Unit 
(TGU)-Reactor  Sect ion. 
Lisens inya d imi l ik i  o leh 
Shell. Shell Global Solutions 
Internat iona l  B.V.  te lah 
me nunjuk PT. Adiprotek 
Envirodunia sebagai perwa-
kilan di Indonesia untuk pelak-
sanaan pekerjaan ini.

Paket lisensi ini terdiri dari 
pembelian lisensi Sulfinol® 
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Pemangku Jabatan Direktur
PT Pertamina EP Cepu Alas Dara 
Kemuning

taMy M. suMarna
Pemangku Jabatan Direktur Utama 
PT Nusantara RegasFo
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Wisnu Wardono
Geoscience Technical Specialist,
Geoscience Technical Support,
Technical Support,
Exploration & New Directory Project,
Dit. PIMR

jeFFy e. darisWan
Project PLBC Coordinator
Direktorat PengolahanFo
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andria nusa
Direktur Operasi
PT Pertamina LubricantsFo
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dan pekerjaan BDEP (Basic 
Design Engineering Package) 
yang akan ber langsung 
selama 55 bulan. 

Seperti diketahui, PT. Per-
tamina EP Cepu dan Mo bil 
Cepu Ltd. akan mengem-
bangkan Lapangan Gas 
Jambaran-Tiung Biru dan 
Lapangan Cendana secara 
terintegrasi dengan kapasitas 
330 MMSCFD. Raw gas dari 
lapangan Jambaran Tiung 
Biru memil iki kandungan 
CO2, H2S, Mercaptan dan 
impurities lainnya yang cukup 
tinggi, sehingga fasilitas proses 
harus mampu menurunkan 
semua kandungan komponen 
tersebut sampai memenuhi 

spesifikasi yang dibutuhkan 
(pipeline gas specification). 
Untuk itu diperlukan teknologi 
proses pemisahan gas yang 
sesuai dengan kandungan 
raw gas-nya.  

Setelah dilakukan studi 
dan evalusi, teknologi proses 
yang terpilih untuk memproses 
gas tersebut adalah Sulfi-
nol® dan Flexsorb®. Tek-
nologi Flexsorb® dimil iki 
oleh ExxonMobil Research 
Engeneeing (EMRE).

Direktur Utama PEPC 
Amr i l  Tha ib Man da i l ing 
member ikan pe san dan 
arahan kepada vendor dan 
manajemen PEPC untuk 
bekerja sama agar dapat 

menyelesaikan pekerjaan 
sesuai dengan target waktu 
yang ditentukan, karena 
pengadaan paket l isensi 
Sulf inol® ini merupakan 
bagian/rangkaian yang saling 
terkait tidak terpisahkan dari 
pekerjaan lainya dalam Proyek 
Gas Terpadu Lapangan Uniti-
sasi Jambaran-Tiung Biru dan 
Lapangan Cendana.

“Penandatanganan peng-
adaan paket lisensi Sulfinol® 
ini sekaligus menandai di-
mu lainya pekerjaan besar 
untuk Proyek Gas Terpadu 
Lapangan Unitisasi Jambaran-
Tiung Biru dan Lapangan 
Cendana,” tegas Amril.•

klaMono – PT Pertamina 
EP Field Papua bekerja sama 
dengan Senat Mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Prof. Dr. Moestopo 
(Beragama) melaksanakan 
sosialisasi kesehatan gigi di 
wilayah kerja PEP Asset 5 
Field Papua Field di Klamono, 
pada (4/10). 

Sosial isasi di lakukan 
oleh dua dokter gigi muda, 
didampingi Wakil Dekan III 
Fakultas Kedokteran Gigi 
(FKG) Universitas Prof. Dr. 
Moestopo (Beragama), drg. 
Diah Indriastuti, Sp. RKG 
(K) dan CSR Staff PEP Field 
Papua. Sosialisasi dilakukan 
di dua tempat, yaitu SD 
Inpres 55 Klamono dan SD 
Eucharistia Klamono. 

Di SD Inpres 55 Klamono, 
sosialisasi diberikan kepada 
178 siswa kelas 1 sampai 
dengan kelas 6. Mereka 
diajarkan tentang cara dan 
waktu yang tepat untuk 
menyikat gigi. Sedangkan 
siswa kelas 4 sam pai dengan 
ke las 6 juga d i lakukan 

pemeriksaan kondisi gigi. 
Di SD Eucharistia Kla-

mono, sosialisasi diberikan 
k e p a d a  5 8  s i s w a y a n g 
dilanjutkan dengan pemerik-
saan kondisi gigi. 

Sosialisasi untuk anak 
diawali dengan nyanyian yang 
diajarkan oleh tim dokter gigi 
Universitas Prof. Dr. Moestopo 
(Beragama) untuk mencairkan 
s u a s a n a ,  d i l a n j u t k a n 
dengan pengenalan alat 
pemeriksaan gigi, sosialisasi 
dan pemeriksaan kondisi gigi.  
Para siswa juga mendapatkan 
sikat dan pasta gigi. 

Wakil Dekan III FKG Uni-
versitas Prof. Dr. Moestopo 
(Beragama), drg. Diah In-
drias tuti, Sp. RKG (K) me-
nyampaikan, kondisi gigi 
anak-anak cukup baik. Salah 
satu faktor yang berpengaruh 
adalah kebiasaan mengon-
sumsi buah pinang. Namun, 
pada beberapa kasus, Diah 
melihat terdapat gigi yang 
tumbuh di tempat gigi yang 
sudah ada (bertumpuk) 
sehingga perlu dilakukan 

pencabutan. “Anak-anak perlu 
dibiasakan untuk menyikat 
giginya sebelum tidur dan 
setelah sarapan pagi. Aktivitas 
kuman di malam hari biasanya 
akan meningkat dibandingkan 
pada siang hari,”ujarnya.

Sherly, guru SD Inpres 
55 Klamono, menyambut 
ba ik kegiatan tersebut. 
“Semoga di tahun berikutnya 
dapat dilaksanakan kegiatan 
serupa”, ungkapnya. “Kepada 
Pertamina EP Field Papua 
kami ucapkan terima kasih 
karena membawa tim dokter 

ke sekolah kami,”tambahnya.
Kegiatan pengobatan 

g i g i  dan  umum g ra t i s 
in i  merupakan program 
rutin dan setiap tahunnya 
dilaksanakan di wilayah yang 
berbeda. Untuk tahun ini, 
pengobatan gigi dilaksanakan 
di Kabupaten Sorong (30/9-
4 / 1 0 )  d a n  K a b u p a t e n 
Kepu lauan Ra ja  Ampat 
(7/10-10/10). Kegiatan ini juga 
disponsori oleh PT Pertamina 
(Persero) melalui SME & SR 
Partnership Program dan 
instansi lainnya.•pep Field papua

Pemeriksaan kondisi gigi dilakukan sejak dini untuk mengetahui kualitas kesehatan 
gigi siswa SD Inpres 55 Klamono dan SD Eucharistia Klamono.
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torehkan Prestasi, 
Produksi Phe WMo naik 92 Persen
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liku-liku Moving Rig tomori
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Rig PDSI akhirnya bisa dikirim ke lokasi Senoro#2 setelah sempat diprotes hendak berlabuh di pelabuhan Lamo.

luWuk - Luwuk adalah 
s e b u a h  k e c a m a t a n  d i 
K a b u p a t e n  B a n g g a i , 
Sulawesi Tengah yang kini 
sedang bergeliat. Berbagai 
perusahaan kecil dan besar, 
lokal dan internasional dapat 
dengan mudah di temui. 
Begitu juga dengan PDSI yang 
mendapat proyek pengeboran 
di JOB Pertamina Medco 
Tomori Sulawesi (PMTS) yang 
terletak di lokasi Senoro, 
menyusul proyek sebelumnya 
di Proyek Pengembangan Gas 
Matindok (PPPGM) Donggi 
yang telah mengerahkan dua 
unit rig baru di sana.

Untuk proyek JOB PMTS 
ini,  rencananya PDSI juga akan 
menggunakan dua rig baru. 
Satu unit diantaranya baru 
saja tiba di lokasi Senoro#2. 
Sebentar lagi proses rig up 
dan tajak diharapkan dapat 
segera berjalan dengan baik.

Namun proses moving 
satu unit rig ini ternyata memiliki 
kisah yang agak spesifik. 
Proses berlabuhnya kapal 
yang membawa peralatan rig 
PDSI dari Jakarta dan Bitung, 
t idak sesederhana yang 
dibayangkan. Kapal yang 
awalnya sudah direncanakan 
akan sandar dan bongkar 

jakarta – Sejak pertama 
kali diakuisisi pada 7 Mei 2011, 
PT Pertamina Hulu Energi, 
West Madura Offshore (PHE 
WMO) sukses menorehkan 
prestasi melalui produksi 
minyak di atas 25.000 barel 
per hari atau naik 92 persen.

S e j a k  p e r t a m a  k a l i 
diambil alih, General Manager 
P H E  W M O  B a m b a n g 
Kardono mengaku, hingga 
k in i  p ihaknya berupaya 
meningkatkan investas i 
untuk mengembalikan tingkat 
produksi minyak dan gas yang 
menurun sejak tahun 2010. 

Hal tersebut diutarakan 
Bambang dalam diskusi 
dengan awak media, Jumat 
(27/9).

Prestas i  yang cukup 
fenomenal, lanjut Bambang, 

a d a l a h  c y c l e  t i m e 
pengembangan lapangan 
P H E - 3 8 B  y a n g  s e j a k 
discovery sampai dengan 
first oil diselesaikan dalam 
waktu kurang lebih 9 bulan. 
Selain itu, prestasi lainnya 
yakni pengembangan Sumber 
Daya Manusia (SDM) dan 
organisas i ,  dar i  semula 
bersifat perawatan menjadi 
organisasi yang tumbuh 
berkelanjutan, bergerak 
sangat cepat dan sibuk.

Sementara VP Corporate 
Communication Pertamina, 
Ali Mundakir menambahkan, 
bahwa peningkatan produksi 
p a d a  B l o k  W M O  i k u t 
berkontribusi pada upaya 
menjaga produksi Pertamina 
secara keseluruhan di atas 
200.000 bph. Menurutnya, 

keberhasi lan PHE WMO 
juga menjadi salah satu bukti 
kokret kemampuan Pertamina 
dalam mengelola aset-aset 
migas yang dikelolanya.

“Dengan meningkatnya 
permintaan energi, teruta-
ma minyak di dalam negeri, 

Pertamina berkomitmen untuk 
terus mendukung upaya 
pemerintah dalam memenuhi 
kebutuhan tersebut. Salah 
satunya dengan peningkatan 
produksi migas perusahaan, 
termasuk dari Blok WMO,” 
ujar Ali.•egha

GM PHE WMO Bambang Kardono memberikan apenjelasan tentang 
perkembangan PHE WMO setelah menjadi keluarga besar Pertamina.

muat di pelabuhan Lamo 
mendapat protes keras 
dari masyarakat Tangkiang 
dan pejabat pemilik otoritas 
pelayaran Luwuk. Mereka 
menginginkan pemanfaatan 
pelabuhan Tangkiang yang 
telah dibangun pemerintah 
untuk keperluan industri, yang 
notabene pemberdayaan 
Tenaga Kerja Bongkar Muat 
(TKBM) di sana, di samping 
adanya keinginan masyarakat 
untuk pengembalian citra desa 
Tangkiang  yang sebelumnya 
pernah ‘tercoreng’.

Untuk itulah, Tim PDSI 
m e l a k u k a n  p e r t e m u a n 
d e n g a n  p i h a k  t e r k a i t , 
seperti para Kepala Desa, 
Syahbandar, Ketua TKBM, 
S u b k o n t r a k t o r,  a p a r a t 
keamanan, tokoh masyarakat 
dan tokoh pemuda, guna 
menemukan solusi sehingga 
proses mobilisasi peralatan 
rig PDSI hingga ke lokasi yang 
dituju dapata berjalan lancar. 

Sebagai win-win solution, 
Pelabuhan Tangkiang dan 
Lamo keduanya digunakan.
ya i tu ,  por tacamp  yang 

relatif lebih mudah dapat 
bongkar muat di Tangkiang, 
sedangkan peralatan rig yang 
lebih riskan, proses unloading 
dilakukan di Lamo.

Berbagai pendekatan 
sebelum dan selama proses 
mob i l i sas i  ber langsung 
ternyata berjalan efektif, walau 
‘riak-riak kecil’ masih ada 
namun tidak sampai meng-
ganggu kelancaran moving. 
Rig N 110/59 PDSI akhirnya 
dapat  d igunakan untuk 
project JOB PMTS sehingga 
revenue PDSI meningkat.•pdsi
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lima gugus CIP terbaik MoR VIII 
Menuju Jakarta

Pembukaan Forum CIP oleh General Manager Marketing Operation Reg. VIII  
Mohammad Irfan.
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simulasi Pengamanan 
Unjuk Rasa di MoR I
Medan - Sekelompok massa dari kalangan 
Mahasiswa melakukan unjuk rasa di Kantor 
Pertamina Marketing Operation Region I Jalan 
K.L yos Sudarso, Medan, merasa keberatan atas 
kebijakan pemerintah yang menaikkan harga 
BBM. Sehingga Mahasiswa melakukan orasi 
agar Pemerintah membatalkan rencana kenaikan 
harga BBM.

Dengan kedatangan massa Mahasiswa yang 
membawa beberapa spanduk yang bertuliskan 
tolak kenaikkan BBM dan turunkan harga BBM, 
secara sigap satuan pengamanan  (security) 
Pertamina MOR I melakukan penghadangan 
dan pengamanan sementara di depan kantor 
Pertamina MOR I sebelum melakukan pelaporan 
ke Polsekta Medan Barat. 

Polsekta Medan Barat yang mendapatkan 
laporan dari satuan keamanan Pertamina MOR I, 
langsung menurunkan personilnya dan melakukan 
penghadangan dengan membentuk formasi 
berbaris,  massa yang telah anarkis dan mencoba 
masuk ke dalam kantor Pertamina MOR I tidak 
bisa dikendalikan karena personel yang dikerahkan 
sangat terbatas, maka Polsekta Medan Barat 
meminta bantuan dari tim Samapta dan pasukan 
huru hara Polresta Medan.

Namun massa pun terus mencoba memasak 
masuk ke Kantor Pertamina MOR I, dengan 
melakukan perlawanan dangan cara mendorong 
pasukan hura hara Polresta Medan yang dilengkapi 
baju phh dan tameng.

Karena massa mencoba memaksa masuk, 
beberapa perwakilan dari massa Mahasiswa 
dilakukan pertemuan dengan pihak manajemen 
Pertamina MOR I untuk memberikan penjelasan 
kepada massa tentang kebijakan BBM.

Dengan diberikan penjelasan dari t im 
manajemen, perwakilan massa Mahasiswa secara 
berlahan-lahan mengulurkan niatnya untuk masuk 
secara bersama-sama dan membubarkan diri.

Perist iwa ini adalah skenario simulasi 
pengamanan unjuk rasa anarkis yang dilakukan 
oleh Tim Security Pertamina MOR I, Aparat 
Kepolisian Polsekta Medan Barat, Tim Samapta 
dan Pasukan Huru Hara Polresta Medan.

Assistant Operation Security, Ingkon I. 
Lumbanbatu mengungkapkan bahwa simulasi 
ini adalah sebagai pembelajaran bagi anggota 
pengamanan dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya sebagai petugas pengamanan 
dilingkungan perusahaan, tidak terprovokasi 
maupun melakukan tindakan yang melanggar 
hukum.

Sehingga bila terjadi peristiwa yang sebenarnya, 
maka semua personel akan siap melakukan 
pelindungan dan pengamanan di lokasi lingkungan 
kerja.•Mor i

jayapura -   Fo rum 
Continuous Improvement 
Program (CIP) Marketing 
Ope ra t i on  Reg ion  V I I I 
d i l a ksanakan  d i  Bum i 
Cenderawasih Lt. 4 Kantor 
MOR VIII selama tiga hari, 
pada 16-18 September 2013. 
Acara yang dibuka langsung 
oleh General Manager MOR 
VIII Mohammad Irfan, berhasil 
menetapkan lima  gugus 
terbaik yang akan menjadi 
perwakilan dari MOR VIII 
untuk mengikuti ajang Annual 
Pertamina Quality (APQ) 
Awards tahun 2013.

GM MOR VIII Mohammad 
Irfan dalam Forum Continuous 
Improvemen t  P rog ram 
(CIP) menyambut baik dan 
memberikan apresiasi kepada 
peserta gugus CIP dalam 
mempresentasikan inovasi-
inovasi untuk kemajuan 
perusahaan khususnya di 
Marketing Operation Region 
VIII. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, Business Support 

A rea  Manage r  Ma l uku 
–  Papua  Pu lo  Rencus 
Manurung menje laskan, 
melalui Forum CIP ini, pekerja 
di l ingkungan Marketing 
Operation  Reg. VIII dapat 
mengaktualisasikan diri dan 
menunjukan minat Pekerja 
dalam menciptakan inovasi, 
kreasi dalam membangun 
daya saing perusahaan.

Gugus yang ikut ber-
par t isipasi di Forum CIP 
Marketing Operation Region 
VIII peserta dari Gugus (SS 27 
Gugus), (PKM 2 Gugus), dan 
(GKM 4 Gugus).

“Kami berharap semoga 
Tim CIP MO Region VIII meraih 
prestasi di ajang bergengsi 
tingkat nasional maupun ting-
kat internasional,” ujarnya. 

Kelima gugus CIP  yang 
mendapat peringkat terbaik 
ya i tu,   SS.  An is  Ishak, 
dengan judul Pembuatan 
Glass Monitor Mutu Produk 
secara terus menerus saat 
Penerimaan atau Pembokaran 
Berlangsung (Peringkat Gold). 

PKM Beta, dengan judul 
Menciptakan Harga Jual 
Pertamax yang Kompetitif 
melalui pemanfaatan Idle 
Tank Produk MDF menjadi 
Tanki Pertamax di Terminal 
BBM Wayame (Peringkat 
Gold). SS Takim & Christian 
Pieter, dengan judul Upaya 
mengurang i  Koros i f i tas 
Pada Pipa Produk Ukuran 
Diameter 6 inch dengan Alat 
Bantu Pembersih Pipa yang 
Sederhana di Terminal BBM 
Biak (Peringkat Gold). PKM 

Garuda Timur, dengan judul 
Meningkatkan Pelayanan 
BBM Solar ke Customer 
dengan Menaikan Pumpable 
Stock T-10 & T-11 di Terminal 
BBM Jayapura (Peringkat 
Silver).  GKM Genosik, dengan 
judul Modifikasi Sistem Bypass 
dengan Selang Discharge 
6 Inch untuk Mengatasi 
Masalah Relokasi Produk 
Premium, Kerosene dan Solar 
di Terminal BBM Kaimana 
(Peringkat Silver).•Mor Viii

CilaCap - “Continuous 
Improvement Program (CIP) 
yang sebelumnya bernama 
Manajemen Mutu Terpadu 
(MMT) merupakan suatu 
s is tem yang d igunakan 
untuk menyelesaikan sebuah 
p e r m a s a l a h a n  s e c a r a 
berkesinambungan. Ada tiga 
kelompok dalam CIP, yaitu 
Proyek Kendali Mutu (PKM), 
Gugus Kendali Mutu (GKM) 
dan Suggestion System (SS),” 
ungkap Pjs. Engineering & 
Deve lopmen t  Manage r 
Iskandar dalam laporannya 
pada pembukaan Grand Final 
konvensi CIP di Gedung Patra 
Graha Cilacap, pada (10/9).

Iskandar mengatakan, 
tahun ini  konvensi CIP RU 
IV menghasilkan 17 makalah 
PKM, 31 makalah GKM 
dan 56 makalah SS hasil 
karya inovasi pekerja RU IV. 
Total makalah 104 makalah 
dengan total keterlibatan 
pekerja sebanyak 549 pekerja 

konvensi CIP RU IV 2013 Catatkan 
Value Creation lebih Dari Rp 500 Miliar

atau 39% dari total pekerja.  
“Melalui kegiatan CIP ini ter-
catat value creation lebih dari 
Rp 500 miliar,” ujarnya. 

Seluruh makalah tersebut 
telah dipresentasikan dalam 
ajang Konvensi CIP tahun 
2013 yang digelar dalam 3 
kali event. Para pemenang 
dari ketiga konvensi tersebut 
kemudian mengikuti grand 
final konvensi CIP. 

Grand final konvensi CIP ini 
diikuti oleh 4 PKM, 4 GKM dan 
3 SS. yaitu, PKM Kita, PKM 
Sunru, PKM Nusakambangan, 
PKM Avtur Plus, GKM Xylene, 
GKM Bintang, GKM Eter dan 
GKM Karepmu, SS Subandi 
+ Fajar Laksono, SS Eko 
Prasetyo + Benny Hidayat,  
dan SS Agung Utomo + Joko 
Supriyatno.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
terse but Pjs. GM RU IV Dadi 
Sugiana mengungkapkan 
rasa bangganya menyaksikan  
semangat pekerja RU IV 

untuk melakukan continuous 
Improvement. 

“Sebuah perusahaan 
harus terus beradaptasi 
dengan tuntutan pasar dan 
teknologi. CIP ini merupakan 
salah satu tr igger untuk 
terus menerus beradaptasi 
dan berkontribusi dalam 
perkembangan perusahaan,” 
tegasnya.

Di akhir acara, keluar 
sebagai juara untuk kategori 
PKM adalah PKM Ki ta, 
disusul PKM Sunru, PKM 

Nusakambangan dan PKM 
Avtur Plus. Untuk kategori 
GKM dimenangkan oleh GKM 
Xylene disusul GKM Bintang, 
GKM Eter dan GKM Karepmu. 
Kategori SS dimenangkan 
oleh SS Subandi + Fajar 
Laksono, disusul SS Eko 
Pra setyo + Benny Hidayat, 
dan SS Agung Utomo + Joko 
Supriyatno. 

Para pemenang nan ti  nya 
mengikuti ajang CIP tingkat 
Refining Directorate.•ru iV
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Pt Pindad Benchmark ke Pertamina

jakarta - Pada 3 
Ok tober 2013, Tim PT 
Pindad yang diketuai 
o leh I r fanu l  Kamal 
sebagai Deputi Direktur 
Pengembangan SDM 
P T  P i n d a d  m e l a -
ku  kan  benchmark 
Implementasi Manaje-
men Risiko ke Pertamina. 
Rombongan diterima 
oleh Tim Enterprise Risk 
Management Pertamina 
yang diketuai oleh Vice 
President Enterprise 
R i sk  Management 
d i  Gedung Utama, 
Ruang Rapat Lantai 
Mezanine Kantor Pusat 
Pertamina. PT Pindad 
meny imak  dengan 
seksama pemaparan 
implementasi Mana-
jemen Risiko oleh Per-
tamina. Acara diakhiri 
dengan tukar menukar 
cinderamata.•dit. piMr Fo
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RU III gelar grand Final CIP 2013
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GM RU III Ignatius Tallulembang menyerahkan piagam penghargaan kepada 
pemenang CIP 2013.

plaju – CIP RU III yang 
diselenggarakan pada 25 
September 2013 di Gedung 
Komering Patra Ogan dibuka 
oleh GM RU III, Ignatius 
Tal lu lembang. Acara in i 
dihadiri Quality Management 
Direktorat Pengolahan, Edy  
Supriadi, Tim Manajemen RU 
III, Perwakilan RU II, RU IV, RU 
V, RU VI dan peserta Grand 
Final Konvensi Mutu RU III.

Forum Konvensi CIP  RU 
III pada tahun 2013 diikuti 
71 gugus ada peningkatan 
dibanding tahun yang lalu. 

GM RU I I I  I gna t i us 
Tallulembang mengatakan, 
selain peningkatan kuantitas 
peserta CIP, juga diharapkan 
kualitas yang lebih baik. 
“Seperti yang kita ketahui, 
tahun 2011 RU III juara umum 
di tingkat pusat. Semoga 
tahun ini RU III dapat merebut 
kembali juara umum,” ujarnya.

 Menurut Ignatius Tallu-
lembang, CIP merupakan 
program peru sahaan dalam 
membangun kualitas, daya 
saing dan kinerja perusahaan. 
Melalui program Continuous 
Improvement Program (CIP) 
diharapkan ada peningkatan 

kinerja.
“Mari saling bahu-mem-

bahu berusaha semaksimal 
mung kin untuk mencetak 
prestasi bagi k i lang RU 
III. Baik itu untuk kinerja 
operasional, fi nansial, HSE, 
termasuk dalam melak-
sanakan Manajemen Mutu,” 
ujar Ignatius.

Ia juga mengingatkan, 
agar CIP dapat dikelola 
se cara konsisten dengan  
komitmen penuh dari tim 
mana jemen dan pekerja. 
“Jika ini bisa kita terapkan 
secara maksimal, maka kita 
akan mampu meningkatkan 

daya saing perusahaan. 
Dengan prestasi tersebut, 
pada akhirnya kita akan mam  -
pu menggapai penca paian 
visi RU III menjadi per u sahaan 
yang terbaik di Asia Pasifik 
tahun 2025,” tegasnya.

Ketua Pelaksana Kon-
vensi Mutu RU III Eriyadi 
menjelaskan, grand final 
CIP ke-21 RU III tahun 2013 
diikuti 4 GKM, 3 PKM dan 5 
SS. Kali ini, yang mendapat 
nilai tertinggi adalah PKM 
E3, GKM Centum, dan SS 
Poltak M. Sitompul/Nata 
Permana.•ru iii

bandung - Dalam rangka 
pertukaran informasi, Fungsi 
Humas Pertamina menggelar 
Rapat Koordinasi Hupmas 
Pertamina dengan tema, 
Bersinergi Wujudkan “Ayo 
Indonesia Mendunia”, di Hotel 
Patra Jasa, Bandung, Kamis 
(10/10).

Kegiatan yang berlang-
sung selama 3 hari, dimeriah-
kan melalui sharing session, 
talkshow, motivasi, hingga 
evaluasi. Peserta yang hadir 
pada Rakor Hupmas kali ini 
dimeriahkan secara interaktif 
oleh sejumlah insan Pertamina 
baik dari pusat maupun anak 
perusahaan.

Turut hadir pula sebagai 
pembicara Kafi Kurnia se-
laku motivator, pengamat 
komunikasi politik Indonesia, 
Effendi Gozali, VP Corporate 
Communication Ali Mundakir, 
dan Riza Primadi selaku 

Rakor hupmas Pertamina 
Digelar di Bandung

praktisi media.
VP Corporate Commu-

nication Ali Mundakir me-
nyampaikan, sejatinya peran 
Kehumasan Pertamina ha-
rus memiliki karakter dan 
selalu menjadi inspirasi bagi 
khalayak luas. Di samping 
itu, terkadang kata dia, ke-
banyakan wartawan dari 
berbagai media selalu meng-

VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir berbicara di hadapan 
peserta Rakor Hupmas Pertamina.
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inginkan bahasa yang mudah 
dicerna untuk diolah menjadi 
berita.

“Karena s i fa t  med ia 
tidak suka yang rumit-rumit 
dengan istilah-istilah teknis 
yang dimiliki Pertamina. Maka 
dari itu, bila terjadi kesalahan 
persepsi akan fatal akibatnya,” 
ungkap Ali Mundakir dalam 
sharing session.•egha
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denpasar - Pertumbuhan 
negara-negara berkembang 
atau emerging markets bakal 
jalan di tempat dalam dua 
dekade jika tidak segera 
memperbaiki infrastruktur 
di dalam negeri. Demikian 
disampaikan Ruchir Sharma, 
penul is buku Breakout 
Nations dalam APEC CEO 
Summit, dengan topik “The 
Future of Emerging Markets : 
Where Are The Next Breakout 
Nations?”, Senin (7/10). 

Diskusi yang dimoderatori 
Timothy Ong, Chairman Asia 
Inc Forum tersebut, juga 
dihadiri pembicara lainnya, 
yakn i  D i rek tu r  U tama 
Pertamina Karen Agustiawan, 
Direktur Asia Pacific MIGA, 
World Bank Group Kevin Lu, 
serta Acting President and 
CEO Export Development 
Canada Pierre Gignac.

Sharma mengatakan 
sebagian besar negara ber-
kembang tetap menjadi ne-
gara berkembang dan hanya 
sedikit yang naik status atau 

kebangkitan negara Berkembang, 
Perlu Pembenahan Internal

disebutnya sebagai breakout 
nation menjadi negara maju, 
sepert i  Jepang, Korea, 
Taiwan dan Singapura. 

Breakout nation ada-
lah negara yang mampu 
mempertahankan pertum-
buhan yang cepat di antara 
sesama negara berkembang, 
dalam 5-10 tahun. Sharma 
men jagokan beberapa 
negara sebagai the next  
breakout nations seperti 
Filipina, Thailand, Mexico, 
tidak ter masuk Indonesia.

Dia memberi ilustrasi, 
ke tika di suatu negara terjadi 
fenomena para pejabat atau 
orang kaya menggunakan 
helikopter pribadinya untuk 
menjangkau tempat-tempat 
yang jauh, sedangkan pada 
saat yang sama masyarakat 
kesulitan mengaksesnya 
dengan transportasi umum, 
maka negara tersebut 
terjebak dalam apa yang 
disebut middle income trap. 
“Ini yang saya sebut dengan 
‘ekonomi  he l ikopter ’ , ” 

katanya.
Menanggapi hal terse-

but Direktur Utama Perta-
mina Karen Agustiawan 
menya takan Indones ia 
punya potensi untuk menjadi 
breakout nations, tapi perlu 
banyak pembenahan di 
segala aspek.

“Ada dua faktor yang da-

pat menjaga pertumbuhan 
ekonomi tetap tinggi, yaitu 
stabilitas politik dan kebijakan 
pemerintah. Namun, men-
capai pertumbuhan eko-
nomi yang tinggi juga akan 
sul it mengingat kondisi 
perekonomian global yang 
tidak menentu,” jelas Karen.

K a re n  j u g a  s e t u j u 

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menjadi pembicara dalam  APEC CEO Summit, dengan topik “The Future of Emerging Markets : Where Are The Next 
Breakout Nations?”.

Fo
to

 : 
AD

It
YA

 W
IR

A 
SA

N
tI

kA

dengan pendapat Sharma 
yang mengatakan j ika 
pemerintahan Indonesia 
berubah menjadi dinasti 
pol it ik, maka Indonesia 
akan kehilangan momentum 
pertumbuhannya.

Mengenai infrastruktur 
di Indonesia yang kurang, 
Karen mengakui pernyataan 

Sharma. Begitu pula dengan 
kemudahan berbisnis yang 
masih dibayang-bayangi 
ma salah korupsi dan suap. 
“Kita sudah memperbaiki 
semua itu (infrastruktur dan 
pem berantasan korupsi), 
na mun memang kita ma sih 
perlu kerja keras,” pung-
kasnya.•adit/dsu

Kesepakatan melaksanakan Bankable Feasibility Study (BSF)  antara Pertamina dan UOP LLC menjadi salah satu upaya 
Pertamina untuk memodernisasi kilang-kilang Pertamina.

Pertamina - UoP kerja sama Pengembangan kilang
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denpasar – Kesepakatan 
Bankable Feasibility Study 
(BSF)  antara Pertamina 
dengan anak perusahaan 
Honeywell, yang berbasis 
di Amerika Serikat tersebut 
ditandatangani pada Senin 
(7/10), di sela-sela Forum Asia 
Pacific Economic Cooperation 
(APEC), di Denpasar, Bali. 

BFS secara parsial dibiayai 
oleh United States Trade and 
Development Agency (USTDA) 
dengan nilai grant 1,07 juta 

per hari, yang merupakan 
kapasitas terbesar di Asia 
Tenggara dan lima terbesar 
di Asia. Hal ini dapat menjadi 
keuntungan komparatif bagi 
Pertamina untuk mencapai 
targetnya menjadi pemain 
utama di sektor energi dan 
petrok imia d i  Indonesia 
maupun di kawasan.  

UOP merupakan perusa-
haan penyedia teknologi 
kilang minyak dan petrokimia 
terkemuka dunia, dan menjadi 
l icensor uta ma teknologi 
k i lang-ki lang Pertamina. 
Pertamina dan UOP telah 
bekerjasama dalam empat 
dekade terakhir. UOP akan 
me ngembangkan rencana 
induk untuk meningkatkan nilai 
asset hilir Pertamina.  

Kebijakan ini seiring de-
ngan konsumsi bahan bakar 
di Indonesia telah mengalami 
peningkatan rata-rata 8% 
dalam 5 tahun terakhir. 

pt pertamina (persero) dan 
uop llC menandatangani 
kesepakatan 
melaksanakan Bankable 
Feasibility Study (bFs) 
rencana pengembangan 
kilang pertamina. hasil 
studi tersebut, diharapkan 
menjadi landasan bagi 
modernisasi kilang-kilang 
pertamina.

dolar Amerika, sedangkan 
s i s anya  menggunakan 
pendanaan internal. Rencana 
i n d u k  p e n g e m b a n g a n 
ki lang tersebut nantinya 
akan menjadi landasan bagi 
Pertamina untuk mencapai 
tujuan perusahaan menjadi 
World Class Downstream 
Business.

Direktur Utama Pertamina, 
Karen Agustiawan mengatakan 
pihaknya perlu untuk memo-
derni sasi infrastruktur hilirnya 
untuk memenuhi permintaan 
yang terus meningkat, baik 
energ i  maupun produk 
petrokimia di Indonesia. 
“Dengan RDMP ini diharapkan 
d a p a t  m e n i n g k a t k a n 
ketahanan energi nasional dan 
mengurangi ketergantungan 
Indonesia dari impor,” katanya 
Karen.

Saat ini, Pertamina mengo-
perasi kan kilang besar dengan 
total kapasitas 1,035 juta barel 

Ha l  i n i  se i r i ng  dengan 
peningkatan pertumbuhan 
ekonomi nasional. Pertamina 
memperkirakan tren tersebut 
akan terus berlanjut dalam 5 
tahun mendatang, dengan 
ra ta- ra ta  pe r tum buhan 
permintaan minimal sekitar 

5% per tahun.  
Sementara i tu,  pada 

saat yang sama, permintaan 
domest ik untuk produk 
petrokimia juga diperkirakan 
terus meningkat, seir ing 
tumbuhnya pusat-pusat 
ekonomi baru di luar Jakarta, 

terutama melalui pertumbuhan 
sektor manufaktur. Ni la i 
pasar petrokimia Indonesia 
diperkirakan akan mencapai 
30 miliar dolar AS pada 2018 
dan Pertamina menargetkan 
untuk menguasai pangsa 
pasar sekitar 30%.•dsu


