
Pekan lalu, Pimpinan Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) Ben 
S Bernanke menyampaikan hasil rapat kebijakan The Fed. Dalam 
pidatonya, The Fed berencana mengurangi penggelontoran 
paket stimulus ekonomi quantitative easing (QE) mulai akhir 2013. 
Bahkan, QE disinyalkan akan berakhir pada 2014. Keputusan 
untuk menghentikan QE baru diambil jika perekonomian AS 
dipandang membaik, turunnya tingkat pengguran, dan level 
inflasi pada akhir 2014 mencapai kurang dari 2%, sesuai tren 
inflasi AS sebelum perlambatan ekonomi, seperti terlihat pada 
bagan berikut.
 

*2013: Inflasi rata-rata Jan-Mei 2013
Diolah dari berbagai sumber

Berbagai pihak menilai pidato Bernanke tidak tegas, sehingga 
diinterpretasikan negatif oleh pelaku pasar internasional. Pada 
perdagangan Kamis waktu setempat (20/6), Indeks Standard & 
Poor’s 500 merosot terburuk sejak November 2011, bursa Eropa 
turut anjlok terendah sejak Januari 2012. Kekhawatiran investor 
global kembali mencuat karena investor tidak bisa membaca 
arah kebijakan yang akan benar-benar diambil oleh AS, seakan 
menyetir dalam kabut (driving in a fog). Ketidakjelasan Bernanke 
dalam memilih tiap kata dalam pidatonya tidak dapat meyakinkan 
pasar bahwa Pemerintah AS akan mengambil langkah tegas. 
Bernanke menyampaikan, kebijakan penghentian QE akan 
dilakukan berdasarkan data faktual (data driven), padahal data-
data yang sudah dipublikasikan saat ini sudah berada pada 
teritori positif.

Bagi Pejabat Publik seperti Bernanke, atau Manajemen suatu 
perseroan, pernyataan resmi yang dikeluarkannya akan memiliki 
dampak signifikan bagi pelaku pasar. Disinilah perlunya kesadaran 
berkomunikasi, yakni untuk memberikan pesan yang jelas (clarity) 
dan meyakinkan (convincing). Selain data-data pendukung, 
pemilihan kata merupakan hal penting untuk diperhatikan karena 
pelaku pasar dapat mempersepsikan pernyataan Pejabat Publik 
tersebut secara negatif atau positif. Tidaklah mengherankan jika 
kemudian, Pejabat Publik tidak hanya dituntut untuk piawai dalam 
pekerjaannya, namun juga memiliki kemampuan berkomunikasi 
yang tepat dan efektif sehingga dapat menciptakan sentimen 
positif. Pada akhirnya, Pejabat Publik dapat mempengaruhi 
persepsi khalayak global dan menggerakan pasar sesuai dengan 
tujuan komunikasinya.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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Pertamina mampu memenuhi permintaan konsumen yang melonjak dengan menyiagakan seluruh Terminal BBM dan SPBU di seluruh Indonesia selama 24 jam jelang 
pengumuman perubahan harga BBM bersubsidi, Jumat (21/6). 

Jakarta  –  Jumat malam, 
Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Jero Wacik 
membacakan harga baru 
BBM bersubsidi setelah Menko 
Perekonomian Hatta Rajasa 
menyampaikan berbagai 
per t imbangan pemerintah 
mengurangi subsidi BBM. 
Sejak harga baru diumumkan 
sekitar pukul 21.13 WIB di 
Kantor Menko Perekonomian, 
antrian di SPBU mulai mengular. 
Antrian yang sudah terjadi 

sejak Jumat siang, semakin 
meningkat usai diumumkannya 
harga baru yang berlaku 
tanggal 22 Juni 2013, tepat 
pukul 00.00 WIB.

Antrian konsumen BBM 
bersubsid i  sudah terasa 
sejak Jumat sore. Pertamina 
memenuhi permintaan tersebut 
dengan memak isma lkan 
inf rastruktur serta stock 
premium dan solar. Direktur 
P e m a s a r a n  d a n  N i a g a 
Pertamina Hanung Budya 
menyatakan  penya lu ran 
premium dan solar dinaikkan 
12 % dari asumsi penyaluran 
normal per harinya. Selain itu 
seluruh Terminal BBM dan 
SPBU diminta beroperasi 24 
jam nonstop sejak sebelum 
diberlakukannya harga baru 
BBM subsidi.

“Kita bisa lihat operasi kita 
berjalan normal. Stok BBM  
kita secara nasional  cukup. 
Untuk premium kisarannya  
1 8 - 1 9  ha r i  k e bu tuhan , 
demikian juga dengan solar. 

Itupun asumsi penyaluran per 
harinya sudah kita naikkan 
12%.  Jadi stock sekian hari 
kebutuhan itu didasarkan 
pada asumsi penyaluran 
harian,”jelas Hanung usai 
meninjau kesuaoan Terminal 
BBM Plumpang dan sejumlah 
SPBU di wialayah Jakarta.

Menurut Hanung, ber-
dasarkan pengalaman antrian 
meningkat drastis setelah 
pemerintah mengumumkan 
perubahan harga BBM.” 
Sebenarnya peningkatan 
permintaan sudah terlihat sejak 
10 hari lalu. Namun kita sudah 
siap dari sisi pasokan BBM, dan 
waktu critical untuk Pertamina 
adalah menjelang pukul 00.00 
tengah malam,”ujarnya.  

Sejak pemerintah mem-
berikan sinyal akan mengurangi 
subsidi BBM, Pertamina telah 
siap mengamankan pasokan 
dan melakukan berbagai 
langkah pengamanan stok. 
Seperti meningkatkan keta-
hanan stok di seluruh terminal 

BBM Pertamina pada level mi-
nimal 18 hari, menambah stok 
di tingkat penyalur (SPBU), 
menambah armada mobil tanki 
BBM yang disesuaikan dengan 
peningkatan permintaan serta 
kelancaran distribusi BBM. 
Selain itu, koordinasi de-
ngan aparat keamanan untuk 
dukungan pengamanan ter-
ha dap objek vital sarana dis-
tri busi BBM dan LPG juga 
ditingkatkan.

“Pertamina senantiasa siap 
menyalurkan BBM bersubsidi 
sesuai dengan kebutuhan 
m a s y a r a k a t ,  s e h i n g g a 
diharapkan tidak terjadi antrian 
di SPBU. Puskodal untuk 
pemantauan dan pengamanan 
distribusi BBM di seluruh 
wilayah Nusantara juga telah 
aktif bekerja sejak 17 Mei 2013 
lalu,” tutur Hanung. Langkah 
yang d iambi l  Per tamina 
mampu memenuhi permintaan 
konsumen yang meningkat 
jelang pemberlakuan  harga 
baru, BBM bersubsidi.•dsu/uhk

upaya pertamina 
memaksimalkan 
infrasturktur dan stok 
bbm, mampu memenuhi 
lonjakan permintaan 
konsumen jelang 
diberlakukannya harga 
baru bbm bersubsidi. 
pemerintah menetapkan 
harga baru bbm 
bersubsidi untuk premium 
rp 6.500/liter dan solar 
rp 5.500/liter.

Fo
to

 : 
P

R
IY

O
 W

ID
IY

A
N

TOCustomer Focus



2No. 25VISI

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

MISI

POJOK
manaJemen DIrEKTUr OPErASI PT PErTAMInA HULU EnErGI 
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

PotenSI CbM 
dan Shale gaS 
SebagaI energI 
alternatIF

Untuk memenuhi kebutuhan energi di Indonesia yang 
terus meningkat, Pertamina terus berupaya melakukan 
pengembangan energi alternatif melalui potensi gas yang 
diperoleh dari Coal Bed Methane (CBM) dan Shale Gas yang 
diharapkan dapat meningkatkan produksi gas nasional.

  
PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT 

Pertamina Hulu Energi (PHE) akan melakukan percepatan 
pengembangan CBM dan Shale Gas.  Secara bisnis hal 
ini sangatlah menguntungkan karena Wilayah Kerja Migas 
Pertamina secara geologi berada tepat di atas potensi CBM 
dan Shale Gas.

Seperti yang dipaparkan Direktur Operasi PHE, Eddy 
Punomo, untuk CBM saat ini Pertamina memiliki 14 Wilayah 
Kerja (WK) dari total 54 WK PSC CBM 2012 di Indonesia. Dari 
10 WK (Sumatera) dan 4 WK (Kalimantan), Blok West Sangatta 
di Kalimantan Timur dan Blok Tanjung Enim di Simatera 
Selatan telah siap produksi. Sedangkan untuk pengembangan 
potensi Shale Gas, PHE telah menjadi operator pertama dalam 
pengelolaan Shale Gas di blok Migas non Konvensional (MnK) 
Sumatera Bagian Utara. 

Diakui oleh Eddy, PHE tengah mempersiapkan tim 
khusus atau organisasi baru yang akan mengelola proyek 
pengembangan Shale Gas agar lebih fokus. Meskipun proses 
administrasi masih berlangsung di internal PHE dan SKK Migas, 
namun PHE telah melakukan pelatihan level managerial ke Blok 
Shale Gas Talisman di Kanada untuk melakukan studi banding 
pengelolaan Shale Gas mulai dari perencanaan, sisi operasi, 
proses legal dan sisi finansial.  “Memang saat ini  potensi 
Shale Gas di Indonesia masih dalam tahap studi literatur yang 
diharapkan dapat dibuktikan pada kegiatan operasi Shale Gas 
di Blok MnK Sumbagut nanti,” ungkap Eddy.

 
Diharapkan, Pertamina menjadi pemain utama dalam 

pengembangan CBM dan Shale Gas. Target produksi gas CBM 
Pertamina di 2017 akan mencapai lebih dari 100 MMSCFD 
dengan nilai investasi USD 1,5 miliar untuk melakukan pemboran 
200 sumur eksplorasi CBM selama 5 tahun ke depan.

 
“Angka tersebut merupakan angka awal pada tahap 

Eksplorasi, Pengembangan dan Produksi. Pada tahap 
selanjutnya apabila target produksinya meningkat dimungkinkan 
akan lebih besar lagi,” ujar Eddy. Di samping itu PHE dalam 5 
tahun ke depan ini akan melakukan percepatan pembentukan 
PSC CBM di Area Migas Pertamina.

Sedangkan untuk pengembangan Shale Gas dari sisi biaya 
diperkirakan akan  lebih tinggi dibandingkan CBM karena sisi 
operasinya lebih complicated. “Jadi secara finansial, konsep 
pengembangan Shale Gas harus efisien, kurangi semua biaya 
yang tidak perlu dan lakukan pendekatan intensif utamanya 
dengan stakeholder terkait seperti Pemda dan masyarakat 
setempat,” lanjut Eddy.

  
Pengembangan Shale Gas saat ini ada di Blok MnK 

Sumbagut memiliki potensi yang besar. Namun Eddy 
memprediksikan wilayah lainnya yang juga berpotensi untuk 
pengembangan Shale Gas, seperti wilayah Sumatera Bagian 
Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan, Matindok-Sulawesi dan 
wilayah Jawa Timur.

Operasi Shale Gas terbilang lebih rumit karena masalah 
operasi lebih banyak kita hadapi di Shale Gas dan berisiko 
tinggi. Karena Shale Gas merupakan jenis gas yang berasal dari  
batuan serpih dan yang juga mengandung liquid. Sedangkan 
untuk CBM tingkat operasinya tidaklah sesulit Shale Gas karena 
operasi pemborannya terbilang cepat. Namun kesulitan yang 
dihadapi CBM adalah dari sisi perijinan, proses pembebasan 
lahan dan HSE-nya.

 
Guna mengurangi tingkat risiko yang tinggi pada pengem-

bangan CBM dan Shale Gas, Eddy mengatakan pihaknya 
akan menerapkan pola partnership. Walaupun CBM dan Shale 
Gas masing-masing memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, 
namun umur produktif sumur CBM dan Shale Gas lebih panjang 
dibandingkan dengan sumur minyak-gas konvensional.

  
Dalam pengembangan CBM, Pertamina telah menyusun 

Road Map hingga 2025 dengan skema pada periode 2010-2015 
adalah akusisi blok baru dan tahap eksplorasi, periode 2015-2020 
melangkah ke tahap development dan produksi selanjutnya di 
periode 2020-2025, Pertamina akan melalui tahapan produksi-
development dan commercial stages dengan target produksi 
gas 150-500 MMSCFD.

 
Pertamina sendiri akan mempercepat pengembangan potensi 

CBM dan Shale Gas di Indonesia dengan akselerasi pemboran 
teknologi pemboran directional drilling,  menggunakan sistem 
clustering. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan sistem 
clustering,  tidak ada lagi pemboran di satu lokasi hanya untuk 
satu sumur. Pemboran dapat dilakukan pada satu lokasi sumur 
namun dapat langsung connecting dengan 10 sumur lainnya.

Hal ini tentu saja dapat menghemat lokasi pemboran sehingga 
lebih menyederhanakan proses perijinan dan pemanfaatan lahan. 
“Penerapan teknologi pemboran directional drilling, radial drilling 
dengan menggunakan sistem clustering ini sudah kita lakukan di 
wilayah Sumatera Selatan. Karena uji risiko dibawah tanah dari 
CBM di daerah tersebut itu tidaklah sesulit jika dibandingkan 
dengan pengeboran migas,” ucap Eddy.

Oleh karena dalam pemboran CBM sumur yang dibor lebih 
dangkal maka dibutuhkan rig khusus CBM. Saat ini pihak PHE 
bersama partner/mitra kerja sedang mendorong PT PDSI untuk 
melakukan kerja sama pengadaan rig khusus CBM, karena 
untuk memperoleh hasil gas CBM yang cepat dalam 1 blok perlu 
dilakukan 100 pemboran sumur pertahunnya.

 
Dikatakan oleh Eddy, kegiatan pemboran eksplorasi Shale 

Gas tidak bisa menerapkan teknologi pemboran directional 
drilling. Karena operasi pemboran disini umumnya menembus 
lapisan shale yang berisiko menimbulkan drilling hazard yang 
sangat sulit. 

Produk Shale Gas sama seperti migas konvensional, (yaitu 
ada minyak, kondensat dan gas), sehingga untuk penjualannya 
pun tidaklah susah. Beda halnya dengan CBM untuk marketing-
nya lebih susah karena saat ini gas metana itu dijual hanya kepada 
PLn untuk kebutuhan listrik,” tegas Eddy. Mungkin ke depan 
Pertamina tidak hanya menjual gas ke perusahaan listrik, namun 
sudah menjadi penjual energi listrik, minimal untuk kalangan 
sendiri dan kawasan di sekitar daerah operasi Pertamina.• irli 
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Manajemen toiletSetiap keputusan selalu mengandung 
kebaikan dan keburukan. Karena itu, ambillah 
keputusan yang memiliki kebaikan lebih banyak 
dibandingkan dengan keburukannya. Jika kita 
memahami konsep ini, maka tak akan ada 
penyesalan ataupun ketidakikhlasan dalam 
menjalani keputusan itu. 

Itulah sebenarnya yang menjadi dilema 
para pembuat kebijakan belakangan ini. 
Walaupun terkesan seperti tarik ulur, wacana, 
pembahasan, pengkajian, baik yang pro 
maupun kontra, pengurangan subsidi BBM 
diolah dengan seksama. Tujuannya jelas, 
semua demi kemaslahatan bangsa di masa 
depan. Cepat atau lambat, subsidi tidak bisa 
lagi diterapkan untuk menopang konsumsi 
BBM dalam negeri. Apalagi mengingat kondisi 
perekonomian dunia yang sangat dinamis. 

Sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik 
Negara yang dipercaya untuk mendistribusikan 
BBM bersubsidi, Pertamina memang sangat 
berkepentingan dengan pengurangan subsidi 
BBM. Bukan hendak mengeruk keuntungan 
dari penyesuaian harga ini, tapi Pertamina 
menyadari masyarakat Indonesia harus mulai 
disadarkan apa yang sebenarnya terjadi jika 
terus dininabobokan oleh bom waktu bernama 
“subsidi”. Karena pada kenyataannya, selama 
ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh 
para pemilik kendaraan roda dua dan empat. 
Padahal hakikatnya, subsidi hanyalah untuk 
rakyat tak mampu alias miskin. 

Untuk itulah, sejak dua tahun lalu Perta-
mina dengan segenap kemampuan yang 
dimiliki mendukung penyadaran pentingnya 
pengurangan subsidi BBM kepada berbagai 
masyarakat. Sosialisasi dalam berbagai bentuk 
dilakukan Pertamina. Kesiapan infrastruktur 
dan peningkatan kinerja semua lini BUMn 
ini pun terus dilakukan demi kelancaran 
perubahan pola konsumsi masyarakat dari 
BBM subsidi ke BBM non subsidi. Belum lagi 
upaya Pertamina untuk membantu pengawasan 
penyaluran BBM bersubsidi kepada masyarakat 
yang berhak dengan penerapan  Radio 
Frequency Indetification (RFID) secara bertahap 
diberlakukan mulai tahun ini. Bahkan setelah 
penyesuaian harga BBM subsidi diumumkan 
pada Jumat malam (21/6) pun, Pertamina 
tetap sangat proaktif melakukan pemantauan 
terhadap alur pendistribusian BBM agar tidak 
terjadi rush. Semua itu dilakukan Pertamina 
semata-mata demi masyarakat, demi warga 
bangsa ini, yang notabene sebagai konsumen 
setianya. 

Tak ada yang lebih membahagiakan bagi 
Pertamina, kecuali melayani seluruh lapisan 
konsumennya dengan sepenuh hati. Tidak 
hanya melayani dalam konteks memberikan 
servis memuaskan pada saat pengisian BBM 
di SPBU, tetapi juga memberikan pembelajaran 
secara berkesinambungan tentang pentingnya 
penghapusan subsidi BBM demi masa depan 
bangsa. 

Bagaimanapun, Pertamina adalah milik 
bangsa. Maka sudah seharusnya BUMn ini 
berpihak pada jalan panjang bernama masa 
depan bangsa. Semoga, seiring ber gulirnya 
waktu, masyarakat Indonesia memahami 
tentang hakikat sebuah keputusan yang 
memang seharusnya diambil.•

Istilah manajemen toilet agak terasa aneh sebab kita sering 
tidak memberikan perhatian pada pengelolaan toilet. Manajemen 
lebih sering digunakan untuk sistem pengelolaan organisasi 
modern sedangkan toilet hanya sebuah ruangan kecil yang 
dijadikan tempat khusus untuk pembuangan kotoran manusia. 
Kesan jorok, kotor, berbau, dan diletakkan di sudut paling 
belakang sehingga toilet tidak perlu dipelihara kebersihannya. 
Toilet dianggap persoalan kecil sehingga tidak perlu mendapatkan 
perhatian khusus apalagi masuk dalam bagian manajemen. 
Padahal sesungguhnya toilet juga merupakan salah satu bagian 
penting dalam proses organisasi.

Jangan pernah menganggap remeh toilet. Karena ada 
organisasi toilet tingkat dunia, yakni World Toilet Organization 
(WTO). Di Indonesia disebut Asosiasi Toilet Indonesia. Bahkan 
warga dunia pun memperingati World Toilet Day atau Hari Toilet 
Dunia, setiap 19 november. Tampaknya sebagian besar orang 
belum pernah memperingati hari tersebut. Bahkan mereka tidak 
tahu adanya peringatan Hari Toilet Dunia. Peringatan Hari Toilet 
Dunia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global manusia 
untuk mendapatkan akses 
toilet yang tepat, bersih, dan 
sehat. Ternyata ada juga World 
Toilet Summit yang bertujuan 
untuk membahas persoalan 
toilet di tingkat internasional. 
Ini membuktikan, toilet itu 
penting. Meskipun toi let 
dianggap penting, namun 
realitasnya masih banyak 
d i t e m u k a n  t o i l e t  y a n g 
kondisinya sangat tidak layak, 
kotor, tidak ada air, pintunya 
rusak, kurang penerangan, 
dan lain-lain. 

Setiap orang hidup pasti memerlukan toilet. Cara yang 
baik, sehat, dan beradab untuk menampung kotoran manusia 
adalah dengan menggunakan toilet. Meskipun Toilet sangat 
dekat dengan kehidupan manusia sebagian orang tidak begitu 
tertarik untuk membicarakan toilet. Padahal toilet berperan 
strategis dalam menciptakan kehidupan yang bersih dan sehat. 
Bayangkan saja jika di suatu tempat tidak ada toilet. Kesadaran 
terhadap pentingnya keberadaan toilet dalam kehidupan manusia 
perlu selalu ditingkatkan. Kesadaran itu mendorong manusia 
untuk menempatkan Toilet pada ranah manajemen sehingga 
muncul istilah toilet management.  

Dalam kerangka teori Total Quality Management (TQM), 
toilet tentu saja tidak boleh dianggap remeh sebab mempunyai 
peran strategis dalam interaksi hubungan warga organisasi dan 
pembentukan citra organisasi. Bukankah proses pembuangan 
juga merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus 
kehidupan sehari-hari manusia yang ada dalam organisasi? 
Toilet berkaitan dengan manajemen organisasi. Konon, salah 
satu cara untuk melihat kualitas manajemen suatu organisasi 
adalah dengan memperhatikan sanitasi atau kebersihan toilet 
yang ada di organisasi itu. Bila toilet dalam organisasi itu buruk, 
maka kualitas manajemen di organisasi itu juga buruk. Akibatnya 
citra dan pelayanan organisasi itu hampir dipastikan buruk. 
Asumsinya, orang yang memperhatikan bagian kecil seperti toilet 
juga dipercayai mampu mengelola bagian lain yang lebih besar. 
Dengan demikan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kondisi 
toilet menjadi salah satu hal yang merepresentasikan kondisi 
organisasi tempat toilet itu berada. Dengan demikian, toilet perlu 
dikelola berdasarkan standar pengelolaan yang telah ditetapkan. 
Misalnya, toilet harus bersih dan tidak boleh menimbulkan bau 
tak sedap.  

budaya toilet
Sebagai bagian dari peradaban manusia, toilet berkaitan 

dengan sistem nilai, kepercayaan, agama, perilaku, etika, 
tradisi, kebiasaan dan gaya hidup.  Dalam agama tertentu ada 
ritual dan doa tertentu yang harus diucapkan sebelum masuk 
toilet. Sebagai bagian dari kehidupan manusia yang berbudaya, 
toilet berkaitan nilai-nilai positif yang perlu dikembangkan, yakni 
bersih, sehat, tertib, tanggung jawab, dan disiplin. Ternyata ada 
unsur pembangunan karakter pada toilet sehingga pandangan 
kita terhadap toilet harus bersifat bersih dan positif. Mindset 
yang mengidentifikasi toilet sebagai tempat yang kotor perlu 
diubah. Toilet harus bersih. Toilet harus dikelola secara baik untuk 
menciptakan kondisi bersih.  Toilet harus bersih agar membuat 
orang sehat dan nyaman.  

Keberadaan toilet juga mengajarkan orang agar mempunyai 
etika dan tertib. Contohnya, tidak boleh seenaknya memukul pintu 
toilet ketika ada orang di dalamnya. Orang yang menggunakan 
toilet juga harus memiliki sikap tanggung jawab dan disiplin 
ketika menggunakannya. Pengguna toilet harus bertanggung 

jawab menjaga toilet agar 
tetap bersih. Misalnya dengan 
menggunakan air yang telah 
disediakan dengan bijaksana 
dan tidak membuang sampah 
seenaknya di toilet. 

buruknya mana Je men 
toilet 

Standar  to i l e t  yang 
telah ditetapkan tentu saja 
berdasarkan kebutuhan yang 
telah dikaji secara mendalam. 
Mari kita perhatikan rasio 

jumlah toilet dan dengan jumlah pegawai yang ada di sekitar 
kita saat ini. Kebanyakan perkantoran maupun layanan publik 
belum bisa memenuhi rasio ini. Buruknya lagi, kebanyakan 
toilet yang berada di pelayanan publik tidak memenuhi standar 
sanitasi. Ini tentu saja diakibatkan lemahnya manajemen toilet 
yang berada di tingkat masyarakat. Kekurangan jumlah toilet 
di sektor publik juga disebabkan lemahnya perencanaan 
pembangunan toilet di tingkat pelayanan publik maupun 
pemerintah daerah berdasarkan standar sarana dan prasarana 
yang telah ditetapkan. Toilet di perkantoran harus bersih sebab 
ia berada di lingkungan orang-orang terpelajar yang seharusnya 
lebih memahami konsep budaya bersih dan menjunjung tinggi 
konsep tersebut. Belum lagi percampuran peruntukan di toilet. 
Padahal seharusnya toilet harus dipisahkan antara laki-laki dan 
perempuan karena karakteristik mereka dalam membersihkan 
diri memang berbeda.

Dengan demikian, setiap organisasi harus memiliki misi 
untuk membangun toilet yang berstandar agar semua pegawai  
memiliki akses yang mudah terhadap toilet. Toilet yang tidak 
sesuai standar tentu saja menganggu proses produktivitas 
kerja. Pegawai atau masyarakat  yang berada di kantor dari pagi 
hingga siang dan sore pasti memerlukan toilet sehingga sangat 
penting untuk menyediakannya sesuai dengan kebutuhan. Bila 
rasio ideal toilet belum bisa dipenuhi, perbaiki saja toilet yang ada 
dan ciptakan toilet yang bersih dengan pendekatan manajemen 
yang efektif. Ketersediaan air bersih di toilet wajib dipenuhi sebab 
tanpa air bersih, toilet tetap akan kotor.

Toilet baik di perkantoran maupun pelayanan publik  juga 
sharus menyediakan petugas yang bertanggung jawab terhadap 
pengelolaan toilet. Ingatlah selalu teori representasi toilet yang 
menyatakan  “Toilet merepresentasikan kualitas manajemen 
organisasi Anda”.•
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pekan ini
IhSg berPotenSI MendaKI lagI

Jakarta (Kontan) – Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG)  menguat 1,38% menjadi 
810,45 pada Selasa (18/6). Investor asing 
masih mencatat net sell senilai Rp 223,6 miliar. 
Sementara, indeks MSCI  Asia Pacific turun 0,2% 
ke 132,10. Analis Ciptadana Securities Syaiful 
Adrian mengatakan, IHSG naik karena sentimen 
kenaikan harga BBM. Menurutnya, investor 
menunggu kepastian kebijakan itu. Bagi Syaiful, 
kenaikan BBM akan menyebabkan inflasi, tapi 
akan menyehatkan fiskal Indonesia untuk jangka 
panjang. Muhammad Wafi, analis Indo Premier 
Securities juga melihat, sentimen BBM mendorong 
pergerakan IHSG. “Harga BBM naik berarti alokasi 
untuk penghematan subsidi ada excess dan itu 
dialihkan ke pos lain, seperti infrastruktur,” ujarnya. 
Wafi memprediksi, IHSG masih bisa menguat 
lagi, karena secara teknikal indikator stochastic 
dan MACD masih positif. Ia menduga, IHSG 
akan bergerak di kisaran level support 4.700 dan 
resistance 4.950. Syaiful memperkirakan IHSG 
melanjutkan penguatan. Ia menyarankan investor 
berkonsentrasi ke saham-saham yang ditinggalkan 
oleh asing, seperti saham perbankan.•rianti octavia

Pertamina gandeng tnI dan Polri

Peluncuran SMS broadcast 
Penyesuaian Subsidi bbM
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Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo me-launching  pengiriman perdana SMS 
broadcast penyesuaian subsidi BBM.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan  bersama Panglima TnI Laksamana 
TnI Agus Suhartono dan Kepala Polri Jenderal Pol. Timur Pradopo sepakat 
melakukan kerja sama dalam pengamanan objek vital  nasional  dan strategis dan 
penyelenggaraan  pengamanan pengusahaan migas di lingkungan Pertamina.
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Jakarta -  Kehad i ran 
Pertamina pada launching  
pengiriman perdana SMS 
broadcast  penyesua ian 
subsidi BBM pada Senin 
(17/6) di Kantor Kementerian 
ESDM, Jakarta  menjadi 
salah satu bukti dukungan 
Pertamina terhadap kebijakan 
pemerintah.  

Peresmian yang dilakukan 
oleh Wakil Menteri ESDM 
Susilo Siswoutomo ini dihadiri 
Sek jen ESDM Waryono 
Karno, Dirjen Informasi Publik 
– Kemenkominfo  Freddy 
K. Tulung, wakil dari UKP4,  
Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan, Direktur 
Utama PLn nur Pamudji, 
dll. Juga hadir wakil-wakil 
dari Hiswana Migas dan 
Asosias i  Penyelenggara 
Telekomunikasi Indonesia, 
mitra dari Tim Sosialisasi 
Penyesuaian Subsidi BBM. 

Menurut Susilo Siswou-
tomo, pencerahan kepada 
masyarakat mengenai perlu-
nya  penyesuaian harga BBM 
bersubsidi dilakukan dengan 

Jakarta -  Menje lang 
kenaikan harga BBM bulan 
Jun i  2013,   Per tamina  
menggandeng  TNI dan 
Po l r i   menandatangan i  
Nota Kesepahaman  untuk 
pengamanan objek v i ta l  
nas ional   dan strategis 
d a n  p e n y e l e n g g a r a a n  
pengamanan pengusahaan 
migas di l ingkungan PT  
Pertamina  (Persero). 

Penandatanganan dila-
kukan oleh Dirut Pertamina 
Karen Agustiawan dengan 
Panglima TnI Laksamana 
TNI Agus Suhartono dan 
Kepala Polri Jenderal Pol. 
Timur Pradopo, di Executive 
Lounge Lantai M Gedung 
Utama pada Selasa (18/6). 

Dirut Pertamina Karen 
Agustiawan menyatakan, 
kerja sama ini bertepatan 
dengan rencana kenaikan 
harga BBM dan pelaksanaan  

system RFID. “Ini tentunya 
akan menimbulkan banyak 
pro dan kontra di berbagai 
wilayah  tanah air, sementara 
sejumlah  aksi yang tidak dapat 
d ipertangunggjawabkan 
sudah mulai  bermunculan. Ini 
tentu kami khawatirkan terkait 
dengan kepentingan  distribusi 
BBM yang merupakan objek 
vital nasional. Bila gangguan 
ini tidak ditangani dengan baik 
akan berimplikasi  nasional 
sangat serius,” kata Karen. 

Sementara Kepala Polri 
Jenderal Pol. Timur Pradopo 
menyatakan, pengamanan 
obyek vital nasional seperti 
pengusahaan migas in i 
memang mutlak diperlukan. 
Namun ia mengingatkan, 
Polri tidak bisa melakukannya 
sendiri. Menurutnya, Pe-
m e l i h a r a a n  k e a m a n  a n 
adalah hal yang harus di ker-
jasamakan.

 “Tanggung jawab Polri 
sesuai  UU No. 2/2002, 
pemeliharaan keamanan yang 
bisa dilakukan Polri itu hanya 
sekitar 50%. Artinya, yang 
50% lainnya harus bekerja 

sama,” lanjut Kapolri. 
P a d a  k e s e m p a t a n 

yang sama, Panglima TNI 
Laksamana TnI Agus Su-
hartono menilai kerja sama 
in i  sangat  pent ing dan 
punya nilai strategis. ”Ini 
menunjukkan komitmen TNI 
untuk mendukung Pertamina 
dalam pengamanan objek 
vital strategis,”kata Agus. 

Pang l ima  TN I   dan 
Kapolri sepakat operasional 
pengamanan di lapangan 
harus diatur secara deti l 
sehingga tidak terjadi tumpang 

tindih penugasan. “Kami jadi 
mengetahui lebih rinci mana 
saja yang tanggung jawab 
TNI dan mana yang tanggung 
jawab Polri,” tegasnya. 

VP Corporate Commu-
n ica t i on  Pe r tam ina  A l i 
Mundakir berharap dengan 
menggandeng TNI  dan 
Polri, keamanan Pertamina 
dalam menjalankan kegiatan 
o p e r a s i o n a l n y a  d a p a t 
menjamin ketersediaan energi 
untuk masyarakat di seluruh 
pelosok tanah air.•urip herdiman 

kambali

berbagai cara.    Salah satunya 
adalah via SMS.

“Handphone sekarang 
sudah merupakan kebutuhan 
primer. Oleh karena itu, cara 
yang sangat efektif, untuk 
menjangkau masyarakat 
tentunya dengan informasi 
melalui SMS ini,”tegasnya. 

Sekjen ESDM Waryono 
Karno menjelaskan,  program 
pengiriman perdana SMS ini 
ditujukan kepada  240 juta 
nomor handphone dan  fixed 
wireless  access yang aktif di 
Indonesia. 

SMS broadcast mulai 
ber laku Senin (17/6) sampai 
dengan dua minggu ke depan 
akan diterima secara bertahap  
satu kali pengiriman SMS dan 
dikirimkan  atas  nama  Tim 
Sosialisasi BBM. SMS berisi  
penjelasan  mengenai subsidi 
BBM tidak tepat sasaran, 
lebih banyak  dinikmati orang 
kaya, dan hanya  menciptakan 
ketidakadilan. Sebagai sarana 
pengaduan, ketik BBM (spasi) 
isi pesan dan kirim ke nomor 
1708.•urip herdiman kambali



CORPORATE
social responsibility

5No. 25
Tahun XLIX, 24 Juni 2013

rU VI Peringati hari 
lingkungan hidup se-dunia
indramayu – GM rU VI 
Balongan Budi Santoso Syarif 
meresmikan tempat pembelajaran 
penggemukan sapi potong yang 
merupakan program CSR bidang 
l ingkungan yang mencakup 
pertanian dan perternakan di 
Kawasan rumah Pangan Lestari, 
Indramayu, Jawa Barat, pada 
(9/6). 

Peresmian ini merupakan 
rangkaian acara peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia yang jatuh pa da 5 juni 
2013. Dalam mem peringati hari tersebut, RU VI yang mempunyai pro  gram peningkatan 
3K (Kebersamaan, Kekompakan dan Kenyamanan)  dengan menggelar acara yang 
dilakukan dari pagi hingga sore hari di lapangan sepakbola bumi patra dan dihadiri oleh 
pekerja Pertamina serta perwakilan instansi daerah.

Dalam acara yang mengambil tema The Big Family Gathering, RU VI mengumpulkan 
berbagai komunitas masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan.

“Peringatan Hari Lingkungan Hidup se-Dunia yang kami lakukan ini semata-mata 
merupakan salah satu bentuk kontribusi RU VI Balongan terhadap lingkungan hidup yang 
merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Budi.

“Kami ingin menunjukkan  bahwa kami peduli terhadap lingkungan, yang juga menjadi 
tanggung jawab kita bersama,” tambah Budi.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan kegiatan fun bike keliling kota Indramayu, 
penanaman pohon dan kunjungan ke rumah bibit tumbuhan untuk pemberdayaan 
masyarakat sekitar indramayu.•priyo Widiyanto

bantul – Sebagai bentuk 
kepedulian Pertamina terha-
dap kesehatan masya rakat 
di sekitar wilayah Ring I 
Terminal BBM (TBBM) rewulu 
khususnya di Dusun Plawonan, 
Desa Argomulyo, Kecamatan 
Sedayu Bantul dilaksanakan 
Program Peningkatan Kese-
hatan Masyarakat Melalui 
Pemberdayaan Kader Pos-
yandu.

Kegiatan yang merupakan 
inisiatif TBBM rewulu dalam 
program CSR Sehat Ibu 
dan Anak Tercinta (SEHATI) 
bidang kesehatan ini berupa 
pembekalan bagi kader-kader 
Posyandu. Misalnya, pelatihan 
penguatan kapasitas dan 
pengetahuan kader posyandu 
mengenai penggunaan alat-
alat kesehatan, pengetahuan 
tentang gizi balita, ibu hamil 
dan menyusui serta lansia dan 
pelatihan untuk meningkatkan 
budaya lingkungan sehat 
melalui STBM (Sanitasi Total 

Pemberdayaan Kader Posyandu 
di dusun Plawonan

Berbasis Masyarakat) dan 
TOGA (Tanaman Obat keluarga) 
serta pengetahuan mengenai 
kesehatan masyarakat . 
Termasuk pemberian bantuan 
alat kesehatan penunjang 
kegiatan posyandu anak dan 
posyandu lansia.

“Kegiatan ini untuk me-
nam bah semangat kader 
dan warga ser ta  untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
dan kesehatan masyarakat. 
Selain pelatihan, akan dibe-
rikan bantuan berupa bibit 
tanaman obat dan mainan 
tumbuh kembang anak. 
Se te l ah  pe l a t i han  dan 
pemberian bantuan tahap 1 
& 2, TBBM rewulu akan tetap 
melakukan pendampingan 
dan pemberian bantuan 
secara berkelanjutan sampai 
Desember 2013 sebagai 
kontrol dari program kami,” ujar 
Operation Head (OH) TBBM 
Rewulu Hari Purnomo.

Kegiatan Sehati di TBBM 

Rewulu dikemas dalam satu 
rangkaian acara terpadu 
dengan Posyandu P lus 
yang  merupakan gabungan 
dari tiga Posyandu Balita 
dan dua Posyandu Lansia 
di  pedusunan tersebut. 
Kegiatan yang dihadiri  oleh 
GKr. Pembayun merupakan 
kerja sama antara TBBM 
Rewulu, Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bantul, dan pela-
yanan kesehatan umum 
(Puskesmas) Sedayu 1.

“D iharapkan dengan 
a d a n y a  b a n t u a n  d a n 
pendampingan yang telah 
dilaksanakan oleh Terminal 
BBM rewulu akan dapat 
meningkatkan kesehatan dan 
pola hidup sehat di masyarakat 
terutama di Dusun Plawonan. 
Hal ini sekaligus sebagai bahan 
evaluasi kinerja program 
kami  da lam pember ian 
bantuan ke depannya,” tutup 
Hari.•marketing operation reg. 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

PQa : Perlu Pemahaman lebih 
di level Manajemen

oleh Annisrul Waqie - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Susanti Chandra -  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

bUMn Innovation award 2013 : 
Pembuktian eksistensi 
CIP Pertamina
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Persoalan klasik yang selalu dijumpai dalam pelaksanaan Pertamina Quality Assessment (PQA) adalah masalah tidak dapat 
di-release-nya pekerja yang akan ditugaskan sebagai examiner. Walaupun dasar penugasan bagi examiner telah ditetapkan 
berdasarkan Surat Perintah Direktur Utama, namun ternyata ini saja tidak cukup. Masih diperlukan penjelasan panjang lebar tentang 
pentingnya asesmen PQA ini dan negosiasi yang cukup alot dengan atasan masing-masing pekerja yang akan ditugaskan.

Perlu dipahami bersama bahwa proses asesmen PQA berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) atau penerapan 
sistem apapun namanya, selalu memerlukan keseriusan. Jika berkaca pada penerapan sistem-sistem yang selama ini telah 
dijalankan perusahaan, dapat dikatakan bahwa semuanya baik dan memiliki sisi positif. Pertanyaannya adalah apakah otomatis 
dapat memberikan manfaat sesuai tujuannya? Ternyata tidak juga. Tepatnya manfaat tidak juga kunjung dapat dirasakan. Secara 
umum dapat dikatakan, semuanya tergantung kepada siapa yang melaksanakan. Who is the man behind? 

Kita tentunya sepakat bahwa kita tidak akan pernah memperoleh hasil kinerja yang maksimal jika tidak dilakukan dengan 
totalitas! Dengan tuntutan yang semakin tinggi, dimana hasil asesmen PQA ini harus mampu menjadi referensi bagi perbaikan Unit 
Operasi/Bisnis/Anak Perushaan, maka pembenahan sistem penilaian kinerja (KKEP) terus dilakukan. Tujuannya agar UO/UB/AP 
dapat lebih mudah dalam memahaminya, dan menerapkannya bagi perbaikan kinerja perusahaan. Demikian juga bagi examiner. 
Melalui metode asesmen berbasis KKEP ini juga diharapkan mampu membentuk cara berpikir komprehensif dan fokus pada hal-
hal yang esensial bagi Perusahaan, sehingga mampu memberikan feedback yang strategis dan actionable.

Sejalan dengan hal itu, Fungsi Quality Management Dit. General Affairs sebagai pengelola program asesmen kinerja berbasis 
KKEP ini di setiap awal tahun selalu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan baik untuk Person In Charge (PIC) penyusun Dokumen 
Aplikasi (DA) PQA atau juga untuk para internal examiner. Disamping itu, bimbingan langsung dalam penyusunan DA juga dijalankan 
oleh para coach atau senior examiner yang terlatih.  

Kembali kepada konteks tulisan ini. Adalah akan menjadi sia-sia manakala persiapan-persiapan yang telah dilakukan sedemikian 
rupa tersebut. Akhirnya menjadi tidak maksimal hanya karena tidak fahamnya para atasan pekerja tersebut keseluruhan proses 
asesmen PQA dan pentingnya proses asesmen kinerja ekselen berbasis KKEP ini bagi kemajuan bersama perusahaan ini. Dengan 
tidak me-release para pekerja potensial yang  telah dibekali berbagai macam pelatihan-pelatihan tersebut menjadi tidak terutilisasi 
dengan baik. 

Penugasan sebagai examiner memang bukanlah mandatory atau menjadi bagian dari job desk pekerja tersebut. Tetapi 
penugasan ini sangat berguna bagi peningkatan wawasan pekerja secara umum terhadap permasalahan bisnis dan operasional 
yang dihadapi perusahaan saat ini dan yang akan datang. Disamping itu akan mampu memicu munculnya  ide-ide atau inovasi 
baru dan proses sharing cara kinerja terbaik lintas UO/UB/AP. Bukankah ini salah satu cara untuk menghapus silos mentality?

Lalu apa yang perlu dilakukan mendatang? Disamping sosialisasi terus menerus mengenai bagaimana dan apa saja manfaatnya 
PQA berbasis KKEP ini bagi keberhasilan Perusahaan mendatang, juga dipandang perlu untuk melakukan koordinasi yang lebih 
intensif tentang program Quality Management Assessment (QMA) khususnya dan keseluruhan program Quality Management 
umumnya yang tertuang dalam Calender of Event (CoE) Quality Management. CoE QM ini pun juga perlu diintegrasikan dengan 
CoE milik fungsi-fungsi sejenis lainnya agar tercipta sinergi yang lebih baik, terutama terkait dengan mencegah tumpang tindihnya 
penugasan pekerja.

Sesuai jadwal, pelaksanaan asesmen PQA saat ini telah memasuki tahapan site visit hingga awal bulan Juli mendatang. 
Sebanyak 32 orang examiner diterjunkan untuk dapat mendalami permasalahan yang dihadapi 13 (tiga belas) Aplikan dari 
berbagai UO/UB/AP. Semoga Tim Examiner PQA dapat menyajikan feedback report yang mampu menjadi salah satu pendorong 
peningkatan kinerja Perusahaan. 

Selamat bekerja dengan penuh dedikasi!
Salam KKEP!
Challenges – Process - Result

Setelah berhasil menjadi Tim Delegasi dengan jumlah pemenang 
“Platinum” terbanyak dalam Temu Karya Mutu dan Produktifitas 
nasional tahun 2012, Insan Mutu Pertamina kembali membuktikan 
eksistensinya dalam BUMn Innovation Award 2013. 

Delapan Gugus Continuous Improvement Program (CIP) dari 
enam belas delegasi Perusahaan mengikuti wawancara BUMn 
Innovation Award 2013 pada tanggal 14 Juni 2013. Bertempat di 
Kantor Kementerian BUMn, seluruh finalis memaparkan mengenai 
kegiatan inovasi dan improvement yang sudah dilaksanakan 
dalam beberapa tahun terakhir berhasil memukau Tim Juri BUMn 
Innovation Award 2013. 

Tidak hanya partisipasi anggota Gugus, jajaran Top Management 
Perusahaan juga memberikan dukungan penuh dalam acara 
tersebut. Direktur Pengolahan – Chrisna Damayanto, Direktur Umum 
– Luhur Budi Djatmiko dan Tim Quality Management Korporat, 
Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy – Adriansyah 
dan manajemen, Presiden Direktur PT Pertamina EP – Syamsu 
Alam dan manajemen, serta perwakilan manajemen RU II – Dumai 
dan RU V – Balikpapan terlihat menghadiri acara tersebut dengan 
semangat yang luar biasa.

Melalui sesi wawancara selama kurang lebih 30 menit, Tim 
yang terdiri dari perwakilan Gugus dan Top Manajemen berhasil 
menjelaskan presentasi serta  menjawab pertanyaan Tim Juri 
mengenai proses implementasi inovasi dan improvement tersebut 
di Perusahaan. 

Hasil BUMn Innovation Award 2013 akan dilakukan pada 
tanggal 27 Juni 2013 bersamaan dengan rangkaian pelaksanaan 
BUMn Expo yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 – 30 Juni 
2013. Semoga CIP mampu membawa nama baik Perusahaan dalam 
BUMn Innovation Award 2013!

Salam Mutu!

Perwakilan Gugus CIP beserta jajaran Top Manajemen dalam Wawancara BUMn Innovation 
Award 2013.



SINOPSIS

Judul buku :  open your heart, follow  
                        your prophet
penulis :  @teladanrasul
penerbit :  Qultummedia

Banyak yang mengira kalau 
Rasulullah itu nggak keren buat 
dijadikan idola. Pendapat ini salah fatal. 
Karena sejak masih muda, Rasulullah 
sudah dikagumi banyak orang. Bukan 
hanya orang tua, anak-anak muda 
juga nggak sedikit yang suka sama 
beliau. Ada banyak alasan kenapa 
Rasulullah sangat layak dijadikan 
idola. Mulai dari kesabarannya hingga 
sifat dan akhlaknya yang  mulia yang 
wajib kita tiru. Yang pasti, kesuksesan 
beliau di masa mudanya disebabkan 
akhlaknya yang sangat mulia. Yang 
pasti, kesuksesan beliau di masa 
mudanya disebabkan akhlaknya yang 
sangat mulia.

B u k u  i n i  m e n g a h a d i r k a n 
keteladanan dari Rasulullah yang perlu 
kita contoh dalam hidup kita sehari-
hari. Bagaimana beliau membangun 
impian dan bagaimana pula beliau 
meraihnya akan dipaparkan dalam 
buku ini yang sederhana ini. Contohnya 
adalah Puasa, didalam buku ini akan 
diceritakan tentang buat apa saja puasa 
itu? rasulullah pernah memberitahu 
kepada sahabatnya, kalau setan 
itu bisa menyusup ke dalam aliran 
darah kita. Karenanya, saran beliau, 
persempitlah jalan masuknya dengan 
berpuasa. Karena dengan berpuasa, 
kita dapat mengendalikan hawa nafsu 
kita. 

Contoh lain adalah sedekah, 
bersedekah tidak akan membuat kita 
berkurang harta, tetapi justru akan 
menambah harta kita, sesuai dengan 
yang tertulis dalam Al-Qur’an surah 
Al-Baqarah ayat 261.Selain tentang 
berpuasa dan bersedekah, didalam 
buku ini juga membahas tentang 
banyak hal, antara lain tentang Shalat, 
Keunggulan adalah Modal Kesuksesan, 
Baca Al-Qur’an, Bagaimana cara 
mendapatkan Golden Ticket Surga 
Melalui ridha Orangtua, dan lain-lain. 
Ada banyak hal yang harus kita tiru 
dari akhlak Rasulullah dalam buku ini. 
Dan buku  ini juga  berisi pesan-pesan 
Rasulullah untuk kita semua.

Buku Open your heart, follow 
your Prophet! Buka hatimu untuk 
menerima saran-saran rasulullah dan 
ikut apa kata beliau. Semoga buku 
ini bermanfaat untuk kita semua, dan 
selalu mejadikan Rasulullah sebagai 
suri tauladan untuk kita semua.• 
perpustakaan

8PerSatUan WanIta Patra

Semangat PWP dalam hUt ke-13
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Jakarta –  Dengan mengusung tema “Semangat Persatuan 
Wanita Patra (PWP) Kembangkan Jiwa Kepemimpinan, Kreatifitas 
dan Sportifitas”, PWP mengadakan peringatan HUT ke-13 di 
Gedung Wanita Patra, Simprug pada (30/5).  Menurut Ketua Umum 
PWP Pusat Kania M. Afdal Bahaudin, tema ini merupakan suatu 
nilai positif yang harus dipupuk terus-menerus sehingga menjadi 
sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan berkeluarga dan 
berorganisasi. 

Kania juga mengingatkan seluruh anggota PWP agar peringatan 
HUT ke-13 menjadi momentum yang tepat untuk bersyukur atas 
segala pencapaian selama ini. “Teruslah mempererat tali siraturahim 
antara pengurus dan anggota PWP di seluruh tanah air sehingga 
eksistensi PWP akan terus terjaga dan terasa keberadaannya,” 
ujar Kania.

Semangat tersebut disambut baik oleh Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan yang ikut hadir di acara itu bersama 
Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor.  Karen juga berharap agar 
seluruh jajaran PWP tetap kompak.

Pada kesempatan ini diberikan juga penghargaan untuk para 
pemenang lomba yang diadakan PWP dalam rangka menyambut 
HUT ke 13. Di antaranya PWP Direktorat Pemasaran & niaga 

sebagai  juara pertama lomba aerobik, lomba volly dan lomba MC. 
PWP Direktorat Pengolahan sebagai juara pertama lomba merangkai 
bunga dan buah, dan lomba gerak dan lagu. PWP Direktorat Umum 
sebagai juara pertama lomba kebaya. Sedangkan juara umum 
diberikan kepada PWP Direktorat Pemasaran dan niaga.•Wahyu 

nugraha 

Ketua YPKP Yeni Hartoko (tengah) sedang melihat peserta yang mengikuti pelatihan 
bagaimana membuat mie yang sehat.
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Jakarta - Hari masih pagi, tapi Sri (51 tahun) yang tinggal di Jl. 
Bhakti II Cilincing Jakarta Utara sudah bersiap untuk meninggalkan 

rumahnya menuju Gedung  PWP  Pertamina Perkkapalan di Jl. Yos 
Sudarso Jakarta Utara. Bersama sekitar 50 ibu-ibu lain, ia akan 
mengikuti pelatihan membuat mie sehat dari  Yayasan Pendidikan 
dan Keterampilan Patra (YPKP), pada  (13/6).

“Sebagaimana kita ketahui, saat ini jajanan dan makanan 
yang dijual banyak mengandung pengawet yang membahayakan 
kesehatan. Untuk itulah, YPKP bekerja sama dengan PKBL 
Pertamina memberikan pelatihan untuk ibu rumah tangga yang 
tinggal di sekitar lingkungan Kantor Pertamina Perkapalan,” ujar 
Ketua YPKP Yeni Hartoko. Dalam pelatihan yang dipandu oleh Ibu 
Andri Manumayoso, selain mendapatkan pelajaran membuat mie 
yang sehat,  mereka juga diberikan alat pembuatan mie (noodle 
machine) yang berasal dari dana PKBL Pertamina. 

Yeni berharap, dengan pengetahuan dan keterampilan untuk 
membuat makanan yang sehat tersebut, para ibu bisa menularkannya 
kepada masyarakat sekitarnya.•kuntoro 

bogor – Pertamina melakukan koordinasi dengan Polisi Daerah 
Jawa Barat dalam rangka rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. 
Koordinasi dilakukan oleh Coorporate Secretary Nursatyo Argo 
didampingi VP Corporate Communication Ali Mundakir dan GM  
region III Hasto Wibowo dengan  Kapolda Jabar Irjen Pol Suhardi 
Alusius bersama Wakapolda Jabar Kombes rycko Amelza Dahniel, 
di Mapolres Bogor, Jawa Barat (16/6).

Pertamina meminta dukungan kepada Kapolda Jawa Barat untuk 
pengamanan aset penting di lingkungan Pertamina serta menghindari 
kejadian yang tidak diinginkan pada objek vital yang ada di wilayah 
Jawa Barat. “Ada lima terminal BBM yang berfungsi memenuhi 12 
persen kebutuhan nasional, jaringan pipa gas Balongan yang melintasi 
Jawa Barat hingga Jakarta, serta SPBU yang berada di wilayah Jawa 
Barat,” ujar Nursatyo Argo.  

Melalui video conference Kapolda Jabar menyampaikan ke-
pada seluruh Kapolres dan jajaran Polda Jabar untuk melakukan 
pe ngamanan secara 24 jam, terlebih dalam situasi dan kondisi yang 
harus kita respon dengan baik.•Wahyu nugraha

Sinergi dengan Polda Jabar dalam 
Pengamanan aset Pertamina
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Sosialisasi SMP bbM 
di Polda Metro Jaya
Jakarta – Coorporate Secretary PT Pertamina (Persero) 
nursatyo Argo didampingi GM Marketing Operation region 
III Hasto Wibowo, Commercial retail Fuel Marketing Manager 
Waljianto dan Suyono melakukan presentasi tentang 
“Implementasi Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM 
(SMP BBM)” di hadapan Kapolda Metro Jaya Irjen (pol) Putut 
Bayuseno beserta jajarannya, Senin (10/6). Dalam kesempatan 
ini Pertamina memberikan 1.500 buku sosialisasi BBM yang 
berjudul “Bersama-sama Selamatkan Uang rakyat”. Terdiri 
dari 750 edisi buku saku dan 750 edisi tanya jawab, yang berisi 
upaya pencegahan menggelembungnya subsidi BBM yang 
tidak adil dan salah sasaran.•Wahyu nugraha
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direksi adakan bod retreat
Jakarta – Jajaran Direksi Pertamina berfoto bersama 
usai melaksanakan acara BOD Retreat workshop yang 
diselenggararakan bersama Mckinsey di Maroko House, 
Jalan Indramayu, Menteng, Jakarta, Sabtu (1/6). Acara ini 
diselenggarakan untuk monitoring investasi dan project Pertamina 
2013 yang merupakan bagian dari Road Maping.•priyo Widiyanto
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Mahasiswa Stt Migas balikpapan 
Kunjungi PeP Field Sangasanga
sangasanga – Pertamina EP Field Sangasanga menerima kunjungan 
45 mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Minyak dan Gas Balikpapan jurusan 
perminyakan, di Wisma ria, belum lama ini.  Kegiatan yang dibuka oleh 
Asisten Manager Operasi Field Sangasanga Hanif Setiawan tersebut 
diisi dengan pemaparan tentang proses bisnis Pertamina EP, khususnya 
Field Sangsasanga dan kunjungan ke area SPU F.  Mahasiswa dijelaskan 
bagaimana teknis alur perjalanan minyak dari sumur hingga ke stasiun 
pengumpul. Selanjutnya, mahasiswa berkunjung ke WOWS pump shop. 
Peserta diperkenalkan instrumen-instrumen penting yang digunakan 
dalam proses operasi dan produksi.•pep field sangasanga

Jakarta – PT Pertamina (Persero) 
memperoleh penghargaan “Anugerah Olah 
Raga Indonesia” (AORI) 2012 sebagai badan 
usaha yang peduli olahraga dari tabloid 
olahraga “BOLA”.  Penghargaan diserahkan 
oleh Menteri Pemuda dan Olah raga roy 
Suryo  dan diterima oleh Andria Nusa, Retail 
Marketing Manager Unit Lubricants  Pertamina 
pada (23/5) di Jakarta.

Anugerah Olah Raga Indonesia (AORI) 
meru pakan ajang tahunan tabloid BOLA yang 
digelar sejak 1989. Pemenang dipilih melalui 
polling di situs resmi BOLA, www.bolanews.
com, dan kartu pos sejak Maret-Mei 2013.

“Saya senang Tabloid BOLA tak hanya 
memberi penghargaan untuk para atlet, tapi 
juga kepada pelatih, insan olah raga, dan pihak 
lain yang peduli terhadap olah raga Indonesia. 
Pemerintah tak ada apa-apanya tanpa 
dukungan pihak swasta,” ujar Roy Suryo.

retail Marketing Manager Unit Lubricants  
Pertamina Andria Nusa sangat mengapresiasi 
penghargaan yang diberikan kepada Pertamina. 
“ Ini menjadi salah satu bukti bahwa kontribusi 
kami untuk perkembangan olahraga di 
Indonesia diakui oleh masyarakat Indonesia,” 
ujarnya.

“Penghargaan ini juga akan semakin 
memberi semangat kepada kami untuk lebih 
peduli lagi pada perkembangan atlet dan 
olahraga di Indonesia untuk terus berprestasi 
hingga mancanegara,” tambahnya.

Berdasarkan polling, para pembaca BOLA 
memilih Pertamina sebagai Badan Usaha 
Peduli Olah Raga Nasional atas perhatiannya 
kepada atlet dan olah raga Indonesia yang 
konsisten dan nyata. 

Para pemenang Anugerah Olah Raga 
Indonesia (AORI) 2012 lainnya, yaitu Richard 
Mainaky (Bulu Tangkis) sebagai pelatih 
terbaik, Triyatno (Angkat Besi) sebagai atlet 
putra terbaik,  Liliyana natsir (Bulu Tangkis) 
sebagai atlet putri terbaik, dan Liliyana natsir/
Tontowi Ahmad (Bulu Tangkis) sebagai tim 
terbaik. Sedangkan  Sergio van Dijk (Sepak 
Bola) terpilih sebagai atlet terbaik, David 
Jacobs (Tenis Meja) mendapat special award, 
serta Radja Nasution mendapatkan lifetime 
achievement.•pelumas/bmW

Pertamina terima 
aorI 2012
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Pelestarian 
lingkungan di 
Pulau Untung Jawa

Pt Pertagas niaga Makin 
dipercaya Konsumen
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Jakarta - Pada Sabtu, 1 Juni 2013, Komisaris Utama 
Pertamina Sugiharto didampingi Executive VP/GM PHE 
OnWJ Jonly Sinulingga dan Sr. Manager Operations Kun 
Haryanto melakukan kunjungan kerja ke Lapangan Bravo. 

Ikut hadir dalam kesempatan tersebut Komisaris 
Pertamina lainnya, Edy Hermantoro dan Nurdin Zainal, serta 
Direktur Usaha Internasional PHE Kunto Wibisono.

Pada kunjungan tersebut, rombongan meninjau 
fasilitas Bravo dipandu oleh Bravo OIM Isom Anshori dan 
East Operation Manager Hari Widyanto. Setelah itu, Jonly 
Sinulingga memaparkan tentang kegiatan operasi dan 
performance PHE OnWJ.

Sugiharto mengapresiasi performance PHE OnWJ yang 
sangat baik dalam offshore operation dan dapat dijadikan 
contoh oleh keluarga besar Pertamina. Ia memberikan 
dukungan moral kepada rekan-rekan PHE OnWJ untuk terus 
meningkatkan kinerja operasi dengan tetap memperhatikan 
aspek-aspek keselamatan.•phe onWJ
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Jakarta – Pertamina berkomitmen untuk 
berperan aktif memberikan kontribusi nyata 
kepada masyarakat khususnya yang ada di 
wilayah kerja atau unit operasi Pertamina. PT 
Nusantara Regas selaku anak perusahaan dari PT 
Pertamina (Persero) telah memberikan bantuan 
kepada masyarakat Pulau Untung Jawa, berupa 
100 modul rumah ikan serta penanaman 10 ribu 
batang pohon mangrove dan renovasi masjid. 
Upaya yang dilakukan tersebut semata-mata 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
setempat dan pelestarian lingkungan di wilayah 
kerja FSRU Nusantara Regas di Kepulauan 
Seribu.  

Minggu, (26/5), Manager Corporate Sosial 
Responsibility (CSR) Pertamina, Ifki Sukarya 
didampingi perwakilan masyarakat Pulau Untung 
Jawa Kepulauan Seribu melihat perkembangan 
program yang telah dilakukan pada tahun 2012, 
yaitu penanaman Mangrove dan rumah Ikan 
dan rencananya akan dilakukan pengembangan 
program CSr selanjutnya di tahun 2013 ini .•irli 

karmila

Kunjungan Kerja Komisaris Pertamina 
ke bravo Flowstation

Jakarta – Dalam rang-
k a  m e n i n g k a t k a n  k e -
ber langsungan bisnis, PT 
Pertagas Niaga kembal i 
melakukan penandatanganan 
Memorandum Of Under-
standing (MOU) dengan Calon 
Pembeli dan Produsen Gas 
yang berlangsung di Executive 
Lounge Gedung Utama 
Kantor Pusat Pertamina, 
Jumat (7/6). 

Penandatanganan yang 
disaksikan oleh Direktur Gas 
Pertamina, Hari Karyuliarto ini 
dilakukan oleh Direktur Utama 
Pertagas niaga, Jugi Prajogio 
dan masing-masing Pimpinan 
tertinggi dari calon pembeli 
gas yaitu PT Citra Alam 
Jaya, PT Semar Gemilang, 
PT Indonesia Pelita Pratama  
dan produsen gas PT Medco 
E&P Malaka. 

“Kami menyambut bahagia 
karena setiap kali melakukan 
penandatanganan terkait 
gas merupakan tonggak 
se jarah bagi kami, terlebih 
Direktorat Gas sebagai direk-
torat baru bagi Pertamina 
karena itu disamping kami 
melakukan pengembangan 
akan meningkatkan infra-
strukturnya,” ujar Hari. 

Untuk PT Citra Alam 
Jaya yang merupakan afilia-

si dari Sinar Mas Group di 
sektor pertambangan, Per-
tagas  N iaga  komi tmen 
untuk memenuhi kebutuhan 
gas yang selanjutnya akan 
diproses menjadi CnG se-
bagai pengganti bahan bakar 
minyak untuk natural gas 
vehicle di provinsi Jambi dan 
sekitarnya. Selain itu Pertagas 
Niaga juga akan memenuhi 
kebutuhan pa sokan gas 
untuk konsumen di Gresik 
Jawa Timur dengan PT Semar 
Gemilang.

Penandatanganan MoU 
kemudian dilanjutkan dengan  
PT Indonesia Pelita Pratama 
untuk kebutuhan pasokan 
gas bagi konsumen industri 
di Wilayah Jawa Timur dan 
kebutuhan gas untuk CnG 
industri di wilayah Jawa Barat 
dan Banten. Sedangkan 
untuk komitmen bersama 
yang dilakukan dengan pihak 
PT Medco E&P Malaka akan 
difokuskan untuk membantu 
program pembangunan 
pipa gas Arun Belawan se-
hingga gas yang dipasok 
dari Lapangan  Blok A bisa 
masuk ke jalur pipa tersebut 
untuk kebutuhan konsumen-
konsumen yang ada disekitar 
Medan dan sekitarnya.

“ P e n a n d a t a n g a n a n 

yang kita lakukan hari ini 
memang cukup unik karena 
selain menghadirkan PT 
Medco E&P Malaka sebagai 
gas supplier dan kita juga 
menghadirkan calon pembeli 
tetap (off taker) yang memiliki 
fasilitas distribusi dibeberapa 
tempat, di lain pihak kita juga 
memiliki infrastruktur yang 
sangat lengkap sekali dari 
pengadaan pengangkutan 
hingga penjualan,” papar 
Jugi.

Dikatakan oleh Jugi bahwa 
volume yang kemungkinan 
besar dapat diperoleh dari 
PT Medco E&P diperkirakan 
sekitar 50 mmscfd untuk 
kebutuhan di Sumatera Utara, 
sedangkan untuk kebutuhan 
gas di Wilayah Jawa Barat 
dan Banten, alokasi gas LnG  
diperoleh dari Nusantara 
Regas dan beberapa alokasi 

gas Pertamina d i  Jawa 
Barat dimanfaatkan untuk 
diniagakan kepada konsumen 
Pertagas Niaga, hal ini juga 
termasuk alokasi gas di 
Jawa Timur untuk diniagakan 
kepada konsumen Jawa 
Timur. Untuk total kebutuhan 
dari calon pembeli tetap (off 
taker) yang ada sekitar 50 
mmscfd.

Jugi menilai ini suatu 
terobosan supaya Pertagas 
Niaga bisa lebih dikenal 
dikalangan dunia gas sehingga 
aktifitas dari Pertagas niaga 
akan lebih agresif dari waktu 
ke waktu. “Sebagian besar 
off taker ini adalah mitra kerja 
yang baru bagi kami dan telah 
memberikan sinyal yang baik 
dimana nantinya kemitraan ini 
akan kita tingkatkan statusnya 
menjadi PJBG,” tambah 
Jugi.•irli karmila 
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Secure Customer Focus 
ala Front desk rU V

Contact Pertamina raih 
Penghargaan
Jakarta –  Per tamina 
Contact Center 500 000 
kembali meraih penghargaan 
dalam ajang The Best Contact 
Center Indonesia 2013 .  
Kali ini Pertamina raih dua 
penghargaan yaitu silver untuk 
kategori perusahaan The Best 
Operation dan Platinum untuk 
kategori Team Leader below 
30.

Penghargaan diserahkan 
oleh Ketua ICCA, Andi Anugrah 
kepada Off icer Contact 
Pertamina, Vega Pita dan 
Team Leader Contact Center 
500 000, Vidya Fitri Kardinah 
pada malam penghargaan 
yang berlangsung di Hotel 
Bidakara, Rabu (12/6).

Penghargaan The Best 
Contact Center Indonesia 2013 
ini diprakarsai oleh Indonesia 
Contact Center Association 
(ICCA) sebagai organisasi 
profesi yang diakui secara 
nasional dan internasional. 
Disamping itu penghargaan ini 
untuk memberikan semangat 
bagi profesi contact center 
sehingga dapat tumbuh dan 
berkembang untuk dapat 
memberikan kontribusi ba-
gi kemajuan pelayanan pe-
langgan yang berdampak 
pada kemajuan perusahaan.

“Tentu sangat senang bisa 
meraih platinum dalam ajang 
ini. Saya bekerja sebagai 

Team Leader Contact Center 
Pertamina telah membuktikan 
bisa memberikan yang terbaik 
bagi Pertamina dan membawa 
nama baik perusahaan juga 
karena bekerja dengan hati 
membawa manfaat besar 
dalam memberikan pelayanan 
kepada pelanggan Pertamina,” 
ungkap Vidya.

Kegiatan penilaian dila-
kukan pada 16 April 2013 
berupa ujian presentasi dan 
test tertulis bagi kategori 
individu serta evaluasi pre-
sentasi untuk kategori kor-
porat. Ajang ini diikuti oleh 
34 perusahaan dari berbagai 
kota di Indonesia seperti 
Jakarta, Semarang, Surabaya, 
Malang, Batam, Makassar 
dan Medan.

Selain itu juga  memper-

lombakan 24 kategori dengan 
12 bidang pekerjaan mulai dari 
Agent inbound, Telemarketing, 
Telesales, Customer Service, 
Quality Assurance, Back Office 
Operation, Team Leader, 
Superv isor,  IT Support , 
Workforce Management, 
Trainer dan Manager. 

And i  mengharapkan 
ke  menangan tidak menye-
babkan untuk berhenti ber-
kreasi namun terus untuk 
menunjukkan pres tasi dan 
menjadi pe menang bagi 
pelayanan pe langgan yang 
lebih baik. ”Pelayanan yang 
diberikan kepada pelanggan 
merupakan kemenangan 
yang tak terni lai, karena 
dapat menjadi momentum 
untuk melakukan perbaikan,” 
tuturnya.•irli karmila

Ketua ICCA Andi Anugrah memberikan penghargaan silver untuk Contact 
Pertamina 500 000 sebagai The Best Operation untuk kategori perusahaan. 
Penghargaan diterima oleh Officer Contact Pertamina Vega Pita.
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genta300K
 Gerak Brigade 100K adalah mengakselerasi jalannya program yang telah dirancang, untuk pencapaian 

produksi energi listrik panas bumi setara konsumsi BBM sebesar 100 ribu BOEPD. Sebanyak sepuluh 
proyek anyar  bidang panas bumi yang sedang jalan, terus dipacu dengan semangat brigade yang bertumpu 
pada kultur pikir out of the box thinking serta kiprah, gaya, dan laku budaya kerja not as usual.

Maka, sepuluh proyek panas bumi yang sedang jalan menjadi fokus program Brigade 100K. Proyek-
proyek tersebut adalah: (1) Ulubelu Unit 1&2, Lampung, 2X55 MW; (2) Ulubelu Unit 3&4, Lampung, 
2X55 MW; (3) Lumutbalai Unit 1&2, Sumsel, 2X55 MW; (4) Lumutbalai Unit 3&4, Sumsel, 2X55 MW; (5) 
Kamojang Unit 5, Jabar, 30 MW; (6) Lahendong Unit 5&6, Sulut, 2X20 MW; (7) Kotamobagu Unit 1&2, 
Sulut, 2X20 MW; (8) Hululais Unit 1&2, Bengkulu, 2X55 MW; (9) Sungaipenuh Unit 1, Jambi, 55 MW; dan 
(10) Karaha Unit 1, Jabar, 30 MW.

Bak berlomba dengan waktu, Brigade 100 K tak henti melecut diri agar berlari lebih cepat lagi. Beberapa 
proyek di antara yang sepuluh itu, pedal gasnya diinjak semakin dalam dan  memperlihatkan kemajuan 
signifikan, seperti proyek-proyek pengembangan Lumutbalai Unit 1&2, Karaha Unit 1,  Lahendong Unit 
5&6, Hululais Unit 1, dan Sungai Penuh Unit 1.  

Paralel dengan itu, kalkulasi kebutuhan uap untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas 
Bumi (PLTP) Lumutbalai Unit 1, Sumsel, saat ini telah tersedia di kepala sumur sebesar 42 Mega Watt (MW), 
tinggal menunggu pengeboran dua sumur lagi untuk mencukupi  kapasitas pembangkit  sebesar 1 x 55 
MW. “Skenarionya,  setelah commercial operation date (COD) PLTP Lumutbalai Unit 1 berlangsung  maka 
segera dilanjutkan dengan pengeboran untuk memperoleh uap yang akan memasok PLTP Lumutbalai 
unit 2,” demikian papar M. Yustin Kamah, VP Geothermal resources PGE. Bukan itu saja,  dalam rangka 
gerak percepatan juga, maka pengeboran eksplorasi lokasi LMB 2/1 untuk memasok uap ke PLTP Unit 
3 & 4 (2 x 55 MW) pun sudah dimulai.   

Sementara itu, uap untuk PLTP Karaha Unit 1, Jabar kini juga sudah tersaji  di kepala sumur sebesar 
17 MW. Untuk mencukupi kebutuhan proyek PLTP Karaha dengan kapasitas 30 MW, akan dilakukan 
pengeboran tambahan dua  sumur produksi lagi, sambil menunggu penyelesaian pengeboran sumur 
KRH 6/1.

Lebih lanjut Yustin menambahkan bahwa untuk mendukung pengembangan PLTP Lahendong Unit 5 & 

gita brigade 100K Menyala dalam Kinerja

Pengecekan fasilitas sumur di Lapangan Geothermal Lumutbalai.

6 sudah terhidang uap sebanyak 17 MW. Masih diperlukan tambahan 2 sumur produksi agar mencukupi 
kebutuhan pasokan sejumlah 2X20 MW. Bersamaan dengan itu, di Hululais sedang dilakukan persiapan 
pengeboran sumur eksplorasi ke-2 di lokasi HLS A/1, menyusul keberhasilan sumur eksplorasi pertama 
dengan potensi antara 16 – 20 MW.

Di sisi lain, secara serentak persiapan pengembangan PLTP Ulubelu Unit 3 & 4 (2X55 MW) gencar 
dipacu, sementara Unit  1 & 2  (2X55 MW) sudah berproduksi normal. Hal yang sama juga berlangsung 
di proyek PLTP Kamojang Unit 5, kebutuhan uap untuk membangkitkan listrik dengan kapasitas 35 MW 
sudah tersedia. “Dengan Brigade 100K, akselerasi pengembangan lapangan geothermal, baik proyek-
proyek yang sudah berjalan maupun proyek baru yang telah direncanakan PGE terpacu sangat signifikan,” 
aku Yustin mengunci perbincangan.•bs/rnb
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alexandra naik Podium 3 
di aFr round 5
Zhuhai, china – Kejuaraan Asian Formula 
Renault (AFR)  round 5 kembali digelar pada 
(15/6). Kejuaraan ini menjadi supporting race 
dari Pan Delta Super Racing Festival 2013. Kali 
ini AFr diikuti sembilan peserta dari Jepang, 
China, Indonesia, Singapore, Swiss, Colombia 
dan USA.   

 Pada final race 1 yang berlangsung di 
Zhuhai International Circuit Start, Alexandra 
Asmasoebrata yang didukung oleh Pertamina 
dan SKK Migas start ke-4. Walaupun dimulai 
dengan start yang kurang baik, Alexandra 
akhirnya berhasil juara ke-3 di kelas internasional, 
mengikuti Julio Costa (Colombia) yang meraih 
peringkat pertama dan  Pete Olson (USA) di 
peringkat kedua. 

Alexandra sangat berterima kasih atas 
dukungan yang diberikan semua pihak sehingga 
mampu berprestasi di ajang ini. “Apa yang saya 
raih merupakan bukti bahwa generasi muda  
Indonesia mampu berprestasi di kancah balap 
internasional,” ujar Alexandra.•brand/pertamina 
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pertamina.com raih Penghargaan 
Situs bUMn terkomunikatif
Jakarta – Situs pertamina.
com berhasil meraih peng-
hargaan kategori website 
BUMn dengan komunikasi 
terbaik pada Anugerah Web 
BUMn Award 2013 yang 
digelar oleh Beritasatu.com, 
di Jakarta pada Senin (10/6). 

Penghargaan diterima 
oleh Vice President Coporate 
Communication Pertamina Ali 
Mundakir, yang diserahkan 
oleh Staf Ahli Kementrian 
BUMn Bagus rumbogo yang 
didampingi pemimpin redaksi 
Ber i tasa tu .com Pr imus 
Dorimulu.

Ali Mundakir mengatakan, 
penghargaan ini merupakan 
buah  ke r j a  ke r as  dan 
cerdas dari  rekan-rekan 
media khususnya di Fungsi 
C o r p o r a t e  S e c r e t a r y 
Pertamina yang diakui oleh 
masyarakat luas. “Dengan 
penghargaan ini akan kian 
memacu  website pertamina.
com untuk lebih informatif 
sehingga semakin mudah 
diakses oleh stakeholders 
dan shareholders Pertamina,” 
ucap Ali Mundakir.

A l i  menga takan ,  ke 

depannya Pertamina akan 
terus berinovasi dengan 
menambahkan berbagai 
fitur yang fungsinya serupa 
dengan Pertamina Contact 
Center. “Dengan begitu, kalau 
ada keluhan atau masukan 
dari masyarakat  lebih mudah 
dikomunikasikan,” tegasnya.

Se ja t i nya  Per tamina 
sebagai BUMn garda depan 
di negeri ini selalu berusaha  
mengembangkan spektrum 
komunikasi selaras dengan 
perkembangan teknologi 
nformasi melalui berbagai 
media secara akuntabel , akurat 
dan auditabel. Salah satunya 
melalui situs pertamina.com 
yang memuat berbagai hal 
terkait dengan perkembangan 
informasi di Pertamina untuk 
d isebar luaskan kepada 
masyarakat  luas.

Ketua Dewan Juri Mu-
hammad Said Didu me-
ngatakan, pemberian peng-
hargaan in i  merupakan 
pen dorong bagi BUMn di 
Indonesia untuk menjadikan 
website sebagai wahana utama 
dalam menginformasikan 
perusahaan mereka sekaligus 

sebagai sarana transaksi.
“ W e b s i t e  h a r u s 

dimanfaatkan sebagai media 
komunikasi dan ke depan 
mengarah ke sarana transaksi. 
Diharapkan semua proses 
transaksi bisa menggunakan 
website, termasuk untuk 
mener ima pagawai  dan 
proses tender,” katanya.

Penghargaan ini tidak 
diberikan sembarangan, Said 
Didu memaparkan  penentuan 
pemenang dilakukan melalui 
beberapa proses seleksi. 
Se leks i  awa l  d i lakukan 

terhadap website BUMn 
yang terindentifikasi oleh 
mesin pencarian Google. 
Dari 140 BUMn yang ada di 
Indonesia, 126 website BUMn 
teridentifikasi oleh Google. 
Dari jumlah tersebut dilakukan 
beberapa seleksi ,  yakni 
website harus masuk dalam 
peringkat Alexa Indonesia, 
melakukan up date informasi 
selambatnya 1 Januari  2013, 
dan mencatat technical error 
di bawah 150.•sahrul haetamy 

ananto

Staff Ahli Kementrian BUMn Bagus rumbogo  memberikan penghargaan situs 
BUMn terkomunikatif kepada pertamina.com dan diterima oleh VP Corporate 
Communication Pertamina Ali Mundakir.


