
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang pekan 
lalu sempat menembus level terendah sejak tahun 2009 di kisaran 
Rp10.000/US$. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta 
perdagangan obligasi Indonesia, baik obligasi negara ataupun korporasi 
juga merosot akibal keluarnya dana investor asing (foreign net sale) dari 
instrumen tersebut. Selama 2 pekan terakhir, tercatat foreign net sale pada 
saham dan obligasi Indonesia sudah lebih dari US$ 2 miliar. 

Guna menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia telah 
mengambil langkah menaikkan suku bunga acuan (BI rate) ke level 6%, 
dari sebelumnya 5,75%. Pemerintah juga telah menyiapkan kebijakan 
fiskal dan moneter lainnya, jika penurunan ekonomi dalam negeri terus 
terjadi. Selain itu, terus mengupayakan langkah antisipatif penurunan 
defisit APBN dan menjaga inflasi.

Penurunan beberapa mata uang asing

Sumber: The Economist

Terpuruknya instrumen ekonomi akibat keluarnya dana asing tidak hanya 
terjadi di dalam negeri. Namun, juga terjadi di negara berkembang, 
bahkan di beberapa negara maju. Bursa-bursa saham utama di Eropa 
anjlok setelah melihat pasar saham Jepang yang terjun bebas lebih dari 
6% pada akhir pekan lalu. 

Kejadian tersebut sangat jelas menampakan betapa terintergrasinya 
keuangan dunia. Rencana Bank Sentral AS (The Fed) untuk mengurangi 
paket stimulus ekonomi domestik (dikenal dengan quantitative easing), 
telah menyebabkan kekhawatiran dan aksi jual pelaku pasar uang 
global terhadap instrumen ekonomi di berbagai negara (lihat Market 
Update 23/XLIX 10 Juni 2013). Pasalnya, program ini sudah membantu 
pemulihan dan mendorong ekonomi AS tumbuh positif. Berbagai indikator 
domestik telah menunjukan adanya pemulihan ekonomi AS. Ini memicu 
pertumbuhan imbal hasil obligasi AS (US Treasury), sehingga investor 
asing memandang peran instrumen obligasi AS sebagai “safe haven” yang 
lebih aman dibanding instrumen ekonomi lainnya. Akhirnya, pengalihan 
investasi asing untuk membeli kembali obligasi AS turut menghempaskan 
nilai tukar berbagai mata uang terhadap dolar AS.

Lebih jauh, dalam keadaan pasar yang fluktuatif dan saling terkait ini 
membuka mata atas masih rentannya pertumbuhan ekonomi berbagai 
negara, termasuk Indonesia. Turbulensi ekonomi yang terjadi di luar 
Tanah Air ternyata dapat berpengaruh dengan sangat cepat. Seperti 
yang tercermin dalam kearifan lokal (local wisdom): “Kurang sisik rumput 
menjadi, kurang siang jelupung tumbuh” (Jambi) dan “Alun Takilek lah 
Takalam” (Minang). Prinsip kehati-hatian (prudency) dan antisipatif harus 
selalu ditekankan dalam pengambilan keputusan. Termasuk dalam 
upaya mempertahankan iklim ekonomi dan arus investasi ke Indonesia 
yang kondusif.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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(Dari kiri ke kanan) Industrial Marketing Manager Lubricant Business Unit Pertamina Syafanir Sayuti, Vice President Corporate 
Communication Pertamina Ali Mundakir, dan Channel Mana gement Manager Pertamina  Zulfihansyah Kamil Isban foto 
bersama setelah menerima penghargaan di ajang Indonesia’s Most Admired Companies (IMAC) 2013.

Pertamina Paling Dikagumi

jakarTa – Penghargaan 
yang diberikan oleh Bloomberg 
Newsweek Indonesia dan 
Frontier Consulting Group 
tersebut ber da sarkan hasil 
survei terhadap 2.350 res-
ponden yang menunjukkan 
nilai Corporate Image Index 
(CII) Pertamina tetap berada 
di atas angin.

T iga  ka tego r i  yang 
berhasil diboyong Pertamina 
meliputi  Kategori Minyak dan 
Gas, SPBU, dan Pelumas. 
Bertempat d i  Ba l l room 
Hotel Mulia, Rabu (12/6) 
penghargaan diserahkan oleh 
Chairman  Frontier Consulting 
Group,  Handi Irawan D dan 
Managing Editor Bloomberg 
Newsweek Indonesia, David 
S  S imatupang kepada 
Vice President Corporate 
Communication Pertamina, 
Ali Mundakir, Channel Mana-
gement Manager Pertamina  
Zulfihansyah Kamil Isban, dan 
Industrial Marketing Manager 
Lubricant Business Unit 
Pertamina Syafanir Sayuti. 

Da l am  kesempa tan 
tersebut Vice President Cor-

porate Communication Per-
tamina Ali Mundakir menga-
takan, penghargaan ini adalah 
bentuk dar i  pengakuan 
masyarakat terhadap kualitas 
Pertamina dari berbagai 
ha l ,  termasuk dar i  s is i 
image sebagai perusahaan 
perusahaan energi nasional 
berkelas dunia. 

“Penghargaan ini akan 
semakin memacu insan 
Pertamina untuk bekerja lebih 
keras dan smart lagi untuk 
mewujudkan visi Pertamina 
menjadi perusahaan energi 
nasional berkelas dunia,” 
kata Ali Mundakir.

Lebih lanjut Ali  menje-
laskan, tahun ini  selain 
peng  hargaan untuk kualitas 
pro duk, Pertamina juga 
dianugerahi penghargaan 
sebagai The Most Admired 
Company di bidang Migas 
yang d iaku i  mayarakat 

dengan image yang sangat 
baik.

P e r t a m i n a  b e r h a s i l 
menjebol angka pencapaian 
Corporate Image Index (CII) 
dengan nilai yang berada di 
atas rata-rata perusahaan di 
Indonesia.  

Untuk kategori Oil and 
Gas Pertamina mencapai 
angka 2.988 mengungguli 
PT Perusahaan Gas Negara 
(Persero) Tbk, ExxonMobil 
Indonesia, Chevron  Pacific 
I ndones i a ,  PT  Medco 
Energi International, Tbk, 
Total E & P Indonesia, dan 
British Petroleum Indonesia.  
Sedangkan di  Kategor i 
SPBU, dengan  angka CII 
sebesar 1.657, Pertamina 
berhasil membawahi Shell 
Companies Indonesia, dan 
Total Oi l  Indonesia. Hal 
yang sama juga berlaku di 
kategori Pelumas. Pertamina 

berhasil meraih angka 2.039  
yang  mengunggu l i  PT 
Shell Indonesia, PT Castrol 
Indonesia, PT Topindo Atlas 
Asia, dan PT Wiraswasta 
Gemilang Indonesia.

CEO Frontier Consulting 
Group,  Handi Irawan D 
mengatakan bahwa penilaian 
IMAC 2013 ini merujuk pada 
empat dimensi, yaitu Quality, 
Performance, Resposibility, 
dan Attractiveness yang 
didasarkan pada hasil survei. 
Survei yang dilakukan oleh 
Frontier Consulting Group 
terhadap 2.350 responden 
yang terdiri dari 855 orang dari 
pihak manajemen dan pelaku 
usaha, masyarakat umum 
(675 orang) , investor (670), 
dan kalangan jurnalis (150). 
Adapun jumlah kategori yang 
disurvei tahun ini mencapai 
93 kategori.•Sahrul haETaMy 

ananTo

Pertamina kembali 
menyandang 
gelar perusahaan 
paling dikagumi 
di indonesia. hal 
tersebut dibuktikan 
dengan diraihnya 
tiga penghargaan 
sekaligus di ajang 
indonesia’s Most 
admired Companies 
(iMaC) 2013.
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

POJOK
ManajEMEn VICE PRESIDENT CORPORATE INTERNAL AUDIT PERTAMINA

Budhi dErMaWan

Fo
to

 : 
K

U
N

TO
R

O

Tahun XLIX, 17 Juni 2013

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

PerLu aDa 
PayunG huKuM

Pengantar redaksi :
Masalah pengadaan barang dan jasa bukanlah masalah yang 

sederhana, karena akan berdampak cukup significan secara finansial 
bagi perusahaan. Hal ini menjadi salah satu perhatian Internal Audit 
(IA) untuk ikut mendorong pencarian solusi atas permasalahannya. 
Sejalan dengan upaya tersebut, IA menyelenggarakan diskusi 
panel “Kinerja Barang & Jasa Dan Mekanisme Hubungan Kerja 
Induk dan Anak Perusahaan” di Bandung, pada 4 Juni 2013 lalu. 
Berikut petikan percakapan dengan VP Corporate internal audit  
Budhi dermawan. 

 
Mengapa internal audit yang menyelenggarakan acara 

diskusi panel dengan tema “kinerja Penyedia Barang & 
jasa dan Mekanisme hubungan kerja  induk dan anak 
Perusahaan”?  Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk konkrit 
dari kegiatan Internal Audit di bidang konsultasi, selain kegiatan IA 
yang selama ini banyak dikenal di bidang assurance. 

Kenapa dengan kinerja penyedia barang & jasa, karena secara 
nyata kita banyak menghadapi kondisi bahwa adanya penyedia 
barang & jasa yang berkinerja buruk / sudah di-blacklist di salah 
satu anak perusahaan namun masih bekerja di anak perusahaan 
lainnya. Itu terjadi di seluruh lingkungan bisnis Pertamina, baik 
di induk maupun di anak perusahaan. Hal ini belum pernah ada 
solusinya, karena memang belum adanya landasan hukum yang 
kuat. Untuk itu, diharapkan dengan kegiatan ini akan dihasilkan 
masukan konkrit bagi manajemen sebagai solusi permasalahan 
yang saat ini nyata dihadapi.  

lebih ke aspek pengawasan keuangan? Sebenarnya 
tidak hanya menyangkut aspek keuangan, tetapi juga menyangkut 
operasional.  Pengadaan barang & jasa, secara operasional 
merupakan bagian proses yang selalu ada mengingat keterbatasan 
kemampuan perusahaan menyediakan sumber daya yang 
dibutuhkan. Disisi lain, kinerja penyedia barang & jasa merupakan 
faktor pendukung penting yang akan mempengaruhi hasil dari proses 
tersebut. Pada saat penyedia barang & jasa memiliki kinerja buruk 
sehingga dikenakan sanksi di salah satu unit usaha perusahaan, 
seharusnya juga menjadi referensi bagi unit usaha lainnya, karena 
kondisi tersebut membuka peluang ketidakberhasilan yang sama 
terkait kinerja penyedia barang & jasa tersebut. 

Dari sisi aspek keuangan, kondisi ini juga berpotensi merugikan 
perusahaan secara finansial, khususnya pada saat terjadi 
penyimpangan baik dalam proses pengadaannya maupun hasilnya 
terkait kualitas barang yang diberikan misalnya. 

  
Tegasnya apa? Kita perlu aturan hukum yang jelas apakah 

atas penyedia barang & jasa dengan kinerja buruk / yang telah 
di black list di persero / anak perusahaan dapat tetap bekerja di 
lingkungan bisnis perusahaan.

Tetapi apa sudah bisa dideteksi siapa yang  terkena 
blacklist itu? Pada dasarnya kondisi ini baru bisa diketahui 
secara partial di masing – masing perusahaan, karena tidak adanya 
sistem yang ter-integrasi yang bisa mendeteksi kondisi tersebut 
secara keseluruhan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi 
ini sudah terjadi, dan riil terjadi. Dan sejauh  ini belum ada solusi 
yang bisa dilakukan secara bersama atau secara korporasi, karena 
memang belum ada aturan mainnya. Yang kita harapkan adalah 
dengan forum ini kita mencoba mencari dan menggali apa yang 
bisa kita lakukan sebagai sebuah terobosan. Karena itu kita juga 
mengundang fungsi Legal, fungsi Procurement, fungsi SJV, Direksi 
/ Komisaris / Komite Audit Anak Perusahaan (AP), termasuk juga 
fungsi Compliance / Sekper, supaya ada kesamaan pendapat, dan 
kesamaan visi, yaitu membawa misi perusahaan untuk mencapai 
tujuannya dengan cara yang lebih baik. 

Hambatan-hambatan operasional apa yang kita temukan, 
inilah yang coba kita gali. Jadi dalam dua hari ini, kita berharap 
banyak mendapat masukan dari teman-teman di fungsi - fungsi 
terkait maupun anak perusahaan (AP) untuk mencari solusi atas 
hambatan tersebut. 

Terkait dengan output-nya, kita berharap ada bentuk solusi 
konkrit, mungkin berupa kesepakatan, perubahan pedoman-
pedoman yang ada, atau bahkan penambahan pedoman, yang akan 
kita gunakan secara baku sebagai solusi atas permasalahan ini. 

kalau aturan atau produk hukum itu dihasilkan, apakah 
akan mengikat baik induk maupun aP?  Harapannya akan 
seperti itu. Oleh sebab itu, dalam agenda yang kedua, kita akan 
mencoba menyelaraskan produk nantinya yang akan kita formalkan, 
katakanlah dengan charter yang sudah kita miliki, RUPS masing – 
masing AP ataupun penyesuaian Anggaran Dasar AP. Jadi nanti 
sinergi antara induk dengan AP secara korporasi bisa terjalin, dan 
mempunyai dasar hukum yang kuat. 

disini juga hadir Skk Migas ? Betul, sebagai salah satu 
narasumber. Untuk AP Hulu, memang mereka punya pendekatan 
yang berbeda. Karena secara organisasi, institusi AP ini tidak 
sepenuhnya  ikut kepada aturan internal Pertamina. Mereka punya 
aturan main yang juga mengikat dari SKK Migas. Oleh sebab itu 
SKK Migas kita hadirkan di sini.  Kita ingin dapatkan pandangan 
dari mereka, terkait aturan main di AP Hulu, yang notabene adalah 
anak perusahaan Pertamina. 

Kita berharap banyak  masukan dari  mereka, agar menjadi 
feeding yang cukup untuk kita yang ada di  lingkungan Pertamina 
untuk menterjemahkannya. Katakanlah aturan dari SKK Migas 
bunyinya seperti ini, maka ini akan kita coba adopted itu untuk 
menjadi ketentuan yang akan kita digunakan secara internal.  

Jadi mereka memang sangat diperlukan, karena mereka punya 
beberapa aturan yang tidak bisa kita hindari dan itu harus kita 
terapkan. 

untuk aP yang di hilir, tidak ada problem ya? Sejauh ini, AP 
di hilir belum secara konkrit teridentifikasi tipikal permasalahannya, 
namun bukan berarti tidak ada problem. Oleh sebab itu, kita 
mengundang juga beberapa AP Hilir 

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan nantinya akan ada 
payung hukum secara formal bagi perusahaan untuk hubungan 
korporasi antara induk dan seluruh anak perusahaan, baik di sektor 
hulu maupun hilir. 

apa keuntungan untuk Pertamina kalau payung hukumnya 
sudah ada?  Tentunya dengan adanya payung hukum tersebut, 
tidak akan ada keraguan bagi kita untuk hubungan kerja lintas entitas 
induk dengan anak perusahaan atau antar anak perusahaan. Dalam 
kaitan dengan proses pencapaian target, sebenarnya target tertinggi 
adalah dari Direksi Pertamina, kemudian secara cascading turun ke 
bawah sampai dengan penugasan kepada semua AP. Sehingga 
secara otomatis semua kegiatan operasional harus mendukung 
ke arah sana.

Begitu juga di fungsinya Internal Audit. kami juga punya mandat 
untuk mengamankan target yang sudah ditetapkan perusahaan. 
Artinya  kami tidak boleh berperan justru mengganggu manajemen 
pada saat dia berupaya untuk mencapai target. 

Kalau seandainya permasalahan di tataran operasional ini bisa 
selesai, kami yakin upaya pencapaian target yang sudah diturunkan 
dari direksi kepada semua AP, akan terbantu. Ultimatenya, kita 
tentu ingin mencapai target lebih dari yang sudah ditetapkan 
sebelumnya. 

Jadi permasalahn-permasalahan yang sekarang ini  dan sedang 
kita gali, kita harapkan akan ketemu solusinya.• uriP hErdiMan kaMBali



  

Dukungan Media 
untuk Indonesia 

Perkasa
Lima belas tahun sudah bangsa ini menjalani 

Era Reformasi. Sebuah era ketika demokrasi 
diartikan sebagai kebebasan menyuarakan 
aspirasi. Selama lima belas tahun iklim kebebasan 
itu telah merambah pada berbagai bidang 
kehidupan. Salah satu sektor yang merasakan 
kebebasan tersebut adalah sektor media massa. 
Yang berusaha memaksimalkan perannya menjadi 
pilar ke-4 demokrasi. Media massa menjalankan 
perannya sebagai kontrol dan kritik dalam negara 
demokrasi, yang bermuara pada kepentingan 
masyarakat.

Kritik yang awalnya mengedepankan 
kepentingan publik ternyata dirasakan sedikit 
kehilangan independensinya. Bahkan beberapa 
pihak merasa tugas media dalam mengawal 
reformasi tersebut, ‘masih’ dianggap  tidak 
pro-publik atau diartikan hanya menyuarakan 
pemilik, berpihak pada golongan tertentu  saja, 
kebebasan yang kebablasan tanpa tanggung 
jawab, hanya mengedepankan sensasi saja tanpa 
memperhatikan manfaat berita itu buat publik.

Karena itulah sekitar 250an pimpinan redaksi 
media massa seluruh Indonesia menggelar forum 
pemred di Nusa Dua Bali pekan lalu. Ketua Dewan 
Pers Bagir Manan dalam pembukaannya meminta 
para insan pers menjalankan tugasnya secara 
konsisten sehingga dapat memberikan kontribusi 
positif bagi bangsa dan negara.perjalanan 
reformasi nasional. 

Mereka bersepakat mengikrarkan sembilan 
komitmen pers dalam upaya mewujudkan Indonesia 
Perkasa. Komitmen insan pers yang dibacakan di 
depan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 
menjadi salah satu ajakan kepada seluruh elemen 
bangsa untuk fokus bahu-membahu mendorong 
serta mewujudkan NKRI yang lebih perkasa dan 
berwibawa demi menyejahterakan seluruh rakyat. 
insan pers bersepakat kebebasan pers itu bukan 
tujuan tapi alat untuk menyejahterakan rakyat; 
mengontrol terhadap penyelenggaraan negara, 
pemerintahan, dunia usaha, dan semua lembaga 
yang ada agar tercapai tata kelola yang bersih dan 
berwibawa; dan menggunakan kebebasan pers 
secara profesional dan menjalankannya dengan 
berpedoman kepada kode etik jurnalistik.

Dalam komitmen tersebut juga digulirkan 
peran pers di bidang ekonomi, energi, infrastruktur, 
ketahanan pangan dan media. Di bidang energi, 
insan pers sepakat secara konsisten mengawal 
dan mendorong segera terwujudnya sistem 
infrastruktur yang dapat menjaga pelestarian 
lingkungan, pemanfaatan energi yang terbarukan, 
kemandirian energi yang dapat membawa manfaat 
optimal bagi  kemajuan dan kesejahteraan 
masyarakat, serta mendukung pengembangan 
usaha nasional.

Komitmen tersebut diharapkan dapat menjadi 
angin segar bagi bangsa ini, betapa kepentingan 
untuk membangun negara yang Perkasa itu 
harus didukung semua pihak, termasuk insan 
pers di dalamnya. Semoga cita-cita mulia itu 
bisa diwujudkan secara konsisten. Tidak sekedar 
ikrar dan tulisan di atas kertas saja. Karena untuk 
membangun bangsa ini agar bisa menyejahterakan 
masyarakat, diperlukan sinergi yang kuat seluruh 
elemen bangsa. 

Pertamina yang juga menjadi salah satu 
pengisi acara forum pemred dalam diskusi 
mengawal ketahanan energi, melihat bahwa upaya 
yang dilakukan insan pers itu, benar-benar dapat 
mendorong upaya kemandirian energi. Setidaknya 
melalui edukasi kepada masyarakat lewat media 
massa, dalam menciptakan perilakui hemat energi, 
memberikan ruang bagi berbagai upaya individu 
maupun badan dalam memanfaatkan energi 
terbarukan. Karena dari hal kecil tersebut, terbukti 
kekuatan media akan memberikan dampak yang 
kuat dalam kehidupan bangsa ini.•DSU
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Hery Haerudin • Spesialis Catalyst & Material R & D

R & D Pertamina Perlu Lebih Diekspos

Service Level Agreement 2013 
Ditandatangani
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Walaupun Research & Development (R&D) Expo 2013 
adalah event yang pertama kali dilaksanakan di Pertamina 
namun hasilnya sudah bagus sekali. Namun mungkin ke 
depannya perlu menambah peserta yang lebih banyak lagi 
dari stakeholder yang lain seperti dari Kementerian bahkan 
dari BUMN juga.

Saya yakin ini awal yang baik untuk mensinergikan antara 
kegiatan-kegiatan Research di Pertamina. Seperti halnya yang 
diharapkan oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
saat membuka kegiatan R&D Expo. Inovasi-inovasi yang ada 
di Pertamina perlu lebih diekspos ke luar dan bersinergi agar 
R&D Pertamina memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Untuk bisa lebih terekspos tentunya ada caranya. Misalnya 
dengan mengikuti acara atau event iptek yang dilaksanakan 
Kementerian Ristek yang terbuka untuk umum.  Saya yakin 
dengan cara seperti itu inovasi yang dilakukan Pertamina 
akan bisa lebih terekspos. 

Saya menilai  R&D Expo 2013 cukup berhasil. Tentunya 
karena ini adalah event yang pertama kali dilakukan, 
pastinya ada kekurangan-kekurangan. Tapi kita lihat ke 
depan bahwa ini suatu awal yang bagus supaya Research & 
Development di Pertamina bisa berkembang dan benar-benar 
dapat diperhitungkan. Bukan hanya diperhitungkan dalam 
perusahaan tapi juga diperhitungkan oleh pihak luar.

Saat pembukaan R&D Expo, Dirut juga mengharapkan 
agar R&D Pertamina melakukan konsolidasi dengan 
Corporate University agar inovasi dijadikan sebuah kurikulum 
di dalam Corporate University Pertamina. Saya pikir itu hal 
yang sangat bagus. R&D Pertamina bisa saling bersinergi 
dengan Corporate University karena beberapa keahlian 
yang terkait dengan produk, proses dan laboratorium itu 
bisa didesain oleh Corporate University, dan prakteknya bisa 

menggunakan fasilitas dari R&D Pertamina di Pulo Gadung. 
Bahkan untuk pengajarnya bisa dari pihak R&D juga. Dengan 
begitu dapat terjadi sinergi antara Research & Development 
dengan Corporate University. 

Research yang dimiliki R&D Pertamina sangat aplikatif.
Kita punya peralatan/equipment yang bagus dan SDM yang 
ada juga sudah bagus dan kita punya tempat mencoba/ 
mempraktikkannya. Sedangkan untuk universitas-universitas 
jika membuat riset untuk perminyakan, mereka akan 
terkendala ketika akan mengaplikasikannya. 

 
Tinggal sekarang bagaimana pimpinan ataupun leader 

kita di perusahaan menyediakan “arena bermain” dalam 
koridor-koridor tertentu supaya hasil-hasil riset tersebut bisa 
langsung diujicobakan di kilang ataupun di sumur-sumur 
eksplorasi. 

“Arena Bermain”  maksudnya adalah diberikan kesempatan 
untuk mencoba langsung walaupun dengan adanya resiko 
namun tetap kita persiapkan mitigasinya. Seperti yang pernah 
dikatakan oleh SVP Business Development Heru Supandriyo 
dimana beliau mendorong akan hal tersebut.  Kalau ada 
risiko maka perlu disiapkan mitigasinya. Dukungan seperti 
ini sangatlah penting untuk dikawal oleh pimpinan untuk 
diberikan jalan.

Menjawab tantangan Pertamina menuju Energy Champion 
di 2025, kita perlu mempercepat terutama dari sisi regenerasi  
yang tentunya membutuhkan SDM yang masih muda dan 
memiliki kompetensi tinggi. Jika kita ingin World Class maka 
harus berani untuk mengambil ataupun menyerap SDM dari 
manapun dan tidak bergantung dari internal saja. Sehingga 
target di tahun 2025 akan bisa terlihat hasilnya tidak hanya 
untuk Asia Tenggara saja namun  hingga Asia Pasifik juga 
bisa.•

JAKARTA - “Yang perlu kita ingat, performance kita adalah 
cerminan dari perusahaan. Pelayanan yang baik bagi customer 
internal maupun eksternal juga bukti kualitas perusahaan tersebut. 
Dan tentunya akan meningkatkan kepercayaan internal dan 
eksternal, serta preference dari customer.”

Hal tersebut dikatakan Direktur PIMR M. Afdal Bahaudin ketika 
memberikan pengarahan dalam penandatanganan  Service Level 
Agreement (SLA) 2013 di Lantai 21 Gedung Utama, (23/5). Hadir  
juga  Direktur Keuangan Andri T. Hidayat, Direktur SDM Evita M. 
Tagor,  serta jajaran manajemen setingkat SVP, VP dan manajer. 

Afdal mengatakan, SLA ini menjadi penting untuk penyediaan 
layanan kepada customer. “SLA ini diharapkan mampu menjadi 
pemacu operational excellence dan customer satisfaction antar  
fungsi,” kata Afdal. “Diharapkan juga akan menjadi role model    
dalam percepatan transformasi Pertamina menjadi world class 
company.”

VP Corporate Strategic Planning Gigih Prakoso menjelaskan 
ada 2 tipe SLA. Pertama adalah tipe SLA One on One, yaitu layanan 
dari satu fungsi provider kepada satu fungsi tertentu. Kedua, tipa 
SLA One Fit All, dimana satu fungsi provider memberikan servisnya 
kepada seluruh fungsi.  

Untuk tahun 2013, ada 31 dokumen, terdiri dari 24 dokumen 
SLA One on One dan 7 dokumen SLA One Fit  All. Jumlah provider 

SLA ada 12 fungsi, yaitu 8 fungsi provider SLA One on One,  3 fungsi 
provider SLA One Fit All, serta 1 fungsi provider SLA One on One 
sekaligus One Fit  All. 

Provider SLA One on One meliputi Refining Operation (3 SLA), 
Non-Fuel Marketing (2), Fuel Marketing  & Distribution (3), Shipping 
(2), Controller (3), Financing Business Support (2), Legal Counsel 
(4), ISC (4), dan CSS (1). Total ada 24 SLA. 

Provider SLA One Fit All terdiri (HR Development (4), PLC (1), 
CSS (1), dan Corporate Secretary (1).  Total ada 7 SLA.•URIP HERDIMAN 

KAMBALI

Penandatanganan SLA 2013 sebagai upaya peningkatan pelayanan untuk customer 
internal maupun eksternal.

xxxxxxx
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PEkan ini
anTISIPaSI PerMInTaan 
PaSoKan DITaMbah
jakarTa (Kompas) – Pertamina akan menambah 
pasokan Elpiji 12 kg sehingga volume penyaluran 
menjadi 83 ribu metrik ton atau 5 persen di atas 
alokasi normal. Hal ini untuk mengantisipasi 
peningkatan permintaan elpiji pada Juni ini. 
Menurut VP Corporate Communication Pertamina 
Ali Mundakir, perseroan itu siap meningkatkan 
pasokan hingga 20 persen di atas alokasi normal. 
Hal ini akan dilakukan jika kecenderungan pasar 
perlu penambahan pasokan lebih tinggi. Pihaknya 
juga akan menambah ketersediaan produk baru 
elpiji Bright Gas dan Ease Gas, terutama untuk 
menyasar rumah tangga ekonomi menengah 
ke atas. Permintaan elpiji 3 kg dan 12 kg pada 
Juni diperkirakan meningkat karena persiapan 
menjelang puasa dan lebaran, musim libur sekolah, 
panen raya di sejumlah daerah, serta anomali 
cuaca. Realisasi penyaluran elpiji 3 kg hingga 
akhir Mei 2013 mencapai 1,74 juta metrik ton 
atau 8,24 persen di atas kuota APBN. Pada Juni 
ini, Pertamina akan menyalurkan 361 ribu metrik 
ton di luar alokasi cadangan fluktuatif 5-10 persen 
dari alokasi normal.•rianTi oCTaVia

best Pr buMn untuk Pertamina

nikmati Perjalanan dengan 
enduro 4T Sport Touring
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Wakapolri Komjen Pol Drs Nanan Soekarna didampingi Retail Marketing Manajer 
Unit Lubricants  Pertamina Andria Nusa melakukan pengisian pelumas Enduro 
4T Sport Touring ke salah satu sepeda motor peserta touring.

jakarTa - Corporate Secre-
tary Pertamina menyabet 
dua penghargaan dalam 
Anugerah BUMN Best PR & 
PR Program yang diadakan 
oleh Forum Humas BUMN.  
Yaitu, penghargaan terbaik 
kedua untuk Best PR program 
dan terbaik ketiga untuk Best 
PR Officer yang diraih VP 
Corporate Communication 
Ali Mundakir. Penghargaan 
diserahkan oleh Menteri BUMN 
Dahlan Iskan pada Rabu (5/6), 
di Hotel Borobudur, Jakarta.

“Ini merupakan sebuah 
bukti dari kerja keras yang 
dilakukan oleh jajaran PR 
Pertamina di seluruh Indo-
nesia. Dengan kompleksitas 
permasalahan yang dihadapi 
Pertamina sebagai BUMN 
te rbesa r  d i  I ndones ia , 
penghargaan ini merupakan 
pencapaian yang luar biasa,” 
ujar Ali Mundakir.

Ali menegaskan, peng-
hargaan Best PR Program 
dan Best PR Officer tersebut 
menjadi cambuk dan memacu 
seluruh insan PR Pertamina 
untuk berbuat yang lebih baik 
lagi di masa depan. “Kami 
akan terus memperbaiki diri 
agar bisa lebih baik lagi,” 
ujar Ali.

S e m e n t a r a  M e n t e r i 
BUMN Dahlan Iskan ber-

harap penghargaan ini da-
pat memacu kinerja humas 
BUMN yang sudah luar biasa 
agar lebih baik lagi. 

Menurut  wartawan senior 
Kompas Ninok Leksono 
yang menjadi salah satu 
dewan juri,  humas memiliki 
peran yang sangat penting 
dalam mengomunikasikan 
program perusahaan kepada 
seluruh stakeholder. “Saya 

melihat, keberhasilan suatu 
korporasi itu tidak terlepas 
dari keahlian humas atau 
corporate communication 
menyampa ikan  se lu ruh 
program korporasi,” jelas-
nya. 

Ajang tersebut diikuti oleh 
34 peserta program, dan 32 
officer program perusahaan 
BUMN.•aji huToMo PuTra

Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan penghargaan BUMN Best PR Officer kepada VP Corporate Communication 
Pertamina Ali Mundakir didampingi Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo.
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jakarTa  - Pelumas Enduro 
4T Sport Touring mendukung 
perjalanan sepeda motor 
dengan mesin ber-CC besar 
yang mengikuti “Ring of Fire 
Adventure”. Pelumas  tersebut 
memang di formulas ikan 
khusus untuk motor gede 
alias moge sehingga dapat 
meminimal is i r  gangguan 
yang disebabkan oleh mesin 
kendaraan.

“Hal ini mengingat medan 
yang akan ditempuh oleh 
tim Ring of Fire ini cukup 
berat. Tidak saja pada rute 
yang akan dilalui - namun 
juga cuaca yang berubah-
ubah. Sehingga dibutuhkan 
pelumas yang benar-benar 
bisa meladeni kondisi medan 
serta cuaca semacam ini,” 
papar Andria Nusa, Retail 
Market ing Manajer  Uni t 
Lubricants  Pertamina saat 
pelepasan keberangkatan tim 
Ring of Fire di Lapangan Parkir 
Komdak Polda Metro Jaya.

Andr ia  men je laskan, 
pelumas  ini terbuat dari bahan 

dasar base oil fully synthetic 
dan aditif berkualitas tinggi. 
“Sensasi touring yang penuh 
tantangan dan membutuhkan 
kinerja mesin yang optimal 
akan terpuaskan dengan 
menggunakan Pe lumas 
Enduro 4T Sport Touring,” 
jelas Andria.

Ring of Fire Adventure 
adalah petualangan menje-
la jah i  berbaga i  w i layah 
Nusan tara dengan masuk ke 
dalam hutan tropis, sawah, 

pegunungan, pantai dan 
desa-desa untuk menjadi satu 
dengan masyarakat.  

“Kami sangat mendukung 
ekspedisi ini. Selain itu juga 
ingin menunjukkan kepada 
masyarakat keandalan dan 
daya tahan pelumas produk 
kami. Kami yakin pelumas 
Enduro 4T Sport Touring 
mampu membuat kinerja 
mesin optimal dan awet selama 
ekspedisi berlangsung,” tam-
bahnya.•PEluMaS/BmW
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Pertamina 
hijaukan bandara 
ahmad yani
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Pertamina Soccer Star, 
untuk anak Indonesia

Pertamina Soccer Star menjaring bibit unggul pesepakbola Indonesia.
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Tak ada yang Terbuang untuk Sampah

jakarTa – Pertamina kembali 
menunjukkan kepeduliannya 
dalam pengembangan bakat 
generasi muda di berbagai 
daerah di pelosok nusantara 
dengan menggelar program 
“Pertamina Soccer Star”. 
Pada Senin (3/6), program 
antara PT Pertamina (Persero) 
dan Pertamina Foundation 
ini resmi dibuka dan siap 
menjaring bibit unggul di 6 
kota di Indonesia.

D i  ko ta  Ba l i kpapan, 
M a l a n g ,  P a l e m b a n g , 
Makassar,  Sorong,  dan 
Jakarta, Pertamina Soccer 
Stars akan mencari 24 pemain 
berbakat yang akan diberikan 
beasiswa selama tiga tahun 
di Pertamina Soccer School, 
Jakarta.

“Program ini merupakan 
buk t i  kons is tens i  kami 
dar i  tahun 2011 untuk 
memberikan kesempatan 
kepada anak-anak berbakat 
Indonesia untuk mewujudkan 
mimpinya. Kompetisi dan 
pengembangan bakat  ini 

jakarTa - Sampah itu 
bau, jorok dan tidak berguna 
karena sampah tetaplah 
sampah. Itu adalah anggapan 
yang salah. Jika kita pandai 
mengelola sampah, selain 
bernilai ekologis bagi ling-
kungan, sampah juga bernilai 
ekonomis dan  menjadi sum-
ber pendapatan.

Hal itu pula yang dilakukan 
oleh Refinery Unit (RU) III Plaju  
bersama Kelompok Sinar 
Fajar (Plaju) dan Kelompok 
Kecamatan Banyuasin I. 
Mereka menciptakan  hasil 
kerajinan menarik berbahan 
dasar sampah plastik an-
organik seperti tas, sandal, 
dompet, gantungan kunci, 
tirai, bros dan hiasan bunga.

Suwarni, seorang ibu 
rumah tangga yang tinggal di 
Tegal Binangun Kelurahan Plaju 
Darat menyambut gembira 
program Corporate Social 
Responsibility (CSR) Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat 
yang dilaksanakan oleh RU III 

memiliki  additional value,” 
kata Brand Management 
Manager Pertamina Agus 
Mashud.

Semen ta ra  D i rek tu r 
E k s e k u t i f  P e r t a m i n a 
Foundat ion mengatakan 
dengan program ini Pertamina 
telah membantu mendata 
potensi-potensi berbakat 
da r i  be rbaga i  pe losok 
negeri. Hingga saat ini sudah 
terhimpun 3.000 anak dengan 
potensi yang bagus. “Semua 
akan kami saring lagi sesuai 
dengan potensinya, tentunya 
dengan tetap melanjutkan 
pendidikan di Pertamina 
Soccer School,” ucapnya. 

Kemenpora menyambut 
gembira program Pertamina 
Soccer Star ini. Menurut Kabid 
Pengembangan Olahraga 
Berbakat Kemenpora Achyar 
Marta,  selain menjaring bibit 
unggul, program ini menjadi 
penting di tengah kondisi 
yang sul i t  mendapatkan 
tempat untuk pembinaan 
usia muda dan media untuk 

berkompetisi.
Mereka yang diterima 

dalam seleksi ini akan berhak 
mendapatkan beas iswa 
pendidikan sepak bola dari 
Pertamina dan berbagai 
fasilitas pendukung lainnya. 

Salah satu siswa Perta-
mina Soccer School, M. 
Alfian (16) mengatakan dirinya 
sangat senang menjadi bagian 
dari Pertamina Soccer School, 
terlebih dengan berbagai 
fasil itas pendukung yang 
melimpah dan kompetisinya.

Pada tahun 2012 tim 

Pertamina Indonesia All Stars 
Team Chalange  berhasi l 
menjuarai kembali Milan Day 
Intessa San Paulo di Italia, dan 
menjadi Negara Pertamina 
yang berhasil meraih 3 kali 
juara berturut-turut. Beberapa 
hasil dari seleksi yang diadakan 
Pertamina juga termasuk ke 
dalam Tim Nasional U14 di 
Malaysia tahun 2012 (Handika 
Bayangkara, Aziz) dan masuk 
tim pelajar nasional yang ke 
Thailand, yaitu Arie Sandy 
dan M. Alfian.•Sahrul haETaMy 

ananTo

untuk pelatihan pemanfaatan 
sampah anorganik. 

“Selama ini kami tidak 
pernah menoleh dengan 
sampah dan kami anggap 
remeh.  Tap i  se jak  ada 
program ini, kami merasa 
sangat beruntung dan senang 
sekali mendapatkan ilmu yang 
bermanfaat,” ucap Suwarni.

Tadinya dirinya tidak pernah 
terpikirkan sampah-sampah 
tersebut bisa bermanfaat dan 
menghasilkan barang-barang 
kerajinan. Namun setelah 
mengikuti pelatihan, Suwarni 
bersama para ibu rumah 
tangga lainnya memanfaatkan 
waktu luangnya dengan 
mengerjakan kerajinan tangan 
tersebut. 

“ In i  ada lah sampah-
sampah rumah tangga yang 
sehari-hari kita gunakan 
yang berbahan plastik,” ujar 
Suwarni saat memberikan 
workshop di stand Pertamina 
dalam Pameran Pekan Ling-
kungan Indonesia & CSR  

di Jakarta Hall Convention 
Center (JHCC).

Menurutnya,  produk  
yang telah di olah bersama 
dengan kelom poknya bisa 
dijual kembali dan terkadang 
ada pesanan untuk souvenir 
pernikahan. Disamping itu 
pula, dirinya diundang untuk 
mengisi ke giatan PKK di tiap 
kelurahan, Dharma Wanita 
dan ibu-ibu arisan untuk 
mengajarkan bagaimana 
membuat produk dari sampah 
plastik rumah tangga.

Public Relation Officer RU 
III - Palembang Siti Rachmi 
Indahsari mengatakan pada 
tahun 2012 RU I I I  Plaju 
memiliki Mitra Binaan untuk 
pengelolaan sampah organik. 
“Karena melihat penumpukan 
sampah anorganik, kami mela-
kukan pendekatan ke pada 
masyarakat untuk mengelola 
sampah anorganik sehingga 
memiliki nilai ekonomis. Ka mi 
berikan pelatihan, dan seka-
rang sudah terlihat hasilnya,” 
jelasnya.•irli karMila

Suwarni menjelaskan kepada siswa SMA tentang pemanfaatan sampah anorganik.
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SEMarang - Pertamina terus melakukan upaya 
untuk meningkatkan pelestarian lingkungan.
Hal ini diwujudkan melalui Penanaman 55.000 
bibit mangrove di kawasan Bandara Ahmad 
Yani, Semarang, pada (6/5). Program ini selain 
sebagai bagian CSR Pertamina “Menabung 100 
Juta Pohon”, juga sebagai komitmen dukungan 
perusahaan terhadap program Go Green Airport 
yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kota 
Semarang.

Kegiatan penanaman pohon secara simbolis 
di kawasan Bandara Ahmad Yani dilaksanakan 
oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo (saat 
menjabat) beserta pimpinan BUMN yang ada di 
Semarang, termasuk GM Pertamina Marketing 
Operation Region IV Rifky E. Hardijanto.

“Kami senantiasa mendukung program 
penghijauan maupun pelestarian lingkungan 
karena merupakan warisan untuk generasi yang 
akan datang. Dengan program ini diharapkan 
mampu mencegah abrasi dan memulihkan 
fungsi ekologis dan ekonomis pantai Maron.” 
ujar Rifky.

Seperti diketahui, di wilayah Jateng & DIY 
sebanyak 475.000 pohon sudah ditanam di 
beberapa daerah, seperti di Sleman, Boyolali, 
Jepara, Tegal, Banjarnegara, dan Solo. Dari 
jumlah pohon yang ditanam tersebut bisa 
menyerap karbon dioksida lebih dari 10 ton per 
tahun.

Program “Menabung 100 Juta Pohon” telah 
diinisiasi Pertamina sebagai komitmen dan 
kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam 
disamping upaya-upaya lain yang dilakukan seperti 
pengendalian operasi, konversi penggunaan 
minyak tanah ke LPG, serta membuat produk-
produk BBM dan pelumas yang ramah terhadap 
lingkungan.

Program ini diarahkan agar menghasilkan 
outcome secara multidimensi, pada aspek 
sosial, ekonomi, dan lingkungan. Program ini 
terdiri dari  dua model. Pertama, menabung 
pohon untuk kelestarian lingkungan (menanam 
bukan untuk ditebang), yang akan dilakukan di 
daerah-daerah konservasi, tanah-tanah terbuka/
kawasan lindung (tidak untuk dikembangkan). 
Kedua, menabung pohon untuk Kesejahteraan 
masyarakat, yang diarahkan untuk dapat 
mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat 
(pohon untuk kesejahteraan).•MarkETing oPEraTion 

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

raker Tengah Tahun Quality Management
Mengukur Keberhasilan Separuh Perjalanan

oleh Dewi Hanifah - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Desy Puspitasari -  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

uji Petik asesmen KoMeT : 
Langkah awal Memetakan Tingkat Pencapaian 

No. 24
Tahun XLIX, 17 Juni 2013

Serasa baru kemarin saat para Insan Mutu di seluruh wilayah operasional dari 
Indonesia Barat sampai Timur berkumpul menyusun rencana kerja dan kebijakan strategis 
dan dituangkan dalam calendar of event (CoE) 2013. Tak terasa kini hampir enam bulan 
lamanya kita telah menjalani kegiatan dengan segala hambatan dan keberhasilan yang 
kita dapatkan. 

Insan Mutu melakukan koordinasi bersama setiap enam bulan sekali dalam Rapat 
Kerja Tengah Tahun Quality Management untuk mengevaluasi pencapaian target dan 
rencana kerja. Selain itu evaluasi juga dilaksanakan pada akhir tahun dalam Quality 
Management Forum atau QMF yang merupakan ajang untuk menyusun target atau 
Quality Management Roadmap jangka panjang.

Tidak hanya dua rapat formal dalam skala besar pada tengah tahun dan akhir tahun 
saja. Insan Mutu Pertamina secara rutin melakukan koordinasi off line dan sebentar lagi 
kita juga akan memiliki media koordinasi on line dalam Website QM yang saat ini sedang 
mengalami pembangunan.

Raker Tengah Tahun kali ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Juni 
2013 dengan agenda utamanya adalah peningkatan pemahaman quality management 
(QM Awareness) dan persiapan Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2013.

Kegiatan QM Awareness yang telah dimulai pada bulan April 2013 yang lalu 
merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman Pekerja tidak hanya 
yang terlibat di kegiatan quality management (QM), namun Pekerja secara keseluruhan, 
terhadap program dan aktifitas QM.

Tidak hanya pemahaman, kita juga berupaya agar Pekerja dan Manajemen ikut 
terlibat/berperan aktif dalam berbagai kegiatan QM. Sehingga budaya perbaikan 
berkelanjutan akan tumbuh tidak hanya di lingkungan Pekerja operasional tapi juga di 
jajaran Manajemen sebagai pimpinan organisasi dan role model.

Pencapaian Unit Operasi/Region dan Anak Perusahaan dalam kegiatan QM juga 
akan dimonitoring dan dilaporkan pada Raker Tengah Tahun tersebut sebagai bahan 
penilaian dalam ajang APQ Awards akhir Oktober mendatang.

Kegagalan dan keberhasilan pengelola kegiatan QM dalam melaksanakan rencana 
kerja akan digali sebagai lesson learned bagi semua peserta Raker. Agar para PIC QM 
atau Insan Mutu bisa saling berbagi strategi untuk menghadapi tantangan di masing-
masing area kerjanya sehingga kendala yang muncul dapat diatasi dengan lebih percaya 
diri.

Di tahun 2013 ini beberapa aktifitas dan kinerja QM menjadi salah satu ukuran kinerja 
bagi Fungsi/Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan. Antara lain adalah penciptaan 
budaya sharing knowledge yang di-capture melalui keterlibatan Pekerja dalam penciptaan 
aset pengetahuan dan penciptaan budaya perbaikan berkelanjutan melalui jumlah risalah 
dan keterlibatan Pekerja dalam kegiatan CIP.

Kinerja bersama tersebut juga akan dimonitoring  pencapaiannya dan dievaluasi 
prognosa pencapaiannya untuk akhir tahun. Sehingga bisa diketahui keberhasilan 
pencapaian kinerja tersebut untuk tahun 2013.•

gambar 1 & 2 
Rapat Kerja Quality 

Management 
Tengah Tahun 2012 

dan 2011

Knowledge Management Pertamina atau biasa disebut dengan KOMET saat ini telah memasuki tahun kelima. 
Bukan tahun yang singkat dalam proses implementasi dan development sebuah sistem. Dukungan Manajemen 
Puncak selaku role model KOMET dan keterlibatan seluruh PIC KOMET serta Expert Panel adalah kunci keberhasilan 
KOMET. Keberhasilan tersebut terbukti atas pencapaian KOMET selama dua tahun berturut - turut sebagai The 
Winner of Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise Awards 2011 dan 2012 serta tetap dipercaya menjadi 
salah satu Finalis di tahun 2013. 

Setiap tahun implementasi KOMET diukur dalam skala Korporat untuk mengetahui posisi implementasi KOMET 
dibandingkan dengan Perusahaan ternama lainnya. Oleh karena itu, rekomendasi yang didapat kurang spesifik 
untuk Unit Operasi/ Region dan Anak Perusahaan. 

Hal tersebut menjadi latar belakang dirancang sebuah sistem 
asesmen internal yang disebut sebagai asesmen KOMET. Empat 
faktor asesmen, yaitu strategy, people, process, dan technology  yang 
terangkum dalam sebuah framework assessment KOMET. Faktor 
tersebut disusun berdasarkan evaluasi berbagai kriteria asesmen 
Knowledge Management di dunia. Setiap faktor yang disusun 
memiliki sub - faktor dan elemen untuk mengukur maturity level dalam 
implementasi KOMET.

Organisasi akan mene-
mukan KOMET energy  maupun maturity level dan mendapatkan sustainability 
recommendation dari keseluruhan proses asesmen KOMET. Tujuannya 
utamanya adalah meningkatkan budaya berbagi pengetahuan sebagai 
competitive advantage perusahaan sehingga berdampak dalam peningkatan 
kinerja. 

Uji petik asesmen KOMET telah dilakukan pada tanggal 7 Juni 2013 di 
PT Pertamina EP, 10 Juni 2013 di RU V Balikpapan, dan 11 Juni 2013 di 
MOR VI Kalimantan. Serangkaian tahapan uji petik KOMET adalah opening 
meeting oleh seluruh manajemen dilanjutkan dengan klarifikasi evidence dan hasil pengisian aplikasi asesmen 
KOMET yang telah disiapkan oleh Para PIC area sebelumnya.

Dukungan manajemen puncak organisasi yang dilibatkan dalam Uji Petik asesmen KOMET tersebut dibuktikan 
melalui kontribusi dalam pengisian survei pembobotan faktor asesmen KOMET.  Hasil uji petik akan segera disusun 
sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyempurnakan rancangan sistem asesmen. Selanjutnya akan disampaikan 
kepada organisasi terkait sehingga dapat ditindak lanjuti. Asesmen KOMET akan di-launching pada tahun ini untuk 
mengukur implementasi KOMET tahun 2013 sesuai Calender Of Event (CoE).

Melalui pengimplementasian asesmen KOMET di dalam fase utilization roadmap KOMET. Target utamanya akan 
didapatkan rekomendasi tepat sasaran untuk Unit Operasi/ Region dan Anak Perusahaan, sehingga KOMET sebagai 
organizational capital competitiveness dapat terwujud seiring dengan pelaksanaan rekomendasi yang diberikan.

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

Management PT Pertamina EP - Opening Uji Petik Asesmen KOMET

Management RU V Balikpapan - Opening Uji Petik Asesmen KOMET

Management MOR VI Kalimantan - Opening Uji Petik Asesmen KOMET Asesmen
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Penulis  : rene Suhardono
judul Buku : your job is noT your 
CarEEr

Are you happy with your career? Inilah 
kalimat pertama yang akan pembaca baca 
saat  membuka halaman pertama buku 
ini. Melalui buku ini sang penulis Rene 
Suhardono menjelaskan kepada pembaca 
bahwa Pekerjaan (Job) dan Karier (Career) 
merupakan dua hal yang berbeda. Sering kali 
kita merasa pekerjaan kita adalah juga karier 
kita. Semua yang kita lihat dan ada di kantor 
adalah bagian dari pekerjaan kita, sebaliknya 
karier adalah perjalanan itu sendiri.

Karier merupakan totalitas kehidupan 
profesional sejak mata terbuka di pagi hari 
hingga terlelap tidur. Tidak semata terkait 
dengan cara-cara memperoleh penghidupan, 
karier berhubungan erat dengan passion 
(hasrat), tujuan hidup, values, dan motivasi 
dalam berkarya untuk memberikan kontribusi 
kepada lingkungan. Tujuan dari karier sendiri 
adalah kebahagiaan dan ketercapaian.

Cara pandang atas karier dan segala 
pilihan karier yang kita tempuh adalah 
refleksi atas karier yang kita jalani. Bagi yang 
menggunakan ukuran karier berupa rupiah, 
maka refleksi kariernya adalah uang, bila 
uang yang masuk jumlahnya “kurang” maka 
kelompok ini akan berpikir bahwa karier 
mereka stagnan. Ada juga yang melihat 
karier dari ukuran atribut yang dipakai, seperti 
berupa jabatan, pangkat, gelar akademis. 
Kelompok ini dengan sangat lazim sadar 
akan jenjang kepangkatan yang mereka 
sandang.

Refleksi atas karier adalah pilihan kita, 
sebagaimana sebuah pilihan tentunya punya 
konsekuensi masing-masing, pilihan atas 
uang sebagai refleksi karier akan menjadikan 
uang sebagai sentral kehidupan. Namun 
apakah uang sama dengan kebahagiaan? 
Seringkali hal-hal yang paling menyenangkan 
hanya perlu sedikit uang. 

It is (NOT) What You’re Good at, It is What 
You Enjoy the Most!. Bicara tentang Passion 
jangan berpikir kalau passion sama dengan 
hobi. Passion adalah segala hal yang kita 
sukai dan minati  sedemikian rupa tanpa kita 
tidak berpikir untuk tidak mengerjakannya. 
Passion adalah segala macam keunikan 
yang kita miliki dan rasakan. Tidak mudah 
menemukan passion untuk diri sendiri, namun 
mencoba menemukannya akan lebih baik. 
Kerjakan hal yang kita sukai maka tidak ada 
satu hari pun kita perlu bekerja.

Memahami passion adalah anak 
tangga pertama menuju a great life. Dan 
memahami tujuan hidup (purpose of life) 
adalah keharusan selanjutnya. Memahami 
tujuan hidup mengharuskan seseorang untuk 
peduli dan mengembangkan pandangan 
atas masa depan secara umum, kolektif, 
pribadi. Semakin jelas, tegas, dan mendetail 
tujuan hidup yang ditetapkan, semakin besar 
kemungkinan terealisasi tujuan tersebut.

Mencari purpose of life bisa diibaratkan 
dengan upaya membuka pintu yang di 
dalamnya ada pintu-pintu lain yang harus 
dibuka. Setiap pintu hanya bisa terbuka 
apabila anda bekerja sesuai passion dan 
memberikan yang terbaik. You don’t know 
what you have got until you lose it.

Penulis Rene Suhardono mencoba 
membantu pembaca untuk menemukan 
hal-hal yang diminati oleh pembaca untuk 
dilakukan dalam membantu memperbaiki 
kualitas hidup yang dijalani sekarang. 
Bahwa tujuan karier adalah happiness 
(kebahagiaan) dan fulfillment (pemenuhan). 
Karier mempertanyakan apakah kehidupan 
profesional anda sudah sesuai dengan 
passion, purpose of l i fe, dan values. 
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini 
akan menetapkan apakah pembaca termasuk 
kategori orang yang bahagia atau sebaliknya.• 
PErPuSTakaan

Pembekalan untuk observer dan 
Change agent budaya 2013

8PerSaTuan WanITa PaTra

PWP Serahkan bantuan Komputer
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PWP Mo region IV Gelar Periksa Gigi Gratis
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jakarTa – Ketua Umum PWP Pusat Kania M Afdal melihat 
komputer yang akan digunakan oleh pelajar di ruang perpustakaan 
madrasah Al Hamidiyah Manbaul Hidayah, Jl Rawa Simprug, 
Kebayoran Lama, Jakarta pada (4/6). Dalam rangka HUT PWP 
yang ke-13, PWP bekerjasama dengan PKBL Pertamina “Peduli 
Pendidikan dan Lingkungan” melakukan bakti sosial dengan 
memberikan bantuan dua unit komputer, satu unit printer dan satu 
unit AC. Dengan adanya bantuan ini diharapkan para siswa dapat 
mengenal teknologi dan dapat menggunakan komputer sejak dini. 
Acara ini juga dihadiri oleh ketua PWP Pusat Diah Andri T Hidayat 
dan ibu-ibu dari PWP Bidang Sosial Budaya.•Priyo WidiyanTo

SEMarang – Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan 
gigi masyarakat yang tidak mampu, Persatuan Wanita Patra 
(PWP) Pertamina Marketing Operation Region IV Jateng & DIY 
mengadakan kegiatan bakti sosial Pemeriksaan dan Pengobatan 
Gigi Gratis bagi Warga Kelurahan Tanjung Mas Semarang. Kegiatan 
ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari 
ulang tahun (HUT) ke-13 tahun. Acara dibuka oleh GM Pertamina 
Marketing Operation Region IV Jateng & DIY Rifky E. Hardijanto

Ketua PWP Marketing Operation Region IV Yana Rifky 
menyatakan, pemeriksaan gigi gratis ini dipilih sebagai salah satu 
kegiatan bakti sosial mengingat penyakit gigi dan mulut masih 
menduduki urutan teratas dari 10 besar penyakit yang sering 
dikeluhkan di Indonesia. 

Pemeriksaan dan pengobatan gigi diikuti oleh 200 pasien yang 
terdiri dari 150 pasien dewasa dan 50 pasien anak-anak. Kegiatan 
ini dilaksanakan PWP Marketing Operation Region IV dengan 
menggandeng Poliklinik Pertamina, PDGI Semarang, Polekkes 

JKG Semarang dan Puskesmas Bandarharjo.
Selain pemeriksaan dan pengobatan gigi gratis, kegiatan sosial 

lainnya juga dilakukan ke panti asuhan, panti jompo, dan panti 
asuhan cacat ganda di wilayah Semarang.•MarkETing oPEraTion rEg. iV

jakarTa - “Seluruh insan Pertamina harus menjadi bagian dari 
suksesnya Pertamina. Apalagi  untuk teman-teman yang masa 
kerjanya masih di atas 12 tahun karena pada  tahun 2025, Pertamina 
harus menjadi  Energizing Asia. Jika itu berhasil, maka Anda semualah 
yang menjadi bagian dari proses transformasi  itu.”

Demikian dikatakan oleh SVP Corporate Strategic Growth 
Gusrizal saat memberikan sharing dalam  acara Gathering Observer 
PD & Change Agent Budaya 2013 di Hotel Imperial Aryaduta, Lippo 
Karawaci, Senin (20/5).  

Hadir dalam pembukaan gathering  selain Gusrizal, juga Manajer 
Culture & Transformation Ernie Ginting dan Staf Ahli Direktur M & T 
Toharso. Gathering dihadiri sekitar 200-an pekerja yang datang dari 
seluruh  direktorat, unit daerah, unit bisnis dan anak perusahaan. 

Gusrizal menyatakan, transformasi memang berat. Pada awal 
transformasi tahun 2006, ketika hendak mengubah citra Pertamina. 
Banyak yang ragu citra Pertamina bisa menyaingi Shell, Total, 
Petronas, dan lain-lain. “Tetapi dengan berjalannya waktu, kita 
buktikan kita bisa bersaing,” tegas Gusrizal.  

Ernie kepada Energia Weekly menyatakan bahwa setiap tahun 
memang selalu diselenggarakan forum reguler  untuk Observer 
Performance Dialogue. “Kita memberikan apresiasi pada mereka 
yang sudah menjalankan tugas selama  satu tahun. Kemudian kami 
juga meng-energize mereka dan  komunitasnya.”

Untuk tahun ini, dalam rangka internalisasi tata nilai 6C, maka 

para observer  juga diposisikan sebagai change agent. “Sehingga 
sesi hari selain untuk gathering performance dialogue, maka kami pun 
memberikan pembekalan kepada para change agent budaya agar bisa 
menjalankan tugasnya nanti,” tutur  Ernie. “Tujuannya adalah supaya 
perubahan budaya bisa terjadi secara serentak dan bersama.”  

Gathering  juga diisi dengan outbond untuk membentuk  team 
building,  sharing session dari Bambang Ari Prasodjo (Dean Leadership 
Academy Bank Mandiri), dan lain-lain.•uriP hErdiMan kaMBali
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SVP Corporate Strategic Growth Gusrizal memberikan sharing di hadapan observer.
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ST. Tri adi SETyaWan
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Manager
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Sjahril raChMaT aTaS
Project & Structured Financing Manager
Direktorat Keuangan

hEru SuPandriyo
Senior Vice President 
Business Development
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Konsolidasi Fungsi Sales Marketing 
operation region I

 
MEdan – Dalam rangka meningkatkan penjualan dan mempererat 
konsolidasi antar fungsi sales, M&T Marketing Operation Region I 
mengadakan Sales Force Consolidation belum lama ini. Kegiatan yang diikuti 
oleh seluruh Sales Executive (SE), Branch Manager, dan Region Manager 
di wilayah Region I mengambil tema “Winning The Competition Through 
Powerful Sales Team”. Di Rapat Konsolidasi, setiap SE menyampaikan 
update bisnis di wilayah masing-masing, berdasarkan analisis untuk mencari 
potensi penjualan dan melaporkan kinerja di tahun-tahun sebelumnya.
Selanjutnya, diadakan Focus Group Discussion (FGD). Dan terakhir, peserta 
melakukan outbound dan arung jeram di kawasan Bendungan Namo Sira-
Sira, Langkat, Sumatera Utara.•MarkETing oPEraTion rEgion i Fo
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Seminar Manajemen Stres
jakarTa – HR Medical Pertamina mengadakan seminar 
bertema “Stress Management” usai pelaksanaan senam Jumat 
pagi, (31/5). Acara yang berlangsung di Lantai Ground Gedung 
Utama Kantor Pusat Pertamina ini menghadirkan psikolog 
Ratih Ibrahim yang membawakan materi mengenai faktor 
penyebab stres, jenis stres dan cara menanggulangi stres. 
Ratih mengingatkan, untuk menghadapi stres, kesehatan fisik 
harus dijaga seoptimal mungkin sebagai pertahanan terhadap 
stres. Selain itu, harus mampu memelihara dan menumbuhkan 
pikiranpositif dan memiliki good sense of humor sehingga rasa 
stres bisa sedikit terobati. Jika tidak mampu mengatasi stres 
sendiri maka lakukanlah sharing kepada seseorang yang bisa 
dipercaya dan mampu memberikan solusi terhadap masalah 
yang dihadapi.•irli karMila
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Go Live e-Correspondence Marketing 
operation region IV
SEMarang – Pada (5/6), di Ruang Rapat Marketing Operation Region IV, 
Corporate Shared Service (CSS) melaksanakan Go Live sistem E-Correspondence 
yang dihadiri jajaran manajemen Marketing Operation Region IV dan perwakilan dari 
CSS, yang selama ini bertanggung jawab terhadap implementasi E-Correspondence 
di Pertamina. Pengesahan dilakukan Pjs. GM Marketing Operation Region 
IV, Widodo Budi Suprasto untuk Marketing Operation Region IV dan uji coba 
kepada seluruh manager di wilayah Marketing Operation Region IV. Sebetulnya, 
implementasi sistem ini sudah dimulai dengan training untuk tim manajemen dan 
sekretaris pada 13-15 Mei 2013. Dilanjutkan sosialisasi PATP kepada para sekretaris  
dan transfer knowledge mengenai E-Correspondence Administration, kendala dan 
cara penyelesaiannya pada pada 3-4 Juni 2013. .•PEP FiEld SangaSanga
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Implementasi 
erP Patra Jasa

berkolaborasi dengan Jepang, 
Pertamedika Siap Go internasional
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jakarTa - Acara Go Live Implementasi ERP PT 
Patra Jasa  berlangsung Senin (3/6) di Yudhistira 
Ballroom, Gedung Patra Jasa. Acara dihadiri Head 
of Business Demand CSS Benny Ishanda, Dirut Patra 
Jasa Donni J. Subakti, Direktur Keuangan Patra Jasa 
Adi Nusyirwan, Direktur Operasi Patara  Jasa Farid  
Abdullah, serta Direktur Umum  & SDM Patra Jasa 
Mardijono Nugroho.   

Dirut Patra Jasa Donni J. Subakti menyatakan 
acara ini terealisasi berkat kerja keras dan kerja 
sama  Tim CSS Pertamina dan Patra Jasa. “Hari ini 
merupakan awal babak baru dalam implementasi 
organisasi Enterprise Resources Planning (ERP),  
berupa migrasi SAP Pertamina Patra Jasa ke MySAP 
Pertamina,” kata Donny. 

Tujuan implementasi ini, lanjut Donny, untuk 
mempercepat dan memudahkan konsolidasi 
dengan PT Pertamina (Persero) sebagai peme gang 
saham. “Seluruh fase bisnis telah tuntas. Berbagai 
konfigurasi, interface dan master data  seluruhnya 
telah terealisasi mendukung program ERP ini,” lanjut 
Donny. 

Sementara Benni Ishanda menegaskan Direksi 
Pertamina menginginkan  semua anak perusahaan 
Pertamina menggunakan  ERP yang ada di Pertamina. 
Karena akan lebih mudah  dalam memberikan service. 
Dan Patra Jasa juga tidak sulit untuk me-maintain apa 
yang sudah dimiliki,” tambah Benni. “Sehingga kalau 
ada perkembangan, kita bisa langsung update.”  

Manajer SAP Modul Pertamina Joko Purnomo 
melaporkan proyek ini sudah dimulai sejak September 
2012.  “Go live ini bukan pekerjaan dari satu bagian 
saja, tetapi melibatkan seluruh bagian di Patra Jasa,” 
kata Joko.•uriP hErdiMan kaMBali

jakarTa – PT Pertamina Bina 
Medika (Pertamedika), Sentul 
menjalin kerja sama dengan 
Profesor Koichi Tanaka, peraih 
penghargaan Nobel 2012 
yang merupakan  seorang 
dokter ahli transplantasi hati 
ternama dari Kobe International 
Medical Center, Jepang untuk 
melakukan transfer knowledge 
tentang liver transplantation. 
Pertamedika tengah meng-
optimalkan service excellent 
bertaraf internasional untuk 
membentuk kemandir ian 
dan merogoh kepercayaan 
pasar dunia serta menekan 
angka medical tourism dalam 
negeri.

Presiden Direktur PT. 
Per tamina B ina Medika 
Sentul dr. Dany Amrul Ichdan, 
mengatakan rencananya RS 
Pertamedika Sentul selain 
menangani penyakit umum 
juga akan digarap menjadi 
rumah sakit modern untuk 
pengobatan jantung dan 
transplantasi l iver. Koichi 
Tanaka akan menjadi tenaga 
ahli di RS Pertamina Sentul. 

“Kita akan melaksanakan 
transfer pengetahuan di 
rumah sakit kita yang baru, 
Pertamedika Sentul dengan 
bekerjasama dengan dokter 
Tanaka dalam menyusun 
sebuah tahapan-tahapan 
transfer knowledge terhadap 
dokter-dokter di Indonesia. 
Seh ingga da lam waktu 
enam bulan setelah transfer 
know ledge  i n i  be rhas i l 
dilakukan maka dokter-dokter 
kita akan bisa melakukan 

jakarTa – Terhitung sejak 
24 Mei 2012 hingga 30 April 
2013, PT Nusantara Regas 
(NR) selaku anak perusahaan 
PT Pertamina (Persero) ber-
sama PGN telah mampu 
mem bantu  pemer in tah  
meng hemat APBN sebesar 
Rp 6 triliun. 

Seperti yang dipaparkan 
oleh Direktur Utama Nusantara 
Regas Penghematan ter-
sebut didapatkan dari hasil 
penyaluran gas untuk PLN 
yang telah dilakukan oleh 
Nusantara Regas sebesar 

l iver transplantion secara 
mandiri. Kita siapkan perawat-
perawat yang bisa bekerja 
secara professional untuk 
men support kegiatan liver 
transplantation ini,” kata 
Dany Amrul Ichdan disela-
sela pertemuan  Direktur 
Utama Pertamedika Mardjo 
Soebiandono dengan Tanaka 
Koichi di RS Pusat Pertamina, 
Jakarta,  Selasa (4/6).

P a d a  p e r t e m u a n 
tersebut hadir juga beberapa 
perwaki lan dar i  Mi tusui 
Corporation, Hitachi High 
Technology Corporation, dan 
Fuji Film  Jepang. 

Menurut Dany, Tanaka 
Koichi  yang merupakan 
atasan di Kobe General 
Hospital ini akan menjadikan 
Kobe Genera l  Hosp i ta l 
sebagai sister hospital RS 
Pertamedika Sentul. Nantinya 
beberapa sistem yang berlaku 
di Kobe General Hospital  
akan diadopsi di beberapa 
SOP, strategic plan, dari 
Jepang ke RS Pertamedika 
Sentul. 

Tanaka Koichi mengatakan 
bahwa  d i r i n ya  me l i ha t 
semangat dan keinginan 
yang kuat dari Pertamedika 
untuk mengambangkan 
transplantasi  hati di negeri 
sendir i .  Hal  i tu lah yang 
membuat Tanaka tertarik 
b e r k o l a b o r a s i  d e n g a n 
Pertamedika. 

 “Kerja sama ini melibatkan 
semangat  Per tamed ika 
Incorporated dan Pertamina  
Incorporated .  Kita ingin 

menja dikan kerja sama ini 
sebagai ikon Rumah Sakit 
Pertamedika yang modern 
dan world class,” tambah 
Dany.

Untuk itu, Dany mene-
kankan pentingnya melakukan 
cross cultural untuk mengubah 
paradigma lama melalui 
bantuan beberapa konsultan, 
dokter-dokter luar dan dokter 
ahli untuk melakukan transfer 
knowledge dan changing 
paradigm. 

Untuk mendukung para 
dokter melakukan operasi, 
Pertamedika kini tengah 
menyiapkan infrastruktur dan 
teknologi mutakhir dan paling 
baru untuk operasi jantung 
serta medical devices yang 
hitech baik dibidang readiologi 
maupun non radiologi. 

Dany optimis  jika kesiapan 
SDM dan infrastruktur sudah 
terpenuhi di RS Pertamedika, 
tidak menutup kemungkinan 
pasien dari luar negeri akan 
datang  berobat. “Paling tidak 
kita mengharapkan angka 
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Profesor Koichi Tanaka, peraih penghargaan Nobel 2012 memberikan pembekalan 
tentang liver transplantation di Rumah Sakit Pusat  Pertamina.

medical tourism bisa menurun 
dengan adanya rumah sakit 
yang kita set up dengan 
operational excellent  yang 
baik,” tegasnya.

Se la i n  pa ra  dok te r, 
upskilling  juga dilakukan di 
jajaran para perawat. Setiap 
bulannya mereka dikirim ke 
Singapore General Hospital 
untuk belajar dalam hal TOT 
service excellent. Prosedur 
excellent dan Tim Monitoring 
dar i  S ingapore Genera l 
Hospital juga akan memantau 
secara penuh pelaksanaan 
service excellent di lingkungan 
RS Pertamedika, Sentul.

 “Insya Allah perawat-
perawat kita menjadi perawat 
yang andal untuk bisa mem-
bangun kepercayaan pasar 
Indonesia,” ucap Dany.

Rumah Sakit ini rencananya 
akan mulai beroperasi pada 
bulan Juli setelah melakukan 
soft opening. Sedangkan 
untuk grand opening akan 
dilakukan empat bulan kemu-
dian.•Sahrul haETaMy ananTo

nusantara regas bantu hemat aPbn rp 6 Triliun
53.38 mmbtu atau setara 
de ngan 1,5 juta ki lol iter 
melalui Floating Storage 
Regastification Unit (FSRU) 
Jawa Barat.

“Dengan asumsi harga 
dikisaran Rp 9.500,- per liter, 
potensi penghematan APBN 
yang bisa dilakukan adalah 
sebesar US$ 624,8 juta, atau 
sekitar Rp6 triliun,” ungkap 
Hendra disela kegiatan 
Stakeholder Gathering di 
Pulau Ayer, Sabtu (25/5).

Karena menurut Hen-
dra semakin banyak gas 

yang d ia l i rkan ke PLN 
m a k a  a k a n  m e n e k a n 
pen ingka tan  t e rhadap 
penggunaan Bahan Bakar 
Minyak (BBM) khususnya 
BBM bersubsidi sehingga 
turut pula berkontr ibusi 
untuk Pemerintah dalam 
penghematan BBM Subsidi. 

Sementara itu, untuk tahun 
di 2013 ini, Nusantara Regas 
berharap akan dapat menjual 
22 kargo dari Mahakam 
PSC. Dan diharapkan juga 
ada tambahan dari tangguh 
sebanyak 5 atau 6 kargo 

gas.
“Dengan selesainya pem-

bangunan FSRU Jawa Barat 
yang mampu memasok gas 
sebesar 400 mmscfd ke 
pembangkit listrik Muara 
karang dan Tanjung Priok 
dapat mengurangi pemakaian 
BBM untuk pembangkit 
tersebut,” papar Hendra. 
Sehingga dengan tersedianya 
infrastruktur yang memadai 
maka program peralihan 
BBM ke Gas akan semakin 
optimal.•irli karMila
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ru V Latih Safetyman

apresiasi untuk 
Insan hulu Pertamina
jakarTa - “Saya hanya 
b i s a  m e n y a m p a i k a n 
selamat, congratulations, 
karena bisa mengalahkan 
blow out dalam waktu yang 
relatif singkat, 35 hari, tanpa 
fatality.” 

Demikian dikatakan 
Dirut Pertamina Karen 
Agustiawan dalam sambutan 
singkatnya  pada acara 
syukuran  peningkatan 
produksi minyak Hulu dan 
penanggulangan blow out 
di Talang Jimar, Prabumulih.  
Acara berlangsung di Lantai 
M Gedung Utama, Rabu 
(15/5).  

Had i r  da lam acara 
tersebut Komisaris Utama 
Pertamina Sugiharto,  dan 
komisaris lainnya, A.Edy 
Hermantoro dan Nurdin 
Zainal. Dari jajaran direksi 
hadir Direktur Hulu M. 
Husen, Direktur PIMR M. 
Afdal Bahaudin, Direktur 
Marketing & Trading Hanung 
Budya, Direktur Umum 
Luhur Budi Djatmiko. Acara 
syukuran juga dihadiri  jajaran 
direksi dan manajemen 
anak-anak perusahaan 
Hulu. 

Karen menyatakan   ia 
bisa merasakan apa yang 
dirasakan Direktur Hulu 
M. Husen, sama seperti 
saat musibah di Cilacap. 

BalikPaPan - RU V akan 
melaksanakan turn around 
Kilang Balikpapan 1 Tahun 
2013. Untuk mendukung 
kese lamatan peker jaan 
turn around Kilang, RU V 
mengadakan pelatihan dan 
sertifikasi safetyman TA Tahun 
2013. Pelatihan diadakan 
dalam dua batch, yaiitu batch 
1: 13-15 Mei 2013 dan batch 
2: 16-18 Mei 2013. Pelatihan 
yang bertempat di mainhall Banua Patra ini dibuka oleh Manager Legal and General 
Affairs RU V, Rusmono RD. 

Adapun materi training yang diadakan antara lain basic safety, basic fire dan 
pengendaliannya, basic environmental & pengelolaan B3. SIKA, JSA, inspeksi, dan 
observasi. Training bertempat di mainhall banua patra. Nampak hadir Safety Section 
Head-HSE RU V, Rully Hendarsetiawan, perwakilan PT Abdi Karya Abadi (instruktur 
pelatihan), dan para safetyman, 

“Untuk mengupayakan mengurangi gangguan keselamatan kerja,itu adalah komitmen 
perusahaan yang perlu dipegang teguh. Diharapkan para safetyman tidak hanya pasang 
mata tetapi dapat menjadi polisi untuk menegaskan keselamatan kerja dengan cara 
mengintervensi.” tegas Rusmono RD.

Rusmono mengingatkan,  pekerjaan sekecil apapun yang kita kira, akan memberikan 
dampak besar. Pelatihan diberikan kepada para safetyman untuk memberikan penyegaran 
kepada para safetyman akan kompetensi yang mereka miliki. Karena perlu disadari 
dalam pelaksanaan di lapangan, faktor human error menjadi faktor yang dominan dalam 
persiapan yang kita lakukan.•ru V

“Ada pelajaran yang bisa 
dipetik dari sini. Selama kita 
melakukan kegiatan migas, 
memang  potensi risikonya 
akan seperti ini. Yang harus 
bisa kita jalankan adalah 
manage expectat ions . 
Dan bagi yang berada di 
lapangan, selalu ada what if 
what is scenario. Jadi jangan 
terpaku hanya dengan satu 
skenario. Jangan terpaku 
dengan satu pendekatan, 
karena nanti suka meleset 
ekspektasinya.” 

Karen mengungkapkan 
hal itu ia peroleh ketika 
kebakaran kilang Cilacap. 
Teknologi I – IV gagal, dan 
baru berhasil pada teknologi 
V. 

Di bagian lain, Karen 
j uga  mengungkapkan 
harapan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono atas 
prestasi mencapai produksi 
di atas 200.000 BOPD. 
“Keinginan Presiden SBY 
tentu melihat Pertamina 
menjadi salah satu player 
yang besar. Nomor satu di 
minyak, dan nomor satu di 
gas, di Indonesia.” 

Direktur Hulu M. Husen 
menyatakan  bahwa kenaikan  
produksi minyak di atas 
200.000 BOPD sudah sejak 
31 Maret 2013.  Dari tanggal 
26 April sampai 13 Mei 

2013  sudah mulai stabil di 
atas 200.000 BOPD. Husen 
pun berharap ke depan, 
setiap bulan Pertamina  bisa 
meningkatkan  produksinya 
10.000 BOPD. 

H u s e n  j u g a 
mengungkap kan  blow 
out di Talang Jimar yang 
dimulai pada 31 Maret 
2013. Penanganan blow out  
ini melibatkan  beberapa 
tim, baik untuk mengatasi 
semburannya maupun untuk 
aspek sosialnya. “Setidaknya 
ini mengingatkan pada kita 
untuk selalu berhati-hati 
dalam mengebor. Juga 
kita lebih bisa menghargai 
orang-orang yang bekerja 
di pengeboran itu,”tegas 
Husen. 

Ia  pun menyatakan 
s a l u t n y a ,  k a r e n a  
penanganan selama 35 hari 
sampai selesai tanpa fatality. 
Termasuk juga didalamnya 
menangani aspek sosialnya 
untuk penduduk  di wilayah 
sekitar.  

Dalam acara itu diserah-
kan pula penghargaan 
kepa da  semua tim dan ang-
gotanya  yang terlibat dalam 
pemadaman  blow out di 
Talang Jimar, Prabumulih. 
Penghargaan dalam bentuk 
sertifikat dan sejumlah uang 
tunai.•uriP hErdiMan kaMBali

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Komisaris Utama Sugiharto beserta jajaran manajemen Pertamina dan 
Pertamina EP memberikan ucapan selamat kepada insan Hulu Pertamina dalam acara syukuran  peningkatan produksi 
minyak Hulu dan penanggulangan blow out di Talang Jimar, Prabumulih.
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Surat Keterangan Bekerja di PT Pertamina

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

Surat Keterangan Bekerja di PT Pertamina merupakan surat keterangan yang dikeluar-
kan oleh Perusahaan sebagai bukti bahwa Pekerja tersebut bekerja di  PT Pertamina 
yang umumnya diperlukan oleh pihak di luar Perusahaan.

T : Siapa saja yang dapat meminta Surat Keterangan Bekerja?
J : Semua Pekerja boleh mengajukan permintaan Surat Keterangan Bekerja

T : Untuk hal apa saja penggunaan Surat Keterangan Bekerja dapat diterbitkan oleh    
     HR?
J : Penerbitan Surat Keterangan Bekerja dapat diajukan untuk keperluan perbankan,  
    pembuatan visa dan paspor, pengajuan beasiswa, dsb sepanjang penggunaan   
    Surat Keterangan Bekerja dapat dipertanggungjawabkan oleh Pekerja yang 
    bersangkutan.

T : Apa saja informasi yang dapat dimunculkan di Surat Keterangan tersebut?
J : Informasi yang terdapat pada Surat Keterangan Bekerja meliputi : nama Pekerja,  
    nomor Pekerja, jabatan, tanggal mulai bekerja, alamat tinggal, dan informasi upah  
    (optional).

T : Bagaimana cara mendapatkan Surat Keterangan Bekerja di Pertamina?
J : Untuk mendapatkan Surat Keterangan Bekerja, Pekerja cukup menyampaikan  
    permohonan melalui email servicedesk.hr@pertamina.com, dengan subject 
    Contoh : Permintaan Surat Keterangan Bekerja Untuk Keperluan Paspor (sesuai    
    peruntukkan seperti di atas). Atau mengajukan melalui HR setempat bagi Pekerja di  
    luar Kantor Pusat.

T : Berapa lama proses penerbitan Surat Keterangan Bekerja yang akan 
    diproses ?
J : Waktu pemrosesan surat oleh  HR maksimal 3 (tiga) hari kerja. Jika Surat  
    Keterangan Bekerja tersebut sudah ditandatangani oleh Pejabat HR,  
    pekerja akan dihubungi melalui email oleh HR Customer Service untuk   
    mengambil Surat Keterangan tersebut.

T : Apakah bisa Pekerja meminta Surat Keterangan Bekerja dengan  
     format Bahasa Inggris?
J : Ya, pekerja dapat memilih format Bahasa Indonesia dan atau     
     Bahasa Inggris sesuai yang dikehendaki oleh Pekerja.
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mendapatkan penjelasan mengenai kegiatan R & D Pertamina pada R & D 
Expo 2013.

r & D Pertamina Menuju World Class
inovasi yang 
dihasilkan Pertamina 
sebagai BuMn yang 
memiliki kegiatan 
usaha terkompleks 
harus bisa lebih 
terekspos luas.

jakarTa  –   Direktur 
Utama Pertamina, Karen 
Agustiawan meresmikan 
Research & Development 
(R&D) Expo 2013 yang 
ber langsung d i  Lanta i 
Ground Gedung Utama 
Kantor Pusat Pertamina, 
Selasa (11/6). Kegiatan 
tersebut bertujuan untuk 
mengetahui sejauhmana 
langkah yang telah ditempuh 
oleh R & D Pertamina 
dalam rangka menuju R & 
D berkelas dunia. 

R&D Expo diikuti oleh 
fungsi R&D Pengolahan RU II 
hingga RU VI, R&D Pertamina 
di Pulo Gadung, Product & 
Business Development UTC 
Hulu dan pihak luar  yang 
tutur berkecimpung dalam 

Research & Development 
yaitu PT Multi Teknindo 
Infotronika (MTI), PT Interlab 
Sentra Solution Indonesia 
( ISSI), PT Berca Niaga 
Medika (BNM), dan Institut 
Tehnik Bandung (ITB). 

“Saya tahu dan paham 
betul bahwa Pertamina itu 
banyak sekali inovasi-inovasi 
karyawan kita yang tidak 
terekspos sehingga selalu 
kalah jika ada ajang perbutan 
inovasi BUMN,” ungkap 
Karen saat membuka R&D 
Expo. Dirinya berharap agar 
inovasi-inovasi yang dimiliki 
oleh Pertamina sebagai 
BUMN yang terkompleks 
bisa lebih terekspos luas.

Da lam kesempatan 
tersebut Karen meng-
ungkapkan  bahwa peru-
sahaan minyak ini akan 
su is ta in  j i ka  R&D-nya 
maju karena tantangan 
perusahaan minyak i tu 
terletak pada R&D nya 
baik itu di hulu, pemasaran 
maupun di pengolahan. 
Karen juga menekankan 
tidak cukup bahwa inovasi 

R & D ini hanya cukup untuk 
digunakan saja  tapi harus 
mempunyai solve benefit  
seh ingga member ikan 
impact financial.

Lebih dari itu Karen 
juga berharap agar R&D 
melakukan konsol idasi 
dengan Corporate University 
PLC agar inovasi-inovasi 
dijadikan sebuah kurikulum 
agar inovasi-inovasi bisa 
tumbuh dan berkembang 
dengan optimal. “Tentunya 
inovasi inovasi akan kita 
be r i kan  pengha rgaan 
s e h i n g g a  k i t a  a k a n 
me lah i rkan SDM-SDM 
yang memang sanggup 
menantang pertandingan 
untuk  tahun 2025,” kata 
Karen.

Usai membuka R&D 
Expo, Karen Agustiawan 
yang d idamping i  o leh 
jajaran direksi Pertamina 
menyempatkan diri untuk 
mengunjungi setiap stand di 
R&D  Expo sambil melakukan 
tanya jawab perihal Research 
& Development yang telah 
dilakukan di masing-masing 

unit operasi dan keunggulan 
produk-produk Pertamina 
kini.

Dalam R&D Expo yang 
berlangsung selama tiga 
hari ini juga dilangsungkan 
sha r i ng  penge tahuan 
teknologi dan inovasi melalui 
Talkshow dan Seminar 
dengan mengangkat banyak 
tema.  

Pada har i  pertama, 
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GenTa300K
Kelahiran dan gerak operasi Brigade 300K untuk peningkatan lompatan produksi sebesar 300 

ribu BOEPD dalam dua tahun ke depan, sepenuhnya memperoleh  sambutan dari Menteri Negara 
BUMN, Dahlan  Iskan. Kehadiran brigade itu merupakan terobosan di lingkup bisnis hulu Pertamina, 
dimaksudkan sebagai pendobrak untuk megangkat  produksi minyak di luar cara-cara biasa, sebesar 
200 ribu BOPD (Brigade 200K) dan produksi uap geothermal yang mampu menghemat konsumsi BBM 
sejumlah 100 ribu BOEPD (Brigade 100K). 

Anggota  kedua gugus tugas (Brigade 200K dan Brigade 100K), tersebut terdiri dari anak-anak 
muda yang berusia tidak lebih dari 29 tahun. Atas dasar itu, unit kerja dimaksud dinisbahkan juga 
sebagai Brigade U29. “Anda semua, harus bekerja keras untuk meraih itu,” pesan Meneg BUMN, 
Dahlan Iskan kepada para anak muda yang terpilih menjadi anggota brigade ketika peresmian pada 24 
November 2012 yang lalu. Lebih lanjut, Dahlan menyampaikan semua kita sudah menyadari, bahwa 
saat ini Pertamina memang  masih tertinggal  dibanding Petronas. Berbagai argumentasi banyak sekali 
bisa dikemukakan mengapa hal itu sampai terjadi.

“Hambatan adalah untuk diatasi, bukan untuk dikeluhkan. Halangan adalah untuk diloncati, bukan 
untuk diratapi. Rintangan adalah untuk diberantas, bukan untuk ditakuti,” tandasnya  mengingatkan. 
Kemudian ia menambahkan, kalau saja Brigade 300K berhasil dengan kerja kerasnya, sungguh 
merupakan suatu sejarah. Meningkatkan produksi 300 ribu BOEPD pada ujung 2014 adalah luar 
biasa nilainya. 

Sejalan dengan itu, Komisaris Utama Pertamina, Soegiarto yang juga hadir dalam kesempatan yang 
sama meminta agar seluruh jajaran Direksi berupaya maksimal meningkatkan produksi dan menambah 
cadangan migas, serta panas bumi baik dari ladang eksisting maupun lewat merger dan akuisisi.

Berdasarkan perintah tersebut  maka Direksi satu-satunya BUMN bidang energi, Pertamina 
memutuskan 7 hal berikut: (1) Program Brigade 200K dan Brigade100K ini merupakan suatu program 
yang sangat mendesak, karena itu perlu segera direalisasikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
energi nasional; (2) Program ini harus dilaksanakan dengan masif, agresif, dan mengalokasikan sumber 
daya Pertamina secara  prioritas serta terintegrasi; (3) Pelaksanaan Program Brigade 200K & Brigade 

Menjajak Landasan Pijak brigade bergerak

dilangsungkan Talkshow 
“Keb i j akan  D i rek to ra t 
Per tamina  da lam Pe-
ngembangan R&D un-
tuk Menun jang B isn is 
P e r t a  m i n a ”  d e n g a n 
menghadirkan nara sumber 
internal Pertamina yaitu SVP 
Development&Technology, 
Bagus Sudaryanto, SVP 
Business Development, 
Heru  Supadr i yo ,  SVP 

Corporate Strategic Growth, 
Gusrizal dan SVP Non Fuel 
Marketing, Taryono.

Kemudian dilanjutkan 
dengan Seminar mengenai 
“Kerjasama R&D Pengolahan 
dengan ITB dalam Pengem-
bangan Katalis” sebagai nara 
sumber yaitu Doktor Su-
bagyo dari Institut Teknologi 
Bandung.•irli karMila

Meneg BUMN, Dahlan Iskan (jaket putih) terlibat perbincangan serius dengan Komut dan Dirut Pertamina, serta Dirut 
PEP saat peluncuran Brigade 300K (24/11/2012)

100K dipimpin oleh Direktur Hulu; (4) Sumber pembiayaan untuk program ini berasal dari Internal 
dengan cara optimalisasi dan pengalihan anggaran dari Hulu (termasuk APH) dan Direktorat lainnya; 
(5) Program ini dilaksanakan melalui mekanisme Own Operation dan Strategic Partnership dengan 
skema bisnis baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, antara lain No Cure No Pay Principal, 
Baseline Production Cost, Fee Principal, Lumpsum Cost Recovery, dan skema bisnis lainnya; (6) Untuk 
percepatan pelaksanaan Program Brigade 200K dan Brigade 100K maka pemilihan Strategic Partner 
disesuaikan dengan kompetensi Partners dan karakteristik lapangan yang akan dikerjasamakan; (7) 
Hasil dari program ini harus terealisasi dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir 2014, sehingga 
hal tersebut membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder Pertamina.•rnB
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