
Dalam berbagai kesempatan kita telah mendengar semangat aspirasi 
Manajemen untuk Pertamina masuk dalam peringkat “Fortune 100” 
tahun 2025. Apakah yang dimaksud sebagai “Fortune 100 Company” 
dan makna perusahaan dalam kategori ini, dari kacamata pelaku 
pasar uang?

Fortune 100 Company adalah pemeringkatan tahunan yang dilakukan 
majalah bisnis Fortune Magazine terhadap 100 perusahaan terbaik 
Amerika Serikat berdasar pendapatan perusahaan. Peringkat ini dinilai 
prestigius karena perusahaan dalam Fortune 100 dipandang sebagai 
penggerak ekonomi AS. Secara konsisten, perusahaan sektor energi 
seperti Exxon Mobil, Chevron Texaco, dan ConocoPhillips berada 
pada urutan atas peringkat ini.  Lebih jauh, Fortune 100 merupakan 
bagian dari Fortune 500 yang sifatnya lebih besar dan mencakup 
perusahaan dari berbagai negara, tidak hanya perusahaan AS. 

Tidak kalah menariknya adalah pemeringkatan “Fortune 100 Best 
Companies To Work For”. Selain sisi finansial, kriteria pemeringkatan 
ini melihat aspek non finansial, yaitu keterlibatan pekerja sebagai 
komponen penting. Melalui acuan Trust Index (Indeks Kepercayaan), 
pekerja menjadi tolak ukur kesuksesan perusahaan. Trust Index diukur 
melalui survei dimensi Credibility, Fairness, Respect, Camaraderie 
(semangat kebersamaan), dan Pride. 

Credibility dijabarkan sebagai aspek kompetensi dan integritas 
pekerja. Fairness mengacu pada azas kesetaraan dan ketidak 
berpihakan bagi pekerja. Sementara  Respect, Camaraderie dan 
Pride bersandar pada aspek saling menghormati, kepedulian, 
kebersamaan, dan kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 
kebanggaan atas pekerjaan yang dijalankan dan sebagai karyawan 
perusahaan.

Lebih jauh indeks tersebut memandang, membangun kepercayaan 
dalam organisasi sama pentingnya dengan membangun kepercayaan 
stakeholders eksternal perusahaan. Perusahaan “Fortune 100 Best 
Companies To Work For” turut membuktikan bahwa pertumbuhan 
finansial perusahaan tidak lepas dari dukungan pekerja. Keterlibatan 
dan kebanggaan karyawan mampu meningkatkan value of the 
company di mata stakeholders, termasuk pelaku pasar uang, 
dan akhirnya dapat menurunkan tingkat risiko berinvestasi dalam 
perusahaan tersebut.

Kita tidak perlu berubah menjadi perusahaan AS untuk menjadi setara 
“Fortune 100 Best Companies To Work For”. Tapi yang penting, 
mengambil esensi dari tolok ukur yang digunakan serta meningkatkan 
kesadaran bahwa “energy employee” adalah energi luar biasa yang 
berperan positif dalam meningkatkan value of the company. •

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menerima cinderamata dari Chairman NCPC Frank Kramer setelah 
menandatangani nota kesepahaman antara kedua belah pihak.

jakarta  – Penandata
nganan dilakukan Direktur 
Utama Pertamina Karen 
Agustiawan dan Chairman 
NCPC Frank Kramer, pada 
Selasa (18/6) di Hotel Grand 
Hyatt, Jakarta. 

K a re n  A g u s t i a w a n 
mengatakan, kerja sama 
tersebut kemungkinan akan 
dilakukan di sektor upstream 
dan downstream, namun 
tidak menutup kemungkinan 
un tuk  pengembangan 
petrochemical sebagai take 
offer di LNG.

Disebutkan pula, kerja 
sama ini akan mencakup 
seluruh negara bagian 
timur pulau Papua tersebut. 
Kendati demikian, proses 
seismik atau pemindaian 
potensi migas di sana harus 
tetap dilakukan terlebih 

dahulu. 
“Kami melihat potensi 

negara Papua Nugini cu
kup besar. Oleh karena 
i tu, kami akan pelajar i 
semuanya dulu. Kita akan 
mulai  dar i  nol ,  melalu i 
survei seismik. Setelah 
ada hasilnya, kita akan 
joint group dan melakukan 
evaluasi,” ucapnya di sela
sela penandatanganan 
nota kesepahamanan yang 
merupakan bagian dari 
agenda kunjungan Perdana 
Menter i  Papua Nug in i 
berikut delegasi dan forum 
bisnisnya di Jakarta.

Inti kerja sama yang 
disepakat i  o leh kedua 
perusahaan nasional tersebut 
adalah melakukan studi 
dan mencari kemungkinan 
peluang bisnis bersama di 
proyekproyek minyak dan 
gas bumi, baik di Papua 
Nugini, Indonesia, dan atau 
di negara lain.

Kerja sama ini termasuk 
di dalamnya pertukaran 
keahlian dan pengetahuan 
di berbagai segmen mata 
rantai hidrokarbon, terutama 
di bisnis hulu, partisipasi 
pada kegiatan eksplorasi dan 
produksi di proyek minyak 

dan gas bumi, identifikasi 
peluang bisnis bersama 
di industri gas alam dan 
LN, serta pengembangan 
proyek LNG.

P e n a n d a t a n g a n a n 
nota kesepahamanan ini 
merupakan kelanjutan dari 
hasil kunjungan delegasi 
Papua Nugini ke Jakarta 
yang berlangsung pada 
2122 Mei lalu. Waktu itu, 
didiskusikan kolaborasi 
di berbagai sektor bisnis 
di antara kedua negara, 
termasuk bisnis minyak 
dan gas bumi.•sahruL haetaMY 

anantO

jajaki kemungkinan 
potensi bisnis baru 
di sektor migas, pt 
pertamina (persero) 
tandatangani nota 
kesepahaman 
bersama dengan 
perusahaan minyak 
asal papua nugini, 
national petroleum 
Company of png 
(npCp).

Sinergi Bisnis dengan 
Papua Nugini
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

POJOK
ManajeMen DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA (PERSERO)
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

JaNgaN BergaNtuNg 
Pada INduk PeruSahaaN

pengantar redaksi :
Seluruh anak perusahaan harus mampu menciptakan 

inisiatifinisiatif bisnis  yang baru maupun improvement 
bisnis eksisting. Namun inisiatif ini harus didukung dengan 
kreatifitas dalam mencari skema pendanaan secara 
mandiri, sehingga ketergantungan terhadap induk akan 
semakin berkurang ke depannya. Demikian dikatakan 
direktur utama pt pertamina (persero) karen 
agustiawan dalam acara Annual Pertamina Subsidiary 
Award (APSA) 2013. Berikut cuplikan sambutannya.

 
Saya ingin mengingatkan kembali mengenai target 

RJPP kita di tahun 2016 di mana perusahaan ini harus 
mencapai laba sebesar Rp. 46 triliun. Di sisi lain, kita harus 
tetap concern dan berusaha maksimal, agar target RKAP 
tahun 2013 untuk menorehkan laba sebesar Rp. 30,2 
triliun dapat kita capai.

Targettarget lain yang t idak 
kalah penting adalah bagaimana kita 
semua insan Pertamina dan anak 
perusahaannya, untuk bersamasama 
memberikan kontribusi terbaiknya 
agar Aspirasi Pertamina di 2025 
untuk menjadi Fortune 100 Company, 
dengan revenue USD 200 billion, serta 
membukukan EBITDA sebesar USD 
40 billion, menjadi integrated Energy 
Company, serta menjadi leader di pasar 
domestik dapat kita wujudkan. 

Targettarget tersebut bisa  berhasil 
diraih apabila semua elemen Pertamina 
memiliki keyakinan dan kemauan kuat untuk mencapainya. 
Di sisi lain, harus didukung oleh pilarpilar bisnis Pertamina, 
di mana salah satu yang memiliki peran penting adalah 
peran dari anak perusahaan Pertamina.

Sebagaimana kita pahami bersama, selama ini  
kinerja anak perusahaan Pertamina, secara langsung 
sangat berpengaruh terhadap pendapatan korporasi. 
Bahkan, sering pada beberapa kesempatan selalu saya 
sampaikan, bahwa lebih dari 70% revenue Pertamina, 
sangat bergantung pada kinerja anak perusahaan di sektor 
hulu. Hal ini menunjukkan, sinergi antara anak perusahaan 
dengan induknya, serta sinergi di antara anak perusahaan 
menjadi sangat penting bagi Pertamina sebagai sebuah 
korporasi.

Karena itu, APSA menjadi salah satu ajang penting, 
sebagai salah satu bukti  bahwa Pertamina memiliki 
concern terhadap anak perusahaannya. Penghargaan 
tahunan ini menjadi salah satu bentuk apresiasi Pertamina 
atas kinerja anak perusahaannya. Kami tentu berharap, 
dengan adanya penghargaan ini, seluruh anak perusahaan 
Pertamina, akan semakin terpacu, termotivasi untuk 
melakukan peningkatan kinerjanya baik dari sisi finansial 
maupun operasionalnya. 

Saya tentu mengapresiasi pencapaian laba bersih anak 
perusahaan di tahun 2012 yang mencapai Rp 28,42 triliun 
atau sebesar 105% dibanding RKAP 2012 (Rp 27,09 triliun).  
Meski demikian saya tetap melihat, bahwa masih terdapat 
room of improvement di masingmasing anak perusahaan 
Pertamina untuk dapat meningkatkan pencapaian KPI
nya. Sebab, dari 17 anak perusahaan yang ada, baru  

delapan anak perusahaan yang mampu 
mencapai target KPI finansial maupun 
operasional.  Oleh karena itu saya 
sangat optimistis dan yakin bahwa 
peluang untuk meningkatkan kinerja 
baik finansial maupun anak perusahaan 
Pertamina masih sangat terbuka lebar.

Ke depan, saya sangat mendorong 
agar seluruh anak perusahaan Pertamina 
mampu menciptakan inisiatifinisiatif 
bisnis  yang baru maupun dalam 
rangka improvement bisnis eksisting. 
Namun inisiatif ini harus didukung 
dengan kreatifitas dalam mencari 
skema pendanaan secara mandiri (self-

funding), sehingga ketergantungan terhadap induk akan 
semakin berkurang ke depannya. 

Oleh karena itu, saya  sangat berharap anak perusahaan 
Pertamina semakin matang dalam memetakan dan 
menghitung risiko bisnis yang dihadapi oleh masingmasing 
anak perusahaan. Harapannya, rencana bisnis yang sudah 
diset jauh dari, akan dapat dijalankan dengan baik dan 
sesuai dengan target yang diinginkan. Kami juga berharap, 
ajang penghargaan ini akan mendorong seluruh anak 
perusahaan Pertamina untuk berlombalomba menyusun 
sistem pelaporan  yang lebih terorganisir, sehingga mampu 
meningkatkan kepercayaan stakeholders. Dan, pada 
saatnya nanti  diharapkan akan  mendorong peningkatan 
kinerja operasi dan finansial perusahaan.•bod support
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Muhadi • Procurement Excellent Group - General Affairs Directorate

Single grade
Saat ini diskusi tementemen pekerja nampaknya sudah 

bergeser dari forced distribution menjadi single grade. 
Sebagaimana diketahui, forced distribution adalah  kebijakan 
pengaturan  hasil people  review  harus sesuai  dengan kurva 
distribusi normal. Sementara single grade ialah system baru yang 
akan meniadakan dual grade, dan menyisakan golongan jabatan 
saja.  Sesuatu yang berbeda, namun karena dampaknya yang 
samasama menyangkut pendapatan memang sangat menarik 
untuk dibicarakan.

 Bagi perusahaan single grade adalah sebuah keharusan. 
Jabatan dengan kompetensi tertentu harus diisi oleh pejabat 
dengan kriteria yang sesuai dengan kompetensi tersebut, 
sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai taget yang dibebankan 
pada jabatan tersebut. Bila terdapat gap, dimungkinkan 
deliverable sebuah jabatan  tidak maksimal, dan hal ini 
akan dimaklumi karena kompetensi 
pejabatnya dibawah persyaratan 
minimal jabatan. Perusahaan tidak 
menginginkan organisasi yang 
keropos, gede wadah kurang isi, 
yang tidak akan mampu dibebani 
t ugas  dan  tanggung  j awab 
sesuai ukurannya. Perusahaan 
menginginkan organisasi yang 
menthes, masif, yang bila dituntut 
kinerja sesuai ukuran jabatannya, 
pejabatnya tidak ada alasan untuk 
tidak mencapainya. Istilah kerennya 
high performing organization.

 Mau senyum simpul atau meratap mbrebes mili, tergantung 
kita menyikapinya. Bagi pekerja yang berpikiran positif, single 
grade adalah kesempatan untuk menunjukkan kinerja dan 
kapabilitasnya yang langsung dapat diapresiasi untuk memegang 
jabatan tertentu sesuai kapabilitasnya tersebut. Namun bagi 
yang negatif, single grade adalah down grade jabatan, menthok/
tidak naik golongan, cemburu kepada yang mendapat upgrade 
jabatan, atau pasrah kepada nasib. Atau bahkan ada yang 
berusaha “manuver” mempengaruhi atasan (atas pertemanan, 
senioritas, atau hal lain) untuk meninggikan penilaian “job person 
mapping” untuk mendapatkan jabatan dengan standar gaji (PRL, 
Pertamina Reference Level) lebih tinggi.

 Kurang dan lebih dalam penerapan setiap sistem pasti terjadi. 
Penerapan single grade dilakukan dengan tahapan tahapan yang 
dipersiapkan sedemikian rupa agar dapat terealisasi sesuai yang 
diinginkan. Tahapan awal dilakukan evaluasi jabatan baik untuk 
menetapkan struktur karir maupun besarnya PRL. Tahap ini 
dilakukan oleh konsultan (Hay) dengan menggunakan kriteria Hay 
(Hay System). Berikutnya evaluasi pekerja oleh atasan masing

masing minimal level manager dan validator atasan manager. 
Evaluasi pekerja meliputi pengukuran kapasitas pekerja dengan 
kriteria penilaian jabatan (person size dalam PRL), keseuaian 
bidang keahlian yang dikuasi pekerja (person shape), dan sifat 
pekerja pemikir atau pelaksana (profile). Dari kedua data tersebut 
dicocokkan antara data pekerja dan persyaratan jabatan dengan 
ketentuan gap maksimum PRL 2 (untuk membatasi efek durian 
runtuh), salah satu bidang harus sesuai dan profile sesuai. 
Untuk mengurangi dampak negatif dan menunggu kesiapan 
penggunaan sistem IT, implementasi dilakukan secara bertahap, 
yaitu level VP ke atas, kemudian level manager dan berikutnya 
level di bawah manager secara bersamasama.

 Sisi lain yang perlu perhatian adalah kemungkinan kesalahan 
dalam evaluasi jabatan, evaluasi pekerja maupun kegiatan 
mapping-nya. Bukan sistem dan peraturannya, tetapi pada proses 

pelaksanaannya. Subyektifitas karena 
ego pribadi, ego kelompok, pengaruh 
pertemanan, senioritas dan atau 
alasan lain, akan sangat mengganggu 
keberhasilan penerapan single grade 
ini. Contoh yang semoga tidak terjadi: 
mempertahankan evaluasi jabatan 
pada PRL tertentu yang seharusnya 
down grade, menilai pekerja lebih/
kurang dari kapasitas/kompetensinya 
karena seniorjunioritas, atau faktor 
jabatan saat ini atau pertemanan, 
atau foktor lain.

Obyektifitas tetap menjadi tumpuan sangat penting dalam 
implementasi single grade, karena dampaknya langsung pada 
level PRL, standar gaji. Memang usaha meminjam jabatan untuk 
naik golongan nanti tidak ada lagi, tetapi kita harus waspada 
dengan usaha kasakkusuk dagang jabatan. 

Anyway, bagi saya kepentingan perusahaan adalah diatas 
kepentingan pribadi atau kelompok fungsi atau direktorat. 
Saat yang tepat untuk membangun kompetensi dan kapasitas 
pribadi, tidak perlu khawatir, akan kita dapatkan jabatan sesuai 
kompetensi dan kapasitas kita. Kita support pelaksanaan single 
grade dengan memberikan data yang benar untuk evaluasi 
jabatan, melakukan penilaian dengan obyektifitas atas dasar 
kepentingan perusahaan. Dan ikut membangun suasana yang 
kondusif dalam implementasinya, mendukung transparansi, 
melakukan check and balance secara proporsional.

Selamat bekerja dan kita songsong perusahaan dengan 
high performing organization menuju world class energy 
company.•

jakarta – Realisasi produksi Migas PT Pertamina (Persero) pada 
April 2013 telah menunjukkan angka produksi minyak 204.649 
BOPD dan produksi gas sebesar 1.565 MMSCFD. Angka tersebut 
merupakan ratarata produksi bulanan tertinggi sepanjang sejarah 
Pertamina. 

Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen mengatakan dalam 
jangka pendek Pertamina menargetkan untuk bisa menjadi pemain 
bisnis eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi tertinggi di 
Indonesia. Pencapaian target tersebut dilakukan dengan perkuatan 
dan pengembangan E&P ini melalui kegiatan organik serta merger 
akuisisi.

Disampaikan oleh SVP Upstream Strategic Planning & 
Operational Evaluation Pertamina, Djohardi Angga Kusumah bahwa 
angka produksi tersebut diperoleh dari Pertamina EP sebesar 
125.836 bopd, Pertamina Hulu Energi (PHE) sebesar 67.152 bopd 
dan Pertamina EP Cepu sebesar 11.661 bopd.

Produksi Minyak Pertamina tembus 
di atas 200 BOPd

“Angka tersebut sangatlah menggembirakan karena angka 
produksi Pertamina dari tahun 2007 ke 2013 terus mengalami 
peningkatan sekitar 6,5 persen sedangkan produksi KKKS lain 
turun sekitar 3,9 persen,” kata Djohardi dalam kesempatan Editor 
Gathering di Tapis Room Hotel Four Season, Senin (10/6).

Sementara itu, Direktur Utama PHE, Tenny Wibowo mengatakan 
untuk terus meningkatkan keberlanjutan produksi, di tahun 2013 ini 
pihaknya menambah 5 blok eksplorasi yaitu mengambil alih 3 blok 
termasuk Partisipating Interest yang sebelumnya dijalankan oleh 
Anadarco yaitu PHE Nunukan Company, kemudian blok PHE Pukat 
dan blok PHE Ambalat.

“Tren kenaikan produksi minyak dan gas PHE dari tahun 2008 
hingga 2012 adalah 23 persen. Penyumbang terbesar dalam 
peningkatan produksi adalah area offshore PHE ONWJ pada Juni 
2013 dikisaran 41 ribu bopd dan PHE WMO pada kisaran 20 ribu 
bopd,” papar Tenny.•irLi karMiLa

Ada kebanggaan tersendiri, ketika Menteri 
BUMN Dahlan Iskan menganugerahi Pertamina 
sebagai The Best Corporate Innovation Culture 
Management (Gold Level) dalam Ajang BUMN 
Innovation Award 2013. Sementara pada saat 
yang bersamaan Pertamina juga tengah maju 
sebagai salah satu Finalis MAKE (Most Admired 
Knowledge Enterprise) Study 2013. 

Perhelatan yang baru digelar pertama kali 
di lingkungan perusahaan BUMN itu, tentu 
saja menjadi wadah baru bagi para inovator di 
lingkungan Pertamina untuk unjuk gigi. Apalagi 
selain didapuk sebagai perusahaan terbaik yang 
mendorong pengembangan budaya inovasi, 
Pertamina juga meraih dua penghargaan lain di 
bidang inovasi produk teknologi untuk produk 
LSWR (Low Sulphur Waxy Residue) V5 dan 
teknologi TDAE. 

Jauh sebelum Kementerian BUMN menggelar 
BUMN Innovation Award, Pertamina sudah 
memberikan wadah apresiasi untuk hasil inovasi 
pekerja yang telah dikembangkan di perusahaan. 
Lewat APQ (Annual Pertamina Quality) Award 
yang setiap tahun digelar, hasil inovasi insan 
Pertamina dipresentasikan dan dikompetisikan. 
Dari tahun ke tahun peserta bertambah, 
bahkan pada tahun 2012 hasil inovasi yang 
dikompetisikan mampu memberikan kontribusi 
profit perusahaan rata-rata Rp 1,3 triliun selama 
setahun.

Budaya melahirkan inovasi di perusahaan 
kita memang sangat diperhatikan. Lewat 
KOMET (Knowledge Management Pertamina) 
yang kini telah berusia 5 tahun, berbagai 
inovasi, sharing teknologi diberikan tempat 
dan terus dikembangkan.  Alhasil hasil inovasi 
insan mutu Pertamina sudah beberapa kali 
menyabet penghargaan tingkat nasional bahkan 
internasional. Termasuk yang baru saja diadakan 
di Kantor Pusat Pertamina, R & D Expo 2013. 

Saya jadi teringat sambutan Menteri BUMN 
Dahlan Iskan saat menutup APQ Award tahun 
2012 lalu. “Inovasi seperti ini perlu dikembangkan 
dan ditularkan ke perusahaan lainnya. Ini sangat 
positif sekali,”ujarnya kala itu. 

Dan apa yang disampaikan Pak DI 
ternyata benar adanya. Lewat kementerian 
yang dipimpinnya  mulai menggagas BUMN 
Innovation Award. Sebagai sarana untuk 
mengembangkan dan menularkan budaya 
inovasi di lingkungan perusahaan BUMN. Di 
era persaingan seperti saat ini, tuntutan BUMN 
untuk memberikan kontribusi terbaik bagi negara 
tidak sekadar dilakukan dengan menyumbang 
laba lewat bisnis yang dijalankan secara reguler 
atau biasabiasa saja. Tetapi perlu didukung 
dengan berbagai inovasi yang memungkinkan 
penghematan operasional perusahaan. 

Dari hal kecil seperti ini tentunya bisa menjadi 
penggerak inovasi di negeri ini bisa menular 
dan menjadi budaya yang terus dikembangkan. 
Setidaknya dengan menjadi penggerak inovasi, 
BUMN bisa semakin meningkatkan daya saing 
kinerja dan memberikan kontribusi besar bagi 
perekonomian bangsa.•
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pekan ini
kONVerSI haruS dIPercePat
jakarta (Kompas) – Realisasi program diversifikasi 
energi sektor transportasi mendesak untuk segera 
dilakukan agar ketergantungan terhadap minyak 
bisa berkurang. Hal ini seiring dengan pemberlakuan 
kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Premium 
dan Solar. Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy 
Hermantoro menyatakan, berbagai upaya harus 
dilakukan untuk mengendalikan konsumsi BBM 
bersubsidi agar sesuai kuota dalam APBN 2013 yang 
sebanyaak 48 juta kiloliter. Kenaikan harga Premium 
dan Solar tidak bisa menjamin penurunan tingkat 
konsumsi BBM bersubsidi. Selain pengendalian 
BBM bersubsidi dengan menggunakan teknologi, 
pemerintah juga akan mendorong diversifikasi energi 
melalui program konversi BBM ke BBG. Tahun 
ini, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 474 
miiliar untuk pembangunan pipa penyaluran gas 
ruas Tegal GedeBitung sepanjang 22,5 km dan 
anggaran pembangunan beberapa unit penampung 
gas keliling Rp 127 miliar. Direktur Gas Pertamina 
Hari Karyuliarto sebelumnya menyatakan Pertamina 
meminta perpanjangan masa penugasan dari 
pemerintah untuk melaksanakan konversi BBG agar 
dapat menuntaskan pembangunan sejumlah proyek 
infrastruktur BBG.•rianti OCtaVia

ru VII kasim raih 
ISO/Iec 17025 : 2008

Penandatanganan Certificate of 
commitment BtP direktorat umum 2013
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Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko menandatangani CoC BTP 
Direktorat Umum 2013.
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jakarta -  Pada (3/6) 
berlangsung penanda tangan
an Certificate of Commitment 
B re a k t h ro u g h  P ro j e c t 
(BTP) Direktorat Umum 
2013 di ruang Puskodal 
Lt. 1 Gd. Annex, Kantor 
Pusat Pertamina Jakarta.  
Penandatanganan dilakukan 
oleh Direktur Umum Luhur 
Budi Djatmiko dan jajaran 
manajemen Direktorat Umum 
beserta Team Leader BTP 
Direktorat Umum 2013.

Breakthrough Project 
(BTP) Direktorat Umum 2013 
terdiri dari HSSE Excellence, 
Pengembangan Kapasitas 
DRC ERP, Integrasi Sistem 
Reporting dan Data Analytical 
serta Pertamina Integrated 
Procurement System. 

BTP HSE Excel lence 
yang dipimpin Adi Priyono, 
merupakan project dalam 
upaya menurunkan insiden 
dan memperkecil kerugian 
melalui peningkatan budaya 
kerja yang aman bagi pa ra 
pekerja.

Pada  BTP Pengembang
an Kapasitas DRC ERP, Pujo 
Lastono menyampaikan 
objectives proyek untuk 

jakarta – Dalam rangka 
World Acreditation Day 
yang d ise lenggarakan 
Kementerian Riset dan 
Teknologi, Pertamina RU 
VII Kasim berhasil meraih 
Sertifikat Akreditasi atas 
kompetens inya  da lam 
penerapan Laboratorium 
Penguji secara konsisten 
dan berstandar SNI ISO/
IEC 17025: 2008 (ISO/IEC 
17025: 2005).

Penghargaan diserahkan 
oleh Menristek Gusti Mu
hammad Hata kepada GM 
RU VII Gunarno, Selasa 
(11/6) di Auditorium Gedung 
Manggala Wanabhakt i , 
Jakarta. Dalam kesempatan 
t e r s e b u t ,  M e n r i s t e k 

Gusti Muhammad Hata 
memberikan apresisasi 
setinggitingginya kepada 
para pera ih ser t i f ikas i 
t e rmasuk  yang  d i ra ih 
Pertamina RU VII Kasim. 

Sementara itu, GM RU 
VII Gunarno menyatakan 
terima kasih kepada seluruh 
pekerja di lingkunga RU VII 
yang telah mendukung dan 
menerapkan standarisasi 
l a b o r a t o r i u m  s e c a r a 
konsisten. “Ini meru pakan 
prestasi bagi kami ka
rena sertifikat yang kami 
peroleh dikeluarkan oleh 
lem baga yang kompeten, 
yakni Komite Akreditasi 
Nasional, dimana penilaian 
dilakukan sangat ketat,”jelas 

Gunarno.
“Kami berharap agar hal 

ini bisa menular ke Kilang 
lainnya, dan bagi RU VII Kasim 
harus mempertahankan 
sistem yang telah berjalan, 
karena ISO yang diraih 

Menristek Gusti Muhammad Hata menyerahkan Sertifikat Akreditasi kepada GM 
RU VII Gunarno atas kompetensi RU VII Kasim dalam penerapan Laboratorium 
Penguji secara konsisten dan berstandar SNI ISO/IEC 17025: 2008 (ISO/IEC 
17025: 2005).

merupakan tanggung jawab 
yang harus dijalankan terus 
secara konsisten dan akan 
rutin dilakukan audit oleh 
lembaga terkait ,”tegas 
Gunarno.•ru Vii

menyasar pada kapasitas 
DRC ERP aga r  dapa t 
mencapai 100%. 

BTP Integrasi Sistem 
Reporting dan Data Analytical 
yang dipimpin oleh Seno 
Rahmawan, merupakan 
terbentuknya sistem reporting 
dan data analytics yang 
terintegrasi guna membantu 
kebutuhan bisnis Pertamina 
dan pengembangan report & 
data analytics sesuai dengan 
kebutuhan transaksi dan 
proses bisnis. 

BTP Pertamina Integrated 
P r o c u r e m e n t  S y s t e m 
d ip imp in  o leh  Lukman 
Sjaifullah, yaitu menciptakan 
sistem terintegrasi dalam 
mendukung proses Supplier 
Relationship Management 

dan terciptanya sistem yang 
sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan dan secara 
teknologi sesuai de ngan 
standar  yang diper gunakan.  

Direktur Umum mema
parkan bahwa keselarasan 
proses bisnis di Pertamina 
ini sangat diperlukan dan 
diimplementasikan secara 
nyata. Koordinasi dengan 
seluruh tim untuk mengkaji, 
merumuskan dan menyiapkan 
aplikasi bagi proses bisnis 
d i p e r l u k a n  s e h i n g g a 
keandalan dapat tercapai. 
“Kita harus lebih solid lagi 
dalam menjalankannya, agar 
proses integrasi terjadi maka 
komunikasi dan sosialisasi 
harus tercipta secara dina
mis,”imbuhnya.•Css
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Pemberdayaan 
Posyandu 
di krueng raya

Pertamina Pelestari Bumi terbaik
jakarta - PT Pertamina 
(Persero) berhasil meraih 
penghargaan Pelestari Bumi 
Terbaik dan memboyong 
empat penghargaan  lainnya 
sekaligus di acara Indonesia 
Green Awards (IGA) 2013, 
yang digelar oleh The La Tofi 
School of CSR, pada (25/6). 

Empat kategori penghar
gaan lainnya meliputi kategori 
Pelestari Hutan, Pelestari 
Keanekaragaman Hayati, 
Pelopor Pencegahan Polusi, 
serta penghargaan khusus 
u n t u k  D i re k t u r  U t a m a 
Karen Agustiawan, sebagai 
Pemimpin Pelestari Bumi.  

Penghargaan diserahkan 
langsung oleh Chairman The 
La Tofi School of CSR, La Tofi, 
dan Wakil Menteri Perindustrian 
Professor Alex SW Retraubun 
kepada Corporate Secretary 
Pertamina, Nursatyo Argo, 
Manager CSR Ifki Sukarya 
beserta jajaran manajemen 
Pertamina. 

Ifki mengatakan, peng
hargaan ini merupakan bukti, 
hasil evaluasi dan apresiasi 
mayarakat terhadap program 
CSR Pertamina.  Salah satu
nya adalah Pertamina Sobat 
Bumi yang diluncurkan dua 
tahun la lu d i  Kamojang 
dan program community 
de ve lopment  yang juga 
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Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo menerima penghargaan pelestari bumi terbaik dalam ajang Indonesia Green 
Awards (IGA) 2013.

diarahkan ke pemberdayaan 
serta pelestarian lingkungan. 

Ke depannya, Ifki meng
ungkapkan Pertamina, baik 
pusat maupun unit operasi, 
anak perusahaan, juga Per
tamina Foundation akan 
l eb ih  mengembangkan 
programprogram lain yang 
selaras dengan pelestarian 
lingkungan. “Tentunya yang 
lebih penting dari apa yang 
kita kembangkan adalah 
m e m p e r h a t i k a n  a s p e k 
cost effectiveness dan nilai 
manfaat yang bisa diterima 
baik oleh masyarakat maupun 

perusahaan. Jadi program
program harus kita fokuskan 
yang sifatnya membentuk 
pola pikir masyarakat, se
hingga  bisa segera mela
kukan transformasi sosial dan 
lingkungan,” ungkapnya.

Terkait dengan itu, Chair
man The La Tofi School of 
CSR, La Tof i  meng ung
kapkan, bangsa ini memang 
membutuhkan  role model 
agar harkat h idup yang 
bertumpu pada keseimbangan 
pencapaian ekonomi dan 
l ingkungan dapat diraih, 
sehingga mitigasi perubahan 

iklim tidak sekadar slogan, 
tapi aksi nyata. 

Terdapat  9  ka  tegor i 
penghargaan di IGA 2013 
yang d i ikut i  o leh peru
sahaan, pemerintah daerah, 
BUMN, perguruan tinggi, 
LSM, dan TNI. Pada penye
lenggaraannya kali ini, selain 
Pertamina, tedapat dua per
usahaan lainnya yang me
nerima penghargaan eksklusif 
sebagai  Pe lestar i  Bumi 
Terbaik, yakni PT Indocement 
Tunggal Perkasa Tbk, dan PT 
Semen Indonesia (Persero) 
Tbk.•sahruL haetaMY anantO

jakarta – Upaya Pertamina 
menciptakan Indonesia sehat 
terus dilakukan dalam segala 
tindakan maupun fasilitas 
sarana dan prasarana. Dalam 
rangka memperingati Hari 
Anti Narkoba Internasional 
tahun 2013, Pertamina 
m e m  b e r i k a n  b a n t u a n 
berupa satu unit Mobi l 
Sehat sebagai kontribusi 
mewujudkan generasi muda 
bebas narkoba, sehat dan 
berprestasi.

Penyerahan dilakukan 
oleh Coordinator SME&SR 
P a r t n e r s h i p  P ro g r a m 
Pertamina Wahyu Suswinto, 
kepada Ketua Solidaritas 
Interi Kabinet Indonesia 
Bersatu (SIKIB), Ratna Djoko 

Menuju Indonesia Sehat, 
Pertamina Sumbang Mobil Sehat

Suyanto yang disaksikan oleh 
Ibu Negara, Ani Bambang 
Yudhoyono didampingi 
Herawati Budiono di Gedung 
SME Tower (SMESCO), 
Kamis (20/6).

”Mobil Sehat bantuan 
P e r t am ina  i n i  s anga t 
membawa manfaat untuk 
m e n u n j a n g  p r o g r a m 
SIKIB dalam memberikan 
pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat yang berada 
di wilayah yang sulit dan 
mob i l  s eha t  memang 
sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat yang belum 
maksimal mendapatkan 
pelayanan kesehatan,” 
ucap Ani Yudhoyono dalam 
sambutannya selaku pendiri 

organisasi SIKIB.
Mobil Sehat dirancang 

dengan multifungsi. Yaitu, 
selain digunakan untuk 
penyuluhanpenyuluhan 
tentang Narkoba juga 
bisa digunakan sebagai 
A m b u l a n c e ,  o p e r a s i 
minor, untuk pemeriksaan 
kesehatan, pemeriksaan dini 
kanker serviks gratis bagi 
masyarakat, dan layanan 
KB.  

Wahyu Suswinto menga
takan bahwa kontribusi Per
tamina dalam hal ini adalah 
salah satu bagian dari kerja 
sama Pertamina dengan 
SIKIB dan BNN dalam pe
nanggulangan narkoba 
yang menjadi program kerja 

dibidang kesehatan.
“ Ini sebagai bentuk 

ke pedulian dari Pertamina 
yang tidak hanya mencari 
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Coordinator SME&SR Partnership Program Pertamina  Wahyu Suswinto secara simbolis menyerahkan bantuan mobil sehat 
untuk menunjang program SKIB dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil.

keuntungan secara kor
porasi tetapi Pertamina 
peduli terhadap kehidupan 
bangsa dan negara terlebih 

lagi peduli anak bangsa 
bebas dari narkoba,” ucap 
Wahyu.•irLi karMiLa

krueng raYa – Mendukung dunia kesehatan 
ibu dan anak, Terminal BBM Krueng Raya 
memberikan bantuan pemberdayaan posyandu 
di 3 desa.  Pada 12 Juni 2013,  penyerahan 
bantuan secara simbolis dilaksanakan  di balai 
Desa Meunasah Mon. Sebanyak 17 perwakilan 
Posyandu di tiga desa sekitar TBBM Krueng 
Raya hadir pada penyerahan bantuan Kegiatan 
CSR Pertamina. Posyandu tersebut antara lain 
Posyandu Meunasah Mon, Posyandu Meunasah 
Kulam, dan Posyandu Meunasah keude. 

Secara simbolis bantuan diberikan oleh 
Operation Head TBBM Krueng Raya, Tengku 
Muhammad Fahmi. Dalam kesempatan tersebut 
Fahmi mengatakan, posyandu merupakan 
landasan di sebuah desa untuk meningkatkan 
SDMnya menjadi lebih baik, dengan peningkatan 
pelayanan dan juga pemberian gizi ibu hamil 
serta balitabalita di seputaran desa TBBM 
Krueng Raya.  “Kami berharap, dengan adanya 
pemberdayaan ini, pelayanan posyandu menjadi 
lebih baik  dan menghasilkan generasi muda 
yang berkualitas,” ujarnya. 

Turut hadir dalam kegiatan CSR Program 
Pemberdayaan Posyandu ini pekerja TBBM 
Krueng Raya Spv. RSD Selamat Mingko, Spv.
Maint. Service Ermansyah, Assistant General 
Adm & Security, Maimun dan perwakilan PWP 
Edesniati Mingko.• Marketing OperatiOn reg. i
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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: QMKorporat@pertamina.com

KOMET Forum Health & Medical Management : 
Memang Beda!!!

oleh Shynta Dewi  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Senna Gumilar   Tim Quality Management, General Affairs Directorate

QM awareness di kMkP : 
Bekal kepemimpinan kilang Berkelas dunia

No. 26
Tahun XLIX, 1 Juli  2013

Sudahkah Anda berbagi pengetahuan hari ini? Slogan atau kampanye budaya berbagi 
pengetahuan ini mungkin bukan pertama kalinya didengar oleh Insan Pertamina. Namun ternyata 
berdasarkan hasil realisasi pencapaian KPI Knowledge Sharing sampai dengan 21 Juni 2013 hanya 
1(satu) Direktorat dari 12 (duabelas) Fungsi/Direktorat yang dapat mencapai target triwulan II tahun 
2013. 

Berawal dari hasil performance dialog yang dilakukan oleh Fungsi Health & Medical Management – 
Direktorat HR mengenai status merah KPI Knowledge Sharing. Fungsi Health & Medical Management 
segera menyusun agenda Forum KOMET sebagai salah satu agenda rapat kerja. Forum tersebut 
diselenggarakan sebagai tindak lanjut hasil performance dialog tersebut.

     Forum KOMET Health & Medical Management yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 
2013 yang lalu dihadiri sekitar 50 peserta yang berasal dari Fungsi Health & Medical Management dari 
berbagai Unit/Region dan Anak Perusahaan. Tim KOMET dan Fungsi Health & Medical Management 
berkoordinasi dalam mendorong KOMETers dari kalangan Medical untuk menuangkan pengetahuan 
dan pengalamannya sebagai aset pengetahuan KOMET.

Forum ini diawali dengan Quality Management Awareness yang disampaikan oleh Faisal Yusra 
– Quality Management Manager dan dilanjutkan dengan penyampaian materi Standardization 
Management oleh praktisi eksternal.

 

Setengah hari berikutnya dilanjutkan sharing session dengan Expert Forum yang disampaikan 
oleh Ugan Gandar – Health & Medical Management Manager dengan judul “Rasionalisasi Penggunaan 
Obat Melalui Penyusunan Formularium Berdasarkan Evidence Based Medicine di Fungsi Health & 
Medical Management PT Pertamina.” Selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah Roundtable Forum 
yang diisi dengan 12 (duabelas) diskusi aset pengetahuan yang dilakukan secara pararel. Walaupun 
agenda Forum ini cukup padat, namun peserta Forum sangat bersemangat untuk mengikuti forum 
ini hingga berakhir.

 

Sebelumnya Fungsi Health & Medical Management telah melakukan upload sejumlah 5 (lima) 
aset pengetahuan. Berkat adanya Forum KOMET, sejumlah 28 (duapuluh delapan) aset pengetahuan 
berhasil diupload kembali dalam Portal KOMET. Hanya dengan 1 (satu) kali penyelenggaraan 
Forum, Fungsi Health & Medical Management berhasil memenuhi 33 dari 26 aset pengetahuan yang 
ditargetkan di tahun 2013. 

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

Mempersiapkan sumber daya manusia yang handal merupakan hal yang mutlak dilakukan 
jika kita ingin menjadi organisasi pemenang. Terlebih untuk mencapai aspirasi Pertamina 2025 
“Energizing Asia”, Perusahaan harus serta merta didukung oleh sumber daya yang capable serta 
dapat diandalkan. Kemampuan mumpuni dalam bidang teknis, operasional, pengembangan 
bisnis, dan managerial wajib dimiliki oleh setiap insan organisasi.

Dalam rangka mempersiapkan hal tersebut di atas, Direktorat Pengolahan  bekerja sama 
dengan Direktorat SDM menyelenggarakan Kursus Manajemen Kilang Pengolahan (KMKP) di 
Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta dari tanggal 10 – 28 Juni 2013. Pelatihan yang diikuti 25 orang 
Pekerja Direktorat Pengolahan bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang 
mampu berperan sebagai pimpinan di unit tempatnya bekerja. 

Aspek yang menjadi fokus dalam pelatihan ini, adalah pengembangan kompetensi dari segi 
operasional dan bisnis yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan organisasi perusahaan. 

Demi memperkaya khasanah dan pengetahuan mengenai operational excellent, Manajemen 
Mutu disertakan sebagai materi penting pada pelatihan yang didesain lebih down-to-earth ini. 
Sistem Manajemen Mutu Pertamina (SMMP) merupakan suatu sistem yang didesain untuk 
meningkatkan penciptaan nilai yang ada dalam setiap lini bisnis Pertamina secara berkelanjutan, 
memenuhi permintaan stakeholder dan peningkatan keuntungan sesuai dengan tujuan 
Pertamina. 

Manager Fungsi Quality Management, Faisal Yusra, didapuk untuk membawakan materi ini 
pada tanggal 19 Juli 2013. Dalam 3 jam sesi, dijelaskan bahwa SMMP melalui penerapan dalam 
empat pilarnya didisain untuk menimbulkan impact eksternal dan internal melalui pengembangan 
sumber daya yang kompetitif. Impact tersebut diaplikasikan pada semua lingkungan kerja sehingga 
mampu mendongkrak kinerja Perusahaan.

  

Melalui framework Quality Management yang berlandaskan pada empat pilar Quality 
Management CIP, SM, KM dan QMA, materi SMMP disampaikan untuk dapat diterapkan di 
seluruh Unit Operasi Pengolahan. Keempat pilar ini diintegrasikan dalam suatu hubungan yang 
saling menguatkan dan dinamis. 

Semoga dengan diterapkannya SMMP bersama ilmu lainnya dalam pelatihan ini, para 
peserta KMKP diharapkan dapat membawa Kilang Pertamina beroperasi secara aman, handal, 
serta dapat memberikan profit yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan visi Direktorat 
Pengolahan saat ini, yaitu menjadi industri pengolahan terbesar diantara NOC di Asia Tenggara. 
Semoga berhasil … !!!

!    
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Narasumber Forum KOMET Health & Medical Management – Kuta / 24 Juni 2013 Narasumber Forum KOMET Health & Medical Management – Kuta / 24 Juni 2013.

!
Narasumber & Peserta Forum KOMET Health & Medical Management – 
Kuta / 24 Juni 2013.

Gambar Suasana Belajar Mengajar pada KMKP
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judul buku : biografi Mahfud Md terus 
Mengalir
penulis : rita triana budiarti
penerbit : konstitusi press
kolasi : xxxii/il/614p/22cm

Jika diibaratkan sebuah toko, Mahfud 
MD adalah toko serba ada. Ia adalah sosok 
yang “lengkap”, yang memiliki semua sifat 
dan pengalaman yang dibutuhkan dari 
seorang pemimpin. Ini bukan ngecap. Hal itu 
dibuktikan oleh rekam jejak perjalanan karier 
Mahfud. Jika mengacu pada trias politica 
yang dicetuskan John Locke, Mahfud pernah 
mengisi semua posisi dalam cabangcabang 
kekuasaan itu. Di cabang eksekutif ia pernah 
menjadi Menteri Pertahanan, di cabang 
legislatif ia pernah menjadi anggota DPR, 
lalu di cabang yudikatif ia menjadi Ketua 
Mahkamah Agung.

Namun jabatan diatas tidak diraihnya 
dengan mudah. Selain merekam mengenai 
kariernya di Jakarta. Secara umum, buku ini 
memuat perjalanan Mahfud MD sejak masa 
kecil dan tumbuh dewasa di Yogyakarta, 
yang mengantarnya menjadi dosen dan 
karier tertinggi akademik dengan waktu 
cepat dengan usia termuda. Prestasinya 
berbicara sendiri, sehingga Presiden GuS 
Dur mampu melihat kekuatan karakter dan 
keilmuan Mahfud yang tak dimiliki sosok 
lain. Pilihan Gus Dur tak keliru, karena sejak 
saat itu Mahfud muncul sebagai sosok 
yang diperhitungkan dalam peta politik di 
Indonesia, hingga kini.

Karakter unik yang dimiliki Mahfud MD 
itu membawa perubahan di setiap jabatan 
yang ia emban. Ia adalah pejabat jenis baru 
yang risau melihat ketidakadilan. Ia berani 
mengkritik sesame pejabat dan tidak alergi 
dikritik. Ia mendobrak ewuh pakewuh yang 
diamdiam menjadi media tumbuhnya 
korupsi. Ia menjawab tudingan kotor dengan 
membentuk tim investigasi independen. Pak 
Mahfud adalah orang yang percaya pada 
keterbukaan. Sebagai pemeluk Islam yang 
taat, ia yakin kuasa Tuhan akan membuka 
aib yang disembunyikan manusia.

Semua langkah yang diambil Pak 
Mahfud sama sekali bukan dimaksudkan 
supaya mendapat predikat figur paling bersih 
dalam jajak pendapat. Sebab, langkah itu 
bukan dibuat kemarin sore, tapi merupakan 
bagian dari sikap hidupnya. Pertama, karena 
ia paling takut kepada Tuhan. Kedua, karena 
melawan ketidakadilan adalah benang 
merah perjalanan hidupnya. Semenjak kecil 
ia sudah menyimpan luka politik ketika 
ayahnya ditahan garagara memilih NU 
dalam pemilu. Pilihannya pada dunia hokum 
pun didasari harapan bahwa hukum bisa 
menciptakan keadilan. Isu ketidakadilan 
politik juga selalu menjadi perhatiannya 
sebagai aktivis kampus. Isu ketidakadilan 
itu seperti nadi dalam benaknya hingga 
kemudian ia menulisdisertasi tentang huku 
politik. Lalu, pada saatnya Tuhan member 
jalan kepadanya un tuk memberikan keadilan, 
yang selama ini ia citacitakan, ketika terpilih 
menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi.

Namun sebagai manusia, Mahfud MD 
bukan pula sosok yang tanpa cela. Penulis 
biografi Rita Triana menuturkan saat menulis 
buku ini beliau mencoba menuliskan kembali 
apa adanya, sebagaimana yang dituturkan 
Pak Mahfud dalam puluhan kali wawancara. 
Harapan dari penulis melalui buku ini dapat 
menginspirasi dan mendorong perbaikan 
atas persoalan bangsa. Bagaimana sedari 
awal biografi ini bertujuan agar benang merah 
perjuangan melawan ketidakadilan tidak 
sirna begitu saja.• perpustakaan

8PerSatuaN WaNIta Patra

Semarak hut PWP di Jayapura
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hut ke-13, PWP Marketing Operation region I
Bantu  Pendidikan 80 Siswa

rantau - Persatuan Wanita Patra (PWP) Asset I Field Rantau, 
Selasa (4/6/2013) merayakan Hari Ulang Tahun PWP yang ke13, 
dilaksanakan di Gedung PWP Pertamina EP Field Rantau.

Acara dihadiri Field Manager Pertamina EP Asset I Field Rantau 
yang diwakili oleh Joko Agus Susilo, Tim Manajemen Pertamina 
EP Asset I Field Rantau, Ketua dan Pengurus serta anggota PWP 
Asset I Field Rantau,  Pengurus PWP Asset I Field Pangkalan Susu 
serta undangan lainnya.

Ketua PWP Pertamina EP Asset I Field Rantau Bidayana Sigit 
Gunanto membacakan sambutan Ketua Umum Persatuan Wanita 
Patra Pusat, antara lain mengingatkan agaranggota PWP dapat 
mengembangkan jiwa kepemimpinan, kreatifitas, dan sportifitas, 
sebagai wanita patra yang tangguh. “Kita hendaknya senantiasa 
memupuk kreatifitas serta selalu meningkatkan kemampuan diri 
dan mempelajari halhal yang bermanfaat, yang nantinya dapat 
dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” 
ujarnya.

“Kita sebagai keluarga Pertamina, seyogianya harus peduli 
dan turut membantu pemerintah dalam hal penghematan energi. 
Baik itu energi listrik ataupun BBM, dengan cara menggunakannya 
seefisien mungkin dan berusaha menekan pemborosan energi 
untuk halhal yang tidak perlu. Semoga dengan upaya sederhana 
yang kita lakukan, ada dampak nyata yang dihasilkan,” jelasnya.
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jaYapura - dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun 
Persatuan Wanita Patra (PWP) ke–13 tahun 2013, PWP Marketing 
Operation Region VIII melaksanakan berbagai kegiatan maupun 
lomba.  Adapun kegiatan dan lomba yang dilaksanakan  antara 
lain adalah lomba bola volly, tenis meja, memasang dasi, joget 
bersama, anjangsana ke beberapa panti asuhan di wilayah 
Jayapura dan senam ria bersama. 

Acara syukuran HUT ke – 13  yang dibuka oleh GM  Operation 
Region VIII selaku Penasehat Persatuan Wanita Patra MOR 
VIII, diisi dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua PWP MOR 
VIII Yayuk Irfan dan diikuti dengan pembagian hadiah – hadiah 
untuk yang menjuarai berbagai perlombaan, serta memberikan 
beasiswa kepada anakanak tenaga outsourcing, driver, dan 
cleaning Service. 

Dalam sambutannya, Yayuk Irfan mengingatkan anggota 
PWP harus  senantiasa memupuk kreatifitas dengan selalu 
meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menempa diri menjadi 
wanita yang mandiri. “Tapi harus tetap mengutamakan tugas dan 
kewajiban keluarga sebagai seorang ibu sekaligus pendamping 
suami,” ujarnya.

Medan -  Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 
Persatuan Wanita Patra (PWP) ke13, PWP melakukan serangkaian 
kegiatan Beasiswa Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) 

Yayuk juga menambahkan, hendaknya kita mampu mengelola 
waktu dengan baik, sehingga antara tugas organisasi dan 
kewajiban keluarga dapat berjalan harmonis. “Jadilah motivator 
dalam mendampingi suami,  karena di balik keberhasilan tugas 
seorang suami pasti ada isteri yang tangguh di belakangnya,” pesan 
Yayuk.•Marketing OperatiOn reg. Viii

kepada 80 pelajar dan Tali asih kepada 15 pekerja wanita di sekitar 
lingkungan operasional, Kamis (13/6) di Gedung 2T Enviro Kantor 
Unit Pertamina Medan.

 Hari Ulang Tahun Persatuan Wanita Patra (PWP) yang ke13 
ini, bertemakan “Semangat Persatuan Wanita Patra, Kembangkan 
Jiwa Kepemimpinan, Kreatifitas dan Sportifitas”.

 Avi Giri Santoso sebagai Ketua PWP Marketing Operation 
Region I mengatakan bahwa PWP memiliki peran yang positif dalam 
mendukung kegiatan Pertamina terutama untuk kegiatan sosial. 
Serangkaian kegiatan bantuan dalam rangka HUT PWP dilaksanakan 
agar dapat memberikan manfaat positif bagi warga dan masyarakat 
sekitar. Selanjutnya, Avi Giri Santoso melakukan pemotongan nasi 
tumpeng sebagai rasa syukur dalam rangka HUT PWP.•Marketing 

OperatiOn reg. i

PWP PeP asset I Field rantau rayakan hut ke-13

Dalam acara tersebut dilakukan pemotongan tumpeng oleh 
Ketua PWP Pertamina Field  Rantau dan diserahkan kepada Ketua 
Panitia HUT PWP ke13 Field Rantau Dewi Krisman Sihotang, 

Sebelumnya, pada 3 Juni PWP Asset I Field Rantau melaksanakan 
bakti sosial dengan memberikan santunan kepada 50 orang 
anak yatim piatu disekitar Komplek Pertamina Rantau, berupa 
perlengkapan sekolah dan makanan serta uang sebesar Rp.100.000 
per orang. Kegiatan pertandingan olah raga ibuibu antar Fungsi, 
acara ditutup dengan hiburan Kolintang oleh ibuibu PWP Field 
Rantau.•pep FieLd rantau
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ru VI Balongan dukung 
Seniman Lokal Indramayu
indraMaYu –  Seorang seniman lokal Indramayu memainkan 
drama musikal dalam pembukaan pameran lukisan dan 
peluncuran buku antologi puisi “Romantisme Negeri Minyak” 
di gedung panti budaya, Jl R.A Kartini, Indramayu, Jawa Barat 
pada hari Sabtu (8/6). Tujuh orang seniman lukis memamerkan 
hasil karyanya pada acara yang diselenggarakan dari 8 Juni 
sampai 11 Juni 2013. Buku antologi puisi ini merupakan hasil 
karya 28 sastrawan Indramayu yang dapat menjadi inspirasi 
dan menambah koleksi buku sastra di Indonesia.  Acara yang 
dihadiri oleh Legal & Affairs Manager RU VI Rendra Wachyand 
dan Section Head Public Relations Yudi Nugraha.•priYO 

WidiYantO
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Pengajian Bulanan 
di kantor Pusat
jakarta –   Ustadz DR Wahid Rahman menyampaikan ceramah 
di depan pekerja Pertamina saat pengajian bulanan Badan Dawah 
Islam yang diselenggarakan di lantai M, Kantor Pusat Pertamina, 
Jakarta pada Rabu (5/6.) Dalam ceramah ini, Ustad Wahid 
Rahman mengingatkan bahwa hal yang bersifat keduniawian 
dapat membuat kita lalai karena tidak memahami dan mengerti 
arti dari dunia itu sesungguhnya.  Ia juga menekankan pentingnya 
cinta kepada Allah SWT yang dapat melahirkan tiga hal, yaitu 
keindahan, energi, dan pengorbanan.•priYO WidiYantO
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Pertamina Shipping 
dan Fkrk cegah 
Penyalahgunaan kapal
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turnamen Futsal gM cup II 
RU IV Cilacap
CiLaCap – Kepedulian RU IV terhadap perkembangan dan 
pembinaan futsal ditunjukkan dengan menggelar pertandingan 
terbuka berlabel Tournamen Futsal GM CUP  dan telah memasuki 
tahun kedua. Tahun ini diikuti oleh 26 klub, terdiri dari 20 klub 
lokal Cilacap dan sisanya dari berbagai kota seperti Jakarta, 
Yogyakarta, Semarang, Gombong , Purwokerto dan Solo. Keluar 
sebagai jawara pada turnamen ini Club Score dari Purwokerto 
yang meraih juara pertama, disusul AFA Yogyakarta dan Wara 
Wiri dari Jakarta. Sedang untuk pemain terbaik diraih oleh Moses 
KS dari AFA Yogyakarta dan peraih top score Stanitawy dari AFA 
Yogyakarta.•ru iV
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SMaN 1 dumai kunjungi kilang ru II
duMai – Siswa SMAN 1 Dumai beserta guru pembimbing datang 
berkunjung ke  RU II. Kedatangan mereka ke Pertamina disambut baik 
oleh Relation Officer Dasma Sinaga dan dari Process Engineering Taufik 
Basuki Hartopo di Ruang Rapat Flamboyan. Kedatangan SiswaSiswi 
SMA N 1 ini didasari oleh keingintahuan mereka terhadap Kilang  RU 
II. Dasma Sinaga menyampaikan presentasi seputar RU II. Kemudian 
dilanjutkan dengan presentasi seputar kilang RU II yang disampaikan 
oleh Taufik Basuki Hartopo yang diselingi dengan tanya jawab. Setelah 
itu, para guru dan siswa melakukan plant visit. Dalam perjalanan, 
Dasma Sinaga kembali menjelaskan lebih rinci lagi tentang Kilang RU II 
dan cukup banyak pertanyaan yang dilontarkan. Mereka berharap bisa 
bergabung dan menjadi pekerja Pertamina nantinya.•ru ii

jakarta – Kasus kapal tanker Pertamina pada 
Periode 1 Maret 2013 hingga 1 Juni 2013 sebanyak 
21 kasus. Atas dasar tersebut, Perkapalan 
Pertamina melakukan penandatanganan Komitmen 
Bersama dengan Forum Komunikasi Rekanan 
Kapal (FKRK) sebagai upaya dalam rangka 
mencegah potensi penyalahgunaan muatan dan 
bunker di kapal untuk menuju operasional kapal 
tanker yang excellent. Penandatanganan dilakukan 
oleh SVP Shipping Pertamina, M. Yudhie R.F 
dan Ketua FKRK, Darmadi di Kantor Pertamina 
Shipping Lantai 7, (5/6).

M. Yudhie R.F menaruh harapan besar agar 
seluruh jajaran FKRK, owner dan brooker yang 
berkomunikasi dengan Pertamina bisa mendukung 
upaya penyalahgunaan BBM di kapal. Karena 
jika sampai tertangkap oleh pihak luar maka 
selain mendapatkan kerugian materi juga akan 
mencoreng nama baik bersama. 

“Apapun yang dilakukan oleh awak kapal 
terhadap BBM yang ada diatas kapal adalah 
suatu penyalahgunaan BBM karena salah satu 
syarat dari pemuatan adalah tidak mengurangi 
kualitas, tidak mengurangi kuantitas dan akan 
menyerahkan kepada pemilik barang itu dengan 
tidak ada cacat,” tegas Yudhie.

Yudhie juga mengatakan Pertamina juga 
akan menyewa independent surveyor yang 
akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan 
shipping practice mulai Juli 2013. Diharapkan 
pada waktu pemeriksaan, tidak ditemukan lagi 
penyalahgunaan ataupun pemasangan alatalat 
tidak pada tempatnya.

“Jika ada penemuan penyalahgunaan muatan 
kapal, maka sanksi yang akan diberikan oleh 
Pertamina adalah akan langsung melakukan 
pemutusan atau terminasi sesuai dengan aturan 
yang berlaku,” papar Yudhie.

Sementara itu, VP Shipping Operation, Mulyono 
juga mengatakan bahwa saat ini Pertamina sedang 
gencargencarnya mengendalikan penggunaan 
BBM bersubsidi namun di sisi lain banyak 
penyimpangan yang seringkali terjadi di kapal
kapal dengan berbagai modus yang dilakukan oleh 
oknum terhadap penyelewengan BBM. 

Karena itu pihaknya terus melakukan upaya 
yang maksimal dengan  menggandeng pihak TNI 
untuk meningkatkan pengawasan di  tiga terminal 
pelabuhan dan beberapa rute yang dianggap 
rawan terjadinya penyelewengan.

Upaya  lainnya yaitu, meningkatkan komunikasi 
dan koordinasi dengan owners/brokers kapal, 
meningkatkan langkah koordinasi dengan Marine 
Region, RU dan S & D untuk meningkatkan 
pengawasan terhadap aktifitas kapal di pelabuhan 
bongkar dan muat, dan lain-lain.•irLi karMiLa

Corporate Secretary Adakan 
Breakfast  & HSE Meeting 
jakarta - Corporate Secretary menyelenggarakan  Breakfast and 
HSE Meeting untuk  silaturahmi, sharing   dan saling tukar informasi. 
Dalam kesempatan tersebut, Manajer Media Wianda A. Pusponegoro 
mempresentasikan dengan tema Texting While Walking, tentang  menulis 
teks sambil berjalan serta bahayanya. Sedangkan Manajer Capital Market 
Kornel Sumardi dan stafnya dari tim Capital Market yang membawakan 
tema G – MTN (Global – Medium Term  Notes) atau biasa disebut global 
bond.  Corporate Secretary Nursatyo Argo berharap  pertemuan seperti 
ini bisa berlanjut  sehingga  bisa saling tukar menukar informasi yang 
berkaitan dengan pekerjaan seharihari. Acara berlangsung informal, 
santai dan penuh humor.•urip herdiMan kaMbaLi
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PdSI rayakan 
hut ke-5

Pelita Air Service Tambah 
Pesawat Baru dari Perancis
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Phe kembali terapkan MySaP 
di anak Perusahaan

jakarta - “Ada targettarget yang sangat 
terukur yang ingin dikejar. Namun di sisi lain, juga 
ada tantangannya, seperti  sekarang ingin dikenal 
sebagai offshore drilling contractor,  dan yang lain
lain, termasuk menjadi service company. Banyak 
harapan dari korporat  untuk PDSI,”  ujar Direktur 
Hulu M. Husen ketika  memberi sambutan 
dalam syukuran  ulang tahun ke5 PT Pertamina 
Drilling Services Indonesia (PDSI) di Graha PDSI, 
Matraman, pada Kamis (13/6). 

Syuku ran  dengan  tema “Synergy-
Productivity-World Class” yang dihadiri pekerja 
dan manajemen PDSI tersebut juga dihadiri 
Direktur Utama Pertamina EP Syamsu Alam, 
Direktur Operasi PHE Eddy Purnomo, Direktur 
Operasi PEPC Amran Anwar, Komisaris PDSI 
Subarkah Kustowo, dan lainlain.

“Kami dari korporat ingin membawa PDSI 
dalam paradigma yang agak lain, bukan hanya 
vendor. PDSI adalah bagian dari Pertamina Hulu 
yang harus bekerja samasama melaksanakan 
tugastugas kita. Tugas Hulu itu cuma dua,  
menambah produksi dan menambah cadangan,” 
lanjut Husen.   

Dirut PDSI Faried Rudiono menyatakan 
bahwa secara legal formal entitas, bisnis 
PDSI memang baru berusia 5 tahun. Namun 
pertumbuhan PDSI secara nyata dilihat bersama. 
“Akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 
menjadi acuan PDSI untuk terus meningkatkan 
kapabilitasnya sebagai perusahaan pengeboran 
terbaik. Besarnya opportunity di sektor migas, 
menjadi stimulasi PDSI untuk terus meningkatkan 
kompetensinya,”kata Faried. 

Jika awal berdirinya PDSI  punya 24 rig, kini 
memiliki 36 rig. “Revenue yang diraih tahun 2012, 
misalnya, telah meningkat 32% dibandingkan 
tahun sebelumnya. Begitu pun laba bersih 2012, 
meningkat 171,19% dibandingkan 2011. Ini 
menunjukkan tren yang positif bagi PDSI,” lanjut 
Faried. 

Faried  juga menambahkan, tahun ini, PDSI 
mulai masuk ke  bisnis offshore drilling, dengan 
target yaitu PHE WMO. 

Sementara Komisaris PDSI Subarkah 
Kustowo menyatakan jika pada awalnya aset 
PDSI hanya Rp 528 miliar, kini telah menjadi Rp 
4,9 triliun. “Ini semua berkat kerja keras insan 
PDSI,” kata Subarkah. 

Ketua panitia Frans Nefo Maruf melaporkan  
bahwa menyambut HUT yang ke5, PDSI 
menyelenggarakan berbagai kegiatan social, 
olahraga dan hiburan. Di antaranya donor darah, 
sunatan masal, lombalomba olahraga, dan lain
lain.•urip herdiMan kaMbaLi

jakarta – Pertamina Hulu 
Energi (PHE) bekerja sama 
dengan Corporate Shared 
Service (CSS) Pertamina 
mengaplikasikan program  
My SAP di beberapa anak 
perusahaan PHE, seperti  
PHE Metana Suban 2 dan 
PHE Metana Sumatera 3,6,7. 
Selain untuk mempercepat 
k iner ja  dan me lakukan 
ef is iensi ,  program yang 
mulai bergulir sejak roll out 
pada Senin (21/5) tersebut 
dilakukan untuk membawa 
CBM (Coal Bed Methane) ke 
tingkat  world class.

Bergulirnya roll out  My 
SAP ini secara resmi ditandai 
dengan ditandatanganinya 
kesepakatan implementasi 
o leh Head of  Bus iness 
Demand CSS Pertamina, 
Benny Ishanda, Vice President 
Controller PHE, Ari Marsudi, 
General Manager (GM) PHE 
Metana 3,6,7, Siswantoro 
M Prasodjo, dan GM PHE 
Metana Suban 2, Alfi Rusin. 

Vice President Controller 
PHE, Ari Marsudi mengatakan, 
bahwa dengan adanya My 
SAP ini sistem keuangan 

tangerang - PT Perlita 
Air Services (PT PAS) men
datangkan sebuah pesawat 
ATR 72500 PKPAW, pada 
Kamis (20/6) di Bandar Udara 
Pondok Cabe, Pamulang, 
Kota Tangerang Selatan.

Pe resm ian  pesawa t 
charter berkapasitas 50 
seat tersebut dilakukan oleh 
Presiden Direktur  PT PAS 
Andjar Wibawanun. Turut 
hadir dalam acara tersebut 
Direktur Umum Pertamina 
Luhur Budi Djatmiko, per
wakilan Persatuan Wanita 
Patra, SKK Migas, PT Tugu 
Pratama Indonesia, Dirjen 
Pajak  dan lainlain.

P r e s i d e n  D i r e k t u r 
PAS Andjar  W ibawanun 
mengatakan, pengadaan 
armada baru ini merupakan 
wujud dari kerja keras bersama 
dalam merealisasikan citacita 
perusahaan agar dapat terus 
eksis di dunia penerbangan, 

khususnya untuk melayani 
charter Oil and Gas Producer 
(OGP) di Indonesia.  Ke 
depannya, PT PAS akan lebih 
agresif dan lincah menilik 
pasar guna mempersiapkan 
diri menghadapi persaingan 
global. 

“OGP memiliki requirement 
yang lebih tinggi dari lainnya 
termasuk usia pesawat. Usia 
pesawat harus per tahun 2000 
ke atas. Karena berkomitmen 
pada bisnis ini, maka kami 
terus melakukan peremajaan 
pesawat demi customer 
sa tisfaction,” kata  Andjar 
Wibawanun.

Pesawat dengan kode 
registrasi PKPAW ini tiba di 
Bandar Udara Pondok Cabe 
pada 18 Juni lalu setelah 
menempuh perjalanan panjang 
dari negara asalnya, Perancis. 
Rencananya penerbangan 
perdana akan dilakukan pada 
1 Oktober 2013 dengan 

rute menuju Batam. Klien 
penerbangan tersebut adalah 
Conoco Philips, dengan masa 
kontrak selama 5 tahun.

A n d j a r  W i b a w a n u n 
mengatakan, peremajaan 
pesawat terus akan dilakukan 
secara kontinyu. Disebutkan 
pu la  bahwa ber ikutnya 
pesawat dengan tipe serupa 
juga akan didatangkan di 
tahun ini. Pesawat tersebut 
akan melayani beberapa 
perusahaan seperti Premier 

Oil dan Star Energi. Selain 
itu akan didatangkan pula 
helikopter baru jenis BELL 
14 EP. 

“Da lam meepe rkua t 
posisinya serta meningkatkan 
reputasinya, PT PAS telah 
melakukan kerja sama dengan 
perusahaanperusahaan pe
nye dia pesawat dan helikopter 
kelas dunia, bahkan terbesar 
untuk helikopter operator,” 
ungkapnya.•sahruL haetaMY 

anantO

bisa disistemkan dan lebih 
mudah. 

Ari memaparkan, dari 
9 operator CBM di PHE, 5 
diantaranya sudah menerap
kan My SAP (go live) sejak 
tahun 2011 lalu, dan sisanya 
akan segera menyusul . 
Menurutnya, PHE sudah 
melakukan roll out juga di  
blokblok non CBM dan 
untuk operatoroperator yang 
belum mengimplementasikan 
My SAP, seperti di JOB 
PertaminaTalisman Jambi 
merang dan lainnya.

H e a d  o f  B u s i n e s s 
Demand CSS Pertamina, 
Benny Ishanda mengatakan 
bahwa implementasi program 
ini merupakan langkah terbaik 
dan ini merupakan bagian dari 
ERP (Enterprise Resource 
Planning) sesuai dengan apa 
yang diamanatkan Direksi, 
apalagi untuk penerapan di 
unit upstream Pertamina. 

Terkait dengan itu GM PHE 
Metana 3,6,7  Siswantoro 
M Prasodjo mengatakan 
kalau ini adalah salah satu 
bentuk dari ERP kelas dunia 
dan keseriusan Direksi untuk 

mem bangun CBM menjadi 
world class. 

“Dengan adanya SAP ini 
kita akan mengelola bisnis 
CBM dengan efektif dan 
efisien. Penghematan akan 
terjadi pada semua proses 
yang terdistribusi dan ter
dokumentasi dengan baik. 
Ha rapan kami tentunya 
dengan penerapan SAP ini  
CBM akan diarahkan dengan 
citra sebagai perusahaan 
kelas dunia,” kata Siswantoro 
M Prasodjo.

Lebih lanjut ia menyebut
kan,  aplikasi MySAP ini 
b isa menghemat pal ing 
tidak sekitar 100.000 dolar 

AS untuk pengadaan atau 
penyiapan proyek SAP. 
Selain itu juga bisnis CBM 
akan berjalan dengan lancar 
sebagai bagian dari kinerja 
akan tercapai.

Terkait dengan kontribusi 
penghematan untuk PHE, 
Vice President Controller PHE  
Ari Marsudi mengatakan, 
penghematannya mencapai 
seperempat nya diban
dingkan dengan vendor lain. 
Selain itu, dari segi kecepatan 
data yang harus disampaikan 
kepada fungsi keuangan PHE 
holding itu akan sangat cepat 
sekali data tersedia.•sahruL 

haetaMY anantO 
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Security Awareness

Kick off Meeting Roll Out ERP 
Pt Pertamina retail

Fo
to

 : 
C

S
S

jakarta - Pada Selasa 
(3/6) di Gedung Pertamina 
Retail, Corporate Shared 
Service (CSS) melakukan 
Kick Off Meeting Roll Out 
ERP di Pertamina Retail. 
Kick Off yang dihadiri jajaran 
m a n a j e m e n  C S S  d a n 
Pertamina Retail tersebut 
merupakan awal rangkaian 
kegiatan implementasi ERP 
di Pertamina Retail.

P e r t a m i n a  R e t a i l 
merupakan anak perusahaan 
Pertamina yang langsung 
b e r h u b u n g a n  d e n g a n 
k o n s u m e n .  U n t u k  i t u 
diperlukan sistem ERP untuk 
mendukung ke lancaran 
bisnisnya. Ruang lingkup 
pekerjaan implementasi ERP 
diawali dengan preparation, 
business blue print, realization, 
final preparation. Go Live 
& Support diharapkan bisa 
dilaksanakan pada Oktober 
2013. Modul ERP yang akan 
di implementasikan pada 
tahap awal adalah S&D, MMH, 
MMNH, HR dan FICO.

Romulo Hutapea, Pjs 

jakarta – Bertempat di 
Lantai 21 Gedung Utama 
Kantor Pusat Pertamina, 
Rabu (12/6) dilangsungkan 
closing Internal Control over 
Financial Reporting (ICoFR) 
yang diikuti oleh Internal Audit, 
Direktorat Keuangan, Direktorat 
Perencanaan Investasi dan 
Management Risiko (PIMR) 
dan Corpo rate Shared Service 
(CSS) Pertamina. 

ICoFR Pertamina dimulai 
sejak dua tahun lalu dan 
berakhir pada Mei 2013 dengan 
l i ngkup  pengembangan 
ICoFR meliputi Pertamina 
serta 6 anak perusahaan yaitu 
Pertamina EP, Pertamina Hulu 
Energi, Pertamina Dril l ing 
Services Indonesia, Pertamina 
Geothermal Energy, Pertamina 
Gas, Pertamina Patra Niaga.

ICoFR merupakan pro ses 
yang dirancang dan dilak
sana  kan oleh manajemen 

baLOngan - Bertempat di 
Gedung Pertemuan Patra Ayu 
diselenggarakan sosialisasi 
Information Security Awarness 
bagi pekerja RU VI Balongan, 
pada (3/5). 

Dalam kesempatan tersebut, 
Manager IT Region Jawabalinus  
Gunawan Badaru l  Zaman 
menjelaskan Pertamina sebagai  
perusahaan energi nasional 
kelas dunia,  keamanan informasi 
sangat penting dalam kompetisi memasuki dunia global.

“Globalisasi menuntut perubahan yang selalu membutuhkan tiga enablers, yakni 
People, Process dan Technology. Fungsi Corporate Shared Service selaku pengelola 
Teknologi Informasi dan Komunikas (TIK) Pertamina selalu berusaha mempersiapkan diri 
dengan terus meningkatkan kemampuan serta keandalan sistem TIK,” ujarnya. 

Menurut Gunawan, sisi lain dari pemanfaatan TIK turut menambah panjang risiko 
yang dihadapi perusahaan terhadap keamanan informasi. Untuk itu keamanan informasi 
perlu dikelola dan menjadi bagian dari kerangka pengelolaan perusahaan secara 
keseluruhan. 

“Dari sisi people, apakah kita sudah siap sebagai insan Pertamina yang memiliki 
perilaku keamanan informasi berkelas dunia. Apakah proses yang berlaku di lingkungan 
kita sudah mempertimbangkan keamanan informasi yang mengacu pada standar 
internasional. Penerapan teknologi yang sudah maju di lingkungan, agar diikuti dengan 
menerapkan teknologi keamanan sistem yang meningkatkan kehandalan bisnis,” jelas 
Gunawan.•ru Vi

Direktur Pertamina Retail 
mengatakan, Pertamina Retail 
termasuk bisnis yang unik 
karena transaksi per hari besar 
walaupun nilainya kecil, tetapi 
memiliki impact kuat untuk 
pencitraan. Menurut Romulo, 
bagus tidaknya layanan harus 
didukung dengan sistem 
yang bagus. “Kami berharap 
implementasi ERP bisa mem
berikan dampak yang bagus 
bagi kami. Terima kasih atas 
kontribusi CSS dalam im
plementasi ERP ini,” ujar 
Romulo.

Bambang Rudi, VP IT 
Solutions CSS menyampaikan 
rencana CSS untuk meng

implementasikan ERP di  
seluruh anak perusahaan 
sesuai dengan ICT Steering 
Committee dan SK Dirut 
Pertamina. “Pertamina Retail 
yang merupakan core business 
Pertamina diharapkan dapat 
mengimplementasikan sistem 
ini dengan baik sehingga bisa 
menjadi pembelajaran terkait 
dengan implementasi ERP di 
anak perusahaan yang lain,” 
ujarnya.

Ke depan, diharapkan 
semua anak perusahaan akan 
menggunakan ERP, untuk 
memudahkan Pertamina 
dalam konsolidasi laporan 
keuangan.•Css

IcoFr : Laporan keuangan 
yang Andal dan Terpercaya

perusahaan untuk memberikan 
keyakinan yang memadai ber
kaitan dengan keandalan la
poran keuangan. Sehingga 
memperoleh kepercayaan 
international atas efektifitas 
pengendalian intern pelaporan 
keuangan.

“Kegiatan ini kami seleng
garakan untuk memberikan 
kembali masukan kepada 
mana jemen, terkait dengan 

pengembangan program ICoFR 
yang sudah kita laku kan,” jelas 
VP Corporate Internal Audit 
Budhi Dermawan

 Ia berharap komitmen dari 
manajemen untuk melakukan 
program pengembangan 
ICoFR pasca project. Karena 
ini menjadi momen yang sangat 
penting untuk menentukan 
ke arah mana hasil ICoFR 
tersebut.•WahYu nugraha
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geNta300k
Simphoni Brigade 200K beserta Brigade 100 K, atau 

keduanya disebut Brigade 300 K adalah lagu dengan 
partitur yang tidak biasa. Gita nada yang bersumber dari 
lubuk jiwa out of the box thinking dan  landasan tindak 
business as not usual, mendengung memasuki relung hati 
dalam tekad nan terpatri meningkatkan lompatan produksi 
sebesar 300 ribu BOEPD ketika lembaran kalender terakhir 
2014 menutup hari.

Kontribusi tambahan produksi sebesar itu diharapkan 
datang dari minyak sebanyak 200 ribu BOPD melalui 
kegiatan Improved Oil Recovery dan Enhanced Oil 
Recovery (I/OER) serta perawatan fasilitas produksi di 
ladangladang eksisting. Sedangkan sisanya 100 ribu 
BOEPD, lagi merupakan angka besarnya penghematan 
BBM yang diperoleh dari operasi pembangkit listrik 
tenaga panas bumi (PLTP) melalui akselerasi 10 proyek 
geothermal yang sedang jalan di daerahdaerah Ulubelu, 
Lumutbalai, Hululais, Kamojang. Karaha, Kotamobagu, 
dan Lahendong.  

Upaya meraih target lantunan indah simphoni 
peningkatan produksi, itu baik dari aktivitas I/EOR maupun 
pengakselerasian proyek  panas  bumi bakal muncul 
bak sekedar igauan, atau mustahil tercapai manakala 
tidak didukung oleh kegiatan pengeboran yang andal. 

Senandung Brigade Bergaung di PdSI

Aset PDSI di Area Field Rantau.

Dengan kata lain, simphoni lompatan tambahan produksi 
akan sumbang ketika kegiatan pengeboran yang dipikulkan 
pada pundak Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI)  
tidak cukup mumpuni alias abalabal. Di punggung anak 
perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengeboran, 
itulah diusung tanggungjawab terhadap keperkasaan cita 
Brigade 300K, agar tidak mandul ataupun gugur di tengah 
jalan.

Dari sudut pandang di atas kita mengapresiasi kesigapan 
seluruh jajaran PDSI, yang terus bebenah diri mendukung 
program Brigade 300K. Hal tersebut dapat kita urut lewat 
kinerja 2012 yang mencapai 98,84 %. Prestasi itu melebihi 
target RK sebesar 98 %. Kinerja yang apik ini mampu diraih 
berkat jurusjurus dan kiat kerja bersenandungkan lagu nan 
tak biasa ala brigade, yakni business as not usual dalam 
implementasi kebijakan maintenance excellence program 
yang dilaksanakan sesuai rencana.    

Program maintenance excel lence  merupakan 
pengembangan strategi PDSI yang berkelanjutan hingga 
2014 nanti. “Program ini bertujuan meminimalkan  terjadinya 
kerusakan peralatan yang berakibat terjadinya downtime, 
menekan kerugian, dan sekaligus meningkatkan reputasi 
perusahaan,” ucap Faried Rudiono, Dirut PDSI dalam satu 
perbincangan.•bs/rnb Fo
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tiga Penghargaan aPSa 2013 untuk Pertamina eP

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan applaus kepada anak perusahaan 
yang mendapat penghargaan The Best Annual Report 2012 dalam APSA 2013.

jakarta - “Mulai tahun 
depan,  kita akan melihat ki nerja 
AP  dan juga mempertimbang
kan proyek mana yang akan 
memberikan kontribusi yield 
(hasil)  paling cepat untuk 
persero,” ujar Direktur Utama 
Karen Agustiawan dalam 
acara Annual Pertamina 
Subsidiaries Awards  (APSA) 
2013 di Lantai M Gedung 
Utama, pada Kamis (20/6). 

Karen menilai,  ratarata 
proyek di AP lama sekali, 
bahkan ada yang pay out 
timenya 17,8  tahun. “Ini 
sungguh mengagetkan,”  
tegas Karen.

S e m e n t a r a  D i re k t u r 

Keuangan Andri T. Hidayat 
mengatakan, APSA diseleng
garakan  sebagai bentuk 
apresiasi terhadap kinerja 
anakanak perusahaan. 
“Tahun ini APSA mengangkat 
tema Entrusted With The New 
Energy, yang dinilai sejalan 
dengan rencana Pertamina 
untuk berkomitmen terus 
mengembangkan energi baru 
dan terbarukan,”kata Andri. 

“Dengan tema ini kami 
berharap, anak perusahaan 
Pertamina akan mampu 
menjadi energi terbarukan 
yang bersinergi satu sama 
lain untuk mewujudkan cita
cita  Pertamina menjadi  world 
class energy company ,”  
tegasnya.

A n n u a l  P e r t a m i n a 
Subsidiaries Awards digelar 
sejak tahun 2012 lalu oleh 
fungsi Subsidiaries & Joint 
Ventures (SJV) Direktorat 
Keuangan.  Penjurian me
l ibat k an dewan jur i  dar i 
beberapa konsultan yang 
independen, sela in dar i 
internal Pertamina. 

Tahapan penilaian dimulai 
dari pemeriksaaan dokumen, 

interview dengan pimpinan 
AP, dan site visit.  

P a d a  A P S A  t a h u n 
ini, Pertamine EP berjaya 
d i b a n d i n g k a n  a n a k 
perusahaan lainnya dengan 
m e r a i h  t i g a  k a t e g o r i 
penghargaan dar i  l ima 
kategori yang ada.

D o d d y  P r i a m b o d o , 
Direktur Eksplorasi Pertamina 
EP menyatakan, tahun ini  
Per tamina EP memang 
membuat tipe laporan yang 
berbeda dibandingkan tahun 

yang lalu. “Tahun lalu kami 
menggunakan  standar yang 
dikeluarkan oleh Bapepam. 
Tahun ini kami menggunakan 
International Global Annual 
Report. Bedanya, tahun lalu 
hanya berbicara laporan untuk  
1 tahun. Untuk tahun ini, 
kami membuat laporan tahun 
2012 yang ada sustainability
nya. Jadi ada  keberlanjutan 
programnya,” kata Doddy.

Hadir dalam kesempatan 

tersebut Komisaris Utama  
Sugiharto,  Direktur Hulu M. 
Husen, Direktur Marketing 
& Trading Hanung Budya, 
Direktur Keuangan Andri T. 
Hidayat, Direktur PIMR M. 
Afdal Bahudin dan Direktur 
SDM Evita M. Tagor. Termasuk 
jajaran manajemen Pertamina  
dan para  pimpinan anak 
perusahaan Pertamina yang 
berjumlah 17 AP. •urip herdiMan 
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katergori i the best timely Financial report & 

Management report 2012: Nusantara Regas, Pertamina 

Trans Kontinental,  Patra Jasa. 

kategori ii the best Completion of audited Financial 

statement 2012 :  Pertamina Hulu Energi, Pertamina  

Energy Trading Limited (Petral), Pertamina Training & 

Consulting (PTC). 

kategori iii the best implementation of enterprise 

risk  Management 2012 :  Patra Niaga, Pertamina 

Geothermal Energy, Pertamina EP. 

kategori iV the best Community  involvement  & 

developemnt implementation 2012 : Pertamina EP, 

Pertamina Gas, Pertamina Geothermal Energy.  

kategori V the best annual report 2012 :  Pertamina 

EP, Patra Jasa, Pertamina Hulu Energi. 

annual pertamina 
subsidiaries awards 
menjadi bentuk 
apresiasi terhadap 
kinerja anak-
anak perusahaan. 
tahun depan, perlu 
dipertimbangkan proyek 
yang memberikan 
kontribusi hasil paling 
cepat.


