
Hampir setahun silam, British Petroleum (BP) membayar denda 
setara Rp42,75 triliun kepada Pemerintah AS sebagai ganti rugi 
kasus tumpahan minyak BP di Teluk Meksiko. Berdasarkan 
hasil investigasi lembaga penyelidik Bureau of Ocean Energy 
Management, Regulation and Enforcement and the Coast Guard 
serta National Commission on the Deepwater Horizon Oil Spill, 
tumpahan yang terjadi pada 20 April 2010 dipicu oleh kelalaian 
manusia (human error). BP dilaporkan memangkas beberapa 
tahapan pengujian guna mempercepat proses produksi. Pada 
akhirnya, menimbulkan semburan minyak dan meledakkan rig 
lepas pantai. Selain denda ke Pemerintah AS, hingga Februari 
2013 BP juga membayar sekitar Rp 400,9 triliun ke berbagai 
pihak sebagai dampak tumpahan tersebut.  
   
Tidak dapat dibayangkan, pemotongan tahap prosedur 
yang dipandang tidak berdampak besar nyatanya berpotensi 
meruntuhkan perusahaan. Bahkan untuk kasus BP, tidak 
dijalankannya tahapan standar uji cementing menimbulkan 
biaya ganti rugi yang sangat besar dan menghancurkan reputasi 
perusahaan migas sekelas BP. Secara perlahan sejak kasus 
tumpahan minyak, saham BP merosot lebih dari 55% ke posisi 
US$27.02 per lembar (21 Juni 2010), dibandingkan harga saham 
yang diperdagangkan pada kisaran US$61,64 per lembar enam 
bulan sebelumnya. Kini, saham BP di New York Stock Exchange 
(NYSE) baru mampu naik ke level US$43,66 (28 Oktober 
2013). Penurunan ini mencerminkan pentingnya reputasi bagi 
suatu perusahaan, terlebih bagi komunitas pasar uang global. 
Seperti diketahui bersama, reputasi dipandang sebagai fondasi 
kepercayaan untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan.

 
Sumber: Bloomberg

Sama halnya dengan BP, Pertamina selaku perusahaan energi juga 
memiliki tantangan serupa. Pada site visit yang dilakukan Fungsi 
Investor Relations ke Cepu, Jawa Tengah pekan lalu, Company 
Man MobilOil Cepu Ltd untuk Proyek Banyu Urip (Pad B), Gaylon 
R. Perkins, menegaskan bahwa aspek keamanan (safety) menjadi 
dasar etos kerja dan harus menjadi budaya dari tiap pekerja yang 
terlibat dalam proyek yang digawanginya. Setiap pekerja dituntut 
untuk saling mengingatkan jika menemukan adanya potensi 
kejadian yang tidak aman. 

Jika performa peralatan dilengkapi dengan kesadaran menerapkan 
aspek safety, pengerjaan proyek akan berjalan lebih efisien dan 
mampu memberikan pemasukan sesuai target Perusahaan. 
Pendeknya, budaya safety memberikan kontribusi langsung 
terhadap bottom line Perusahaan. Titik.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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Menteri BUMN Dahlan Iskan didampingi Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengangkat piala penghargaan juara umum sebelum diserahkan kepada 
Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam karena Pertamina EP menjadi juara umum dalam APQ Award 2013.

APQ Award 2013: 
Hasilkan Value Creation 
Rp 2,6 Triliun
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JAKARtA – Annual Perta mina 
Quality (APQ) Award kembali 
diadakan. Ajang unjuk inovasi 
dan prestasi ini merupakan 
bukti komitmen insan mutu 
Pertamina dalam  memegang 
peranan pent ing untuk 
mencapai aspirasi Pertamina 

dan inovasi yang membawa 
kemajuan bagi perusahaan.

“Saya melihat perkem
bangan insan mutu Pertamina  
yang sangat s ign i f ikan. 
Dulunya hanya menghasilkan 
nilai sekitar Rp 900 miliar, 
sekarang nilai produktif su dah 
lebih dari Rp 2 triliun. Itu angka 
yang sangat besar dengan 
bermodalkan otak generasi 
muda Pertamina,” ungkap 
Dahlan. 

Dahlan juga bangga 
ke  pada  j a j a ran  d i reks i 
dan komisaris Pertamina 
yang mendukung penuh 
dan memberikan peluang 

tahun 2025.
Menurut Quality Mana

gement Manager Pertamina, 
Faisal Yusra,  APQ Award 2013 
yang diadakan mulai 2730 
Oktober 2013 menghasilkan 
value creation sebesar Rp 2,6 
triliun. “Angka ini mengalami 
pen ingkatan dar i  tahun 
sebelumnya,yaitu Rp 1,65 
triliun,” ujar Faisal.

Menteri BUMN Republik 
Indonesia, Dahlan Iskan yang 
hadir dalam kesempatan 
tersebut mengungkapkan 
apresiasinya atas keberhasilan 
yang dilakukan oleh insan 
mutu Pertamina atas ide kreatif 

kepada siapapun yang ingin 
mengembangkan ide kreatif 
untuk perusahaan. 

“Kita boleh memuji negara 
lain, tetapi percaya diri harus 
dimulai bahwa Anda tidak 
kalah dengan siapapun. 
Kita t idak ada bedanya 
dengan orang barat. Yang 
membedakan hanya lah 
kesempatan,” ucap Dahlan di 
hadapan jajaran komisaris dan 
direksi Pertamina dan insan 
Pertamina yang hadir pada 
penutupan APQ Award 2013, 
pada (30/10).

Ide kreatif dan inovasi 
yang membawa kemajuan 
bagi perusahaan 
ditunjukkan insan mutu 
pertamina dalam annual 
Pertamina Quality (ApQ) 
award 2013. Hasilkan 
value creation sebesar 
Rp 2,6 triliun. 

Bersambung ke halaman 16
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THeme-o-meTeR SuRVey ii TAHun 2013, 

PulSe CHeCk 
BudAyA kineRjA

ViSi

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

miSi

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

pengantar : 
Sebagaimana kita ketahui bersama, Pertamina telah 

meluncurkan aspirasi tahun 2025 untuk menjadi Asian Energy 
Champion. Untuk mencapai aspirasi ini, tentunya perlu kinerja 
yang sustainable. Itulah sebabnya secara periodik, Pertamina 
melakukan general check-up kesehatannya melalui  organizational 
Performance Profile (OPP) Survey setiap 3 tiga tahun. Hasil OPP 
survey ini dituangkan dalam tematema aksi perubahan budaya 
dan menjadi dasar perbaikan sistem maupun praktik manajemen 
di Pertamina, untuk kemudian di cek progress nya melalui Theme
OMeter Survey (ToMS).  Proses pengukuran budaya kinerja ini 
sudah dilakukan secara konsisten sejak tahun 2006. Tahun 2013 
ini kita mengadakan OPP Survey yang ketiga kalinya, sementara 
ToMS yang dimulai tahun 2007, akan dilakukan kembali di bulan 
Nopember 2013.

Apa tujuan theme-O-meter Survey ? Tujuan ToMS adalah 
untuk mengetahui sejauhmana  progress perubahan budaya 
di Pertamina. Perubahan budaya adalah tema fundamental 
Transformasi Pertamina, karena sustainability Transformasi sangat 
bergantung pada dukungan dan perubahan manusianya. Setelah 
13 kali pelaksanaan ToMs, hasilnya menunjukkan progress yang 
semakin baik, baik dari sisi ukuran tingkat Actively Supporting (2007 
– 2009), Employee mindset index (2010 – 2011) dan Employee 
Engagement (2012  2013). Theme-o-meter Survey kita lakukan 
sebagai  pulse-check yang telah menjadi ritual setiap semester agar 
kita bisa mengantisipasi secara cepat sekiranya progress perubahan 
budaya tidak sesuai dengan harapan. 

Sejauh mana  progress perubahan budaya kinerja di 
pertamina saat ini? Dari pencapaian beberapa ukuran kinerja, 
diyakini Tema Fundamental Transformasi sudah menunjukkan 
progress yang signifikan. Sebagai contoh, progress tema 
fundamental ‘Pola pikir dan perilaku yang bebas korupsi’ ditunjukkan 
melalui pencapaian score GCG yang semakin membaik. Program 
penanaman nilainilai 6C dan peningkatan employee engagement 
yang cukup gencar selama 2 tahun terakhir juga merupakan upaya 
agar tema fundamental transformasi makin mengakar. Dampak 
program-program di atas dikonfirmasi oleh hasil  OPP survey 
tahun 2013 yang lalu, yang sudah mencapai overall score 82% dan 
berada di Top Quartile.  Dengan pencapaianpencapaian tersebut, 
perubahan budaya di Pertamina on-track.

 
Bagaimana theme-O-meter Survey mengukur tingkat 

Employee Engagement? Theme-o-meter Survey terdiri dari 26 
pertanyaan yang mengukur beberapa elemen pembentuk Employee 
Engagement   digambarkan dalam bentuk rumah dengan pondasi, 
pilar dan atap  yaitu:
• objectives & Aspirations– merupakan atap bangunan Employee 

Engagement
• Accountability & Collaboration – merupakan  pilar bangunan 

Employee Engagement
• Performance management & Recognition – merupakan pilar dari 

bangunan Employee Engagement
• People manager Capabilites & interactions – merupakan pondasi 

dari bangunan Employee Engagement

Bagaimana hasil theme-O-meter Survey I tahun 2013 
yang lalu? Hasil survey ToMS bulan Mei 2013 menunjukkan 
tingkat partisipasi pekerja sejumlah 14.335 responden, untuk 
hasil survey menunjukkan Employee Engagement Level 75.98%. 

Pencapaian ini sudah diatas threshold 70%, dan memenuhi target 
KPI Pertamina 75%. Hasil ToMS bulan Mei  2013 yang menunjukkan 
peningkatan secara signifikan dibandingkan survey sebelumnya 
adalah domain objective & aspiration pada pernyataan “terdapat 
konsekuensi/akibat yang jelas untuk orangorang yang melanggar 
tata nilai” dan pada domain   performance management & recognition 
pada pernyataan  “kinerja individu yang buruk tidak ditolerir dalam 
pekerjaan”. Sementara itu domain yang konsisten dipersepsikan 
rendah oleh pekerja adalah domain performance management & 
recognition yang mengacu pada pernyataan “pekerja masih banyak 
yang dipromosikan bukan berdasarkan prestasi tetapi lebih pada 
senioritas atau lamanya bekerja”  dan “hasil penilaian kinerja saya 
belum mencerminkan nilai kinerja yang sesungguhnya”.

Concern saya terhadap hasil di atas adalah, bahwa di beberapa 
praktek budaya kinerja kita sudah cukup baik, tetapi beberapa lainnya 
seperti penilaian kinerja dan promosi, masih dipersepsikan belum 
cukup kuat. Padahal kita sudah punya sistem dan mekanismenya. 
Hasil FGD terhadap permasalahan ini mengarah pada perlunya 
konsistensi, keterbukaan dan komitmen atasan di lingkungan 
kerjanya masingmasing, sehingga tercipta iklim kerja yang bisa 
mendorong perilaku kinerja yang efektif. Dalam rangka pembentukan 
iklim kerja inilah, kami meluncurkan 5 Program Budaya Serentak 
yang terdiri dari : 

1. impact Plan Discussion: adalah kegiatan diskusi internal fungsi 
untuk mencari solusi problem yang ada. 

2. Visual monitoring management: merupakan dashboard pen
ca paian KPI Fungsi dan KPI setiap anggotanya, juga untuk 
memajang task yang diberikan kepada setiap anggota dan 
pencapaiannya. 

3. 5 minutes morning Talk: Ini merupakan kegiatan tukar informasi 
setiap anggota fungsi yang dilakukan pada jam masuk kerja. 

4. Values Day:  kegiatan ini refreshing sejenak melepas kesibukan 
kerja dengan melakukan kegiatan motivasi seperti ceramah  
dan Pertamina Values 6C.

5. Thank You Campaign: Atasan yang merasa puas akan hasil 
pekerjaan anggotanya dapat memberikan ucapan terima kasih 
melalui thank yau campaign (berupa post-it)

Apa target theme-O-meter Survey II kali ini?  Seperti pada 
survey ToMS sebelumnya, target ToMs II adalah  mempertahankan 
pencapaian Employee Engagement Level di atas 75% dengan jumlah 
responden 85% dari total pekerja. 

Jika saat ini Employee Engagement yang diukur dimasukan 
kedalam KPI para SVP dan VP sehingga ada yang mengatakan 
hasilnya belum murni, maka tahun depan tidak lagi  menjadi 
KPI, namun tetap kita ukur supaya kita bisa melihat Employee 
Engagement Level di Pertamina. 

  
Apa yang menjadi concern saat ini atas budaya kinerja 

untuk mendukung Aspirasi tahun 2025? Sesuai dengan As
pirasi Pertamina 2025 kita mencanangkan sasaran yang ambisius 
yaitu menjadi perusahaan Fortune 100, dengan target produksi 
2,2 juta BOEPD, EBITDA mencapai 40 miliar US dollar, dan 
target pendapatan 200 miliar US dollar. Adalah hal yang mustahil 
untuk mencapai sasaransasaran tersebut jika kita bekerja as 
usual. Pertanyaannya adalah apakah budaya kinerja kita cukup 
memampukan kita berpikir secara kreatif dan selalu mencari peluang 
sekalipun di tengahtengah hambatan? Jadi, fokus pada tema bisnis 
tetap butuh perubahan budaya kinerja di Pertamina, dengan terus 
membangun budaya berpikir kreatif, inovatif dan engaged pekerja 
demi tercapainya Aspirasi tahun 2025.•
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       Hal-hal kecil mendorong

engagement
november come, november 

Rain… sama seperti hujan yang 
sudah kembali melanda sebagian 
daerah di Ibu kota tercinta Jakarta, 
bulan November ini Theme-o-meter 
Survey kembali diselenggarakan untuk 
pekerja Pertamina. Masih dengan misi 
yang sama yaitu mengukur tingkat 
employee engagement di perusahaan 
kita tercinta ini. Namun tentunya 
saya tidak akan membahas apa itu 
dan seberapa pentingnya employee 
engagament. 

Mari kita ulas halhal apa yang dapat 
mendorong terciptanya engagement. 
Seperti yang kita ketahui biasanya 
ketika seseorang bertunangan (engage) 
ada sesuatu yang diberikan berupa 
cincin pertunangan. Cincin kecil yang 
terkadang sangat bernilai harganya 
dijadikan tanda pengikat antara kedua 
pasangan. 

Mari kita abaikan mengenai harga 
cincin tersebut dan kita fokus dengan 
engagament. Menggunakan analogi 
orang bertunangan tersebut menurut 
saya mekanisme engagement yang 
terjadi di perusahaan sebenarnya 
didorong oleh halhal kecil namun 
fundamental. Hasil penelitian Gallup 
menyimpulkan, sebagian besar 
responden mereka yang mengun
durkan diri dari pekerjaannya sebenar
nya bukan meninggalkan pekerjaannya 
namun meninggalkan atasan me
reka… 

K e n a p a  a t a s a n ?  K a r e n a 
mereka lah yang intens berinteraksi.
Mereka mendelegasikan pekerjaan, 
melakukan bra instorming  dan 
memberikan penilaian kinerja. Wajar 
jika sebenarnya tingkat engagement 
sebuah perusahaan didorong oleh 
pola hubungan antara atasan dan 

bawahan yang menciptakan kondisi 
lingkungan kerja yang kondusif. 

Pola hubungan atasan dan 
bawahan bukanlah hal yang mudah 
tapi bukan berarti susah. Menciptakan 
lingkungan kerja yang kondusif tidak 
perlu mahal…tidak harus selalu pake 
uang. Contohnya ketika di pagi hari 
saat 5 minutes morning talk, atasan 
sambil tersenyum berkata,  “Terima 
kasih atas laporan yang kamu buat. 
Itu membantu sekali saat presentasi 
kemarin di forum VP, Good Job”. 
Seketika hidung pun merah merekah 
karena pujian itu terdengar tulus 
ditambah bonus di dengar oleh rekan 
kerja yang lain. (Narsis mode ON, pen.) 

Salah  satu Dai terkenal di Indonesia 
pernah bilang, mulailah dari diri sendiri, 
mulai dari yang kecil…(tuh kan dari 
yang kecil). So, act now!•

1 Merespon email/pesan segera. 
Mengabaikan pesan dari staf Anda 
atau lama dalam merespon pesan 

tersebut, secara tidak langsung Anda 
menyampaikan pesan bahwa “masalah 
anda tidak penting bagi saya”. 

2 tepat waktu hadir dalam rapat.  
Datang terlambat yang sudah menjadi 
kebiasaan, sama saja mengirimkan 

pesan yang jelas bahwa “Waktu saya lebih 
penting daripada Anda”. 

3 Menyampaikan apresiasi untuk 
pekerjaan yang dilakukan dengan 
baik. Ketulusan dalam menyampaikan 

apresiasi berpengaruh signifikan. Sayangnya, 
terkadang hal ini dihindari dan lebih sering 
diabaikan.

Hal-hal kecil yang dapat 
dilakukan atasan, namun sering 
kali diabaikan. 

4tulus dalam mengenal staf/
pekerja Anda. Cari tahu mengenai 
kehidupan mereka di luar pekerjaan 

seperti hobi, aktivitas di akhir minggu dll. 
Kenapa? Karena masalah di luar pekerjaan 
terkadang membentuk kinerja di dalam 
pekerjaan. Perhatian kecil yang tulus akan 
sangat dihargai dan dapat menjadi modal 
awal dalam membangun loyalitas.
 

5 Be there. as fundamental as it 
gets. Anda tidak bisa mengelola 
secara efektif jika Anda tidak hadir di 

tempat. Pastikan pintu Anda selalu terbuka. 
Terbuka untuk menerima pertanyaan dan 
masalah sebanyak dan sewajarnya yang 
bisa Anda tangani.•Sumber  : victor Lipman

10 November adalah hari Pahlawan. 
Hari penting dan bersejarah bagi bangsa 
Indonesia, sebagai wujud menghormati jasa 
para pahlawan dan pendahulu yang telah 
berjuang sehingga kita bisa menikmati udara 
kemerdekaan saat ini. 

Dahulu, makna pahlawan diartikan sebagai 
pejuang yang berkorban di medan perang, 
untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa.  Kini, 
pahlawan bisa dimaknai secara luas, sebagai 
orang yang berjasa bagi bangsa, masyarakat 
dan keluarga. Sebuah gambaran nyata bahwa 
pahlawan adalah mereka yang memberikan 
kontribusi dan mengorbankan waktu serta 
tenaganya untuk kepentingan banyak orang.

Apakah kita pahlawan? Bisa iya dan tidak. 
Ketika pahlawan dikonotasikan sebagai orang 
yang memberikan kontribusi dan menja
lankan tanggung jawabnya mencari nafkah 
bagi keluarga, tentu saja kita semua yang 
bekerja, bisa disebut sebagai pahlawan 
keluarga. Apabila kita menjalankan tanggung 
jawab mencari nafkah bagi keluarga, dengan 
melakukan pekerjaan secara terpaksa, tentu 
saja tidak bisa disebut sebagai pahlawan. 
Karena meski ada unsur kontribusi, tetapi tidak 
ada keikhlasan dalam berkorban/bekerja.

Jika kita menjadi pahlawan kebanggaan 
keluarga, sudah seharusnya memberikan 
yang terbaik bagi keluarga, lingkungan tempat 
bekerja dan tentu saja masyarakat di lingkungan 
sekitar. 

Salah satu contoh yang menjadi topik 
headline Energia pekan ini. Yakni, teman
temen pekerja Pertamina yang ikut serta dalam 
Annual Pertamina Quality Award. Dari buah 
karyanya, sebagai hasil mencintai pekerjaan dan 
perusahaan, mereka memberikan kontribusi 
positif bagi keluarga dan juga perusahaan.

Mereka tak hanya menjadi pahlawan 
keluarga yang menjalankan amanah dengan 
ikhlas, menafkahi anggota keluarganya dengan 
hasil yang halal. Mereka bahkan menjadi 
pahlawan perusahaan karena melakukan yang 
terbaik bagi tempatnya bekerja. Melahirkan 
inovasiinovasi baru yang memberikan kon
tribusi positif perusahaan, apalagi be rupa 
value creation hingga mencapai Rp 2,65 triliun 
merupakan sebuah bukti nyata, bahwa mereka 
sangat mencintai pekerjaannya dan tak main
main.  

Contoh lain bisa kita lihat dari teman
teman di bagian ekplorasi, produksi dan 
pengolahan, yang berjuang tiada henti menjaga 
produksi demi ketahanan energi bangsa. 
Atau temanteman yang turut mendukung 
pendistribusian bahan bakar minyak hingga 
ke ujung negeri dan masih banyak lagi. Mereka 
mencintai pekerjaannya dengan sepenuh hati. 
Menjalankan tugas yang diembannya tanpa 
keluh kesah. 

Sekarang, kembali kepada dir i  kita 
masingmasing. Walaupun tak perlu sampai 
mendapatkan tanda jasa seperti para pendahulu 
bangsa, tanyakan kepada diri masingmasing. 
Mau pilih menjadi apa? Menjadi pahlawan bagi 
keluarga dan perusahaan atau hanya sebagai 
orang yang hanya sekadar melakukan sesuatu 
sesuai argo dengan tuntutan tinggi? Semoga 
bisa menjadi pencerahan untuk kita semua.• 
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pEKAN INI
PemeRinTAH BenTuk Tim PeRCePATAn 
PemBAngunAn kilAng
JAKARtA (Koran tempo) –Pemerintah memben tuk 
tim khusus untuk mempercepat pembangunan kilang 
minyak. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo 
mengatakan, t im ini akan mendorong dan 
mengawasi rencana pembangunan kilang pengolah 
BBM. “Tim ini bekerja lebih tekniks, sehingga 
bisa memberi rekomendasi secara menyeluruh,” 
ujarnya. Tim  ini dipimpin oleh Kementerian ESDM 
dan beranggotakan Kementerian Keuangan, 
Kementerian Perindustrian,  Kementerian BUMN,  
Bappenas, dan Pertamina. Tim akan mematangkan 
rencana pemerintah untuk membangun tiga kilang 
minyak berkapasitas masingmasing 300 ribu barel 
per hari. Menurut rencana, kilang pertama dibiayai 
oleh APBN.  Beberapa lokasi yang akan dipilih, 
yakni Arun di Aceh, Bontang di Kalimantan Timur, 
dan Plaju di Sumatera Selatan.  Direktur Utama 
Pertamina  Karen Agustiawan  mengatakan ada 3 
solusi yang disiapkan untuk menggenjot kapasitas 
pengolahan kilang hingga 900 ribu barel per hari. 
Yaitu, modernisasi kilang hingga 2018, membangun 
kilang berkapasitas 300 ribu barel per hari, dan 
menggelar tender terbuka untuk mengundang 
investor pembangunan kilang.

konVeRSi BBg diBujeT Rp3,1 TRiliun
JAKARtA (media Indonesia) – Kementerian 
Keuangan menyebutkan program konversi BBM 
pada kendaraan bermotor menjadi BBG akan 
dilanjutkan di 2014. Untuk itu, disiapkan anggran 
Rp 3,1 triliun seperti termaktub dalam APBN 2014 
yang baru disahkan di Sidang Paripurna DPR pekan 
lalu.  Pagu anggaran itu termasuk pengadaan 
converter kit dan pembangunan SPBG. Tahun ini 
pagu anggaran program konversi BBG sepenuhnya 
ada di Kementerian Perindustrian untuk pengadaan 
konverter kit.Pengadaannya diimpor untuk kemudian 
dijadikan prototipe produksi lokal. Program konversi 
digadang sebagai strategi andalan pemerintah 
untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dalam 
jangka menengah panjang. Adapun pada 2014, 
kuota BBM hanya 48 juta kiloliter. Artinya, konsumsi 
BBM diasumsikan tumbuh nol persen dari tahun ini. 
“Pengendalian volume ini dengan sistem distribusi 
tertutup yang harapannya bisa dilakukan bertahap 
di 2014, juga dengan program konversi energi,” ujar 
Plt. Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani.•RIANtI OctAvIA

Saatnya Paperless, 
gunakan new e-Correspondence
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Klinik new E-Correspondence disediakan untuk pekerja yang ingin bertanya 
tentang pengoperasian new E-Correspondence.

Pelatihan lHkPn sebagai Wujud Transparansi

JAKARtA-  Aplikasi new 
E-Correspondence (new 
E -Co r r ) ,  pemutakh i r an 
dari aplikasi koresponden 
sebelumnya secara resmi 
di luncurkan oleh Fungsi 
Corporate Shared Service 
(CSS )  Pe r tam ina  pada 
Senin (23/10) di  Kantor 
Pusat Pertamina. Pekerja 
d iharapkan mendukung 
budaya new E-Corr de
ngan beragam kecepatan, 
ke mudahan, secure, dan 
paperless.

Dengan dirilisnya E-Corr, 
CSS melakukan perubahan 
yang cukup besar, baik dari 
segi sistem aplikasi maupun 
f i turnya.  Da lam go l i ve 
E –Corr, Vice President IT 
Solution Pertamina, Bambang 
Rudi P, mengatakan, enam 
fitur baru diintegrasikan dalam 
aplikasi ini. Selain itu ada juga 
penambahan sistem remote 
yang membuat bekerja bisa 
dilakukan dimana saja. 

Bambang memaparkan, 
tampilan baru enam fitur 
t e r sebu t  me l i pu t i  new 
interface, save to template, 
cancel document, additional 
reviewer, insert image di 
do cumeny content dan re-
pository. “Penambahan dan 
perubahan sistem ini ber
dasarkan keinginan user (para 
pekerja) dan penyempurnaan 
dari sistem sebelumnya.  
Sehingga mudah diterapkan 
di unit bisnis dan anak peru

BANDUNg - Sebagai wujud 
t ransparans i  Per tamina 
terhadap publik dan ne
gara, Fungsi Compliance 
bekerja sama dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menyelenggarakan 
ke giatan Training of Trainers 
( T O T )  L a p o r a n  H a r t a 
Kekayaan Penyelenggara 
Ne gara (LHKPN) Pertamina, 
di Hotel Novotel, Bandung, 
Jumat (11/10).

Menurut Fety se laku 
Senior Officer Education 
& Prevention Compliance 
Pertamina, kegiatan ini bertu
juan untuk memberikan pe
latihan pengisian LHKPN, 

sahaan Pertamina,” kata 
Bambang yang juga menjadi 
Kepala Tim Pengembangan 
E-Corr.

Bambang menjelaskan, 
banyak kemudahan yang 
ditawarkan dalam sistem 
baru ini. Contohnya,  cara 
pe nelusuran berkas atau 
dokumen (search document) 
dan save to template yang 
menyediakan template  pe
nu lisan berbagai bentuk ko
respondensi sebagai acuan 
masingmasing user. 

Jika ada dokumen terlanjur 
kirim yang ingin dibatalkan 
dan kontennya ingin ditarik 
lagi, maka cukup mengklik 
fitur cancel document. Di fitur 
addictionary reviewer, draft 
yang berujung final approver 
bisa mendapat berbagai 
pandangan dari pekerja lain 
sebagai adviser sebelum 
meng-approve. 

 S e t i a p  d o k u m e n 
yang dikirim kini juga bisa 
disertakan gambar dengan 
mengklik insert image dalam 
document content. Pada fitur 
terakhir, repository document 
user bisa melihat dokumen
dokumen lama tanpa harus 
memakan waktu lama. 

Ada pula kelebihan lain 
dari ECorr ini, dimana ia bisa 
diakses secara remote yang 
memungkinkan penyelesaian 
suratmenyurat dilakukan 
dimana saja. “Ketika pekerja 
terkena macet di perjalanan, 

ia bisa nyambi membereskan 
korespondensi di tengah 
perjalanan. Jadi pada saat 
sampai kantor sudah selesai,” 
imbuhnya.

A d a p u n  p e r u b a h a n 
yang dilakukan CSS lewat 
new E-Corr dilakukan mulai 
pertengahan 2012 sebagai 
bentuk modernisasi E-Corr. 
Untuk sementara,  new E-corr 
bisa digunakan di beberapa 
Direktorat di Kantor Pusat 
Per tamina, dengan total 
user 4.000 orang. Bambang 
menyebutkan, mulai tahun 
depan E-Corr ditargetkan 
sudah bisa diimplemantasikan 
di anakanak perusahaan.

Untuk  penyesua ian , 
Fungsi CSS menyediakan 
klinik new E-Corr di lobi 
Gedung Utama Pertamina. 
Sela in k l in ik,  sosia l isasi 
E-Corr juga dilakukan kepada 
sekretar is serta peker ja 
lainnya melalui broadcast 

message. 
Bambang berharap se

mua pekerja bisa menggu
nakannya  sebaga i  a la t 
ber korespondensi baik di 
lingkungan internal maupun 
eks ternal.  “Jika di meja 
sudah t idak ada kertas 
bertumpuk lagi  dan semua 
tersimpan di dalam sistem, ini 
menandakan sistem tersebut 
sudah berjalan,”tambahnya.

Hal yang sama juga di
harapkan Ma nager System 
& Process Business Mar
diani. “Semoga para pekerja 
bisa komit  menggunakan 
aplikasi ini sebagai tools satu
satunya,” ujarnya. 

Menurutnya, sistem ini 
bisa menjadi keunggulan 
Pertamina yang bisa me
nyo kong seluruh proses ko
respondensi. “Ini mutakhir 
dan belum banyak BUMN 
melakukan ini,” cetusnya.• 
SAHRUL-pUtRI BINtANg pAtRIOtIKA

ke pada seluruh perwakilan 
para pimpinan pusat dan 
anak perusahaan baik ma
najer, VP, maupun SVP dari 
berbagai Fungsi. “Mereka 
juga menjadi perpanjangan 
tangan Compliance untuk 
mengumpulkan LHKPN yang 
sudah diisi untuk kemudian 
dikirim ke KPK,” papar Fety 
di selasela acara.

Fety menjelaskan, harta 
kekayaan penyelenggara 
ne gara ini adalah sejumlah 
harta kekayaan yang dimiliki 
para pejabat negara, milik 
pasangan suami/istri, anak 
yang menjadi tanggungannya. 
Harta tersebut harus dila

porkan pada lembar LHKPN  
kepada KPK. Laporan ini juga 
harus diisi dengan sebenar
benarnya, selanjutnya untuk 
diumumkan secara ringkas.

Dia menambahkan, total 
peserta dari Batch I sampai IV 
ini berjumlah 110 orang. Pada 
Batch IV ini ada 36 peserta 
yang hadir dengan mayoritas 
peserta dari Unit Operasi 
baik dari Pemasaran maupun 
Pengolahan di seluruh Indo
nesia. 

Menurut Fety, para pe
serta diminta untuk mengisi 
formulir A,  yakni formulir 
yang pertama kali diisi untuk 
melaporkan harta kekayaan 

yang dimiliki. “Bagi mereka 
yang sebelumnya sudah 
mengisi formulir A lalu ternyata 
pindah jabatan, maka harus 
mengisi formulir B,” jelasnya.

Tak hanya itu, kegiatan 
TOT ini juga mengundang 
beberapa narasumber dari 
Direktorat LHKPN KPK. 
Yaitu, Wahyudi dan Harun 
Hidayat yang mewakili Deputi 
Pencegahan D i rek to ra t 
Pendaftaran dan Pemeriksaan 
Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara. 

Selain mengisi materi 
pelatihan, peserta pun diajak 
untuk saling berinteraksi satu 
sama lain dengan membentuk 

sebuah kelompok dis kusi 
yang se lan ju tnya  d i im
plementasikan melalui sesi 
presentasi.

Dalam kesempatan ter
sebut, Corporate Secretary 
Pertamina, Nursatyo Argo 
mengapresiasi kehadiran 
para peserta yang meng
ikuti pelatihan.  “Ini menan
dakan adanya respon po
sit i f  dari  masingmasing 
fungsi. Sehingga setelah 
meng ikut i  pe la t ihan in i 
akan mempermudah para 
pimpinan untuk menghindari 
kesalahan pengisian LHKPN. 
Dengan demikian, hal itu 
bisa mempercepat proses 

pendataan,” tukas Argo.
Menurutnya, kegiatan ini 

merupakan kesempatan yang 
sangat baik dalam meng
implementasikan  komit
men Pertamina terhadap 
ben tuk transparansi. Selain 
demi kebaikan perusahaan 
juga bentuk kontribusi po
si tif Pertamina kepada pe
merintah.

“Meski tenggat waktu 
yang diberikan hingga No
vember, tapi akhir Oktober 
para peserta sudah bi sa 
menyelesaikan dan menye
rahkan berkas atau dokumen 
LHKPN,” tutur Nursatyo Argo 
usai kegiatan.•EgHA
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APogCe 2013 : menjawab Tantangan 
Industri Hulu Migas di Asia Pasifik
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Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen berbicara di depan peserta APOGCE 2013.

SEMARANg –  “Pertamina bekerja sama dengan para 
penjelajah yang tergabung dalam ekspedisi Ring of Fire 
Adventure (RoFA) berkeliling Indonesia dengan misi 
Memperkenalkan Tanah Air Indonesia dengan mengendarai 
sepeda motor dengan menggunakan produk buatan anak 
bangsa,” ujar Andria Nusa, Retail Marketing Manager 
Lubricants dalam acara meet and Greet Ring of Fire 
Adventure di Kota Semarang, (25/9).

“Dalam perjalanannya Tim RoFA tidak hanya meng
eksplorasi keindahan alam Indonesia tapi juga unjuk ke
bolehan menggunakan produk terbaru dari Pertamina 
Lubricants, yakni Enduro 4T Touring yang mampu bekerja 
nonstop 8 jam dan hasilnya mesin motor tetap terjaga 
dengan baik,” tambah Andria Nusa.

Pada kesempatan tersebut, Pertamina Enduro 
mengeluarkan produk Enduro 4T Touring yang khusus 
dibuat untuk para pengendara motor besar 250cc ke atas. 
Dengan tagline ‘Enjoy Your Ride’ Pertamina Pelumas 
bersama Tim RoFA telah membuktikan kehandalan produk 
terbaru Enduro 4T Touring tersebut saat mengelilingi 
Sumatera. Enduro 4T Touring merupakan produk nasional 
pertama khusus moge yang terbuat dari bahan sintetic. 

Dalam acara yang diadakan halaman gedung RRI 
Semarang, turut hadir juga pebalappebalap Pertamina 
Fastron yang berlaga di event internasional, seperti Rifat 
Sungkar dan Alexandra Asmasoebrata, serta pebalap yang 
didukung oleh Pertamina Enduro di ajang balap motor, yaitu 
Harlan Fadilah.

Dutaduta olahraga otomotif Indonesia tersebut  
mengungkapkan rasa bangga dan kepuasan terhadap 
dukungan Pertamina maupun atas kinerja produk Pertamina 
untuk perkembangan karier mereka. 

“Karier saya di Pertamina paling lama di antara 
kedua teman saya. Saya sudah 17 tahun hidup bersama 
Pertamina.  Pertamina merupakan BUMN yang care 
terhadap perkembangan atletatlet otomotif di Indonesia. 
Semenjak 1997 hingga kini, banyak inovasi Pertamina 
untuk mendukung karier saya hingga mampu menorehkan 
prestasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat 
internasional,” tutur Rifat Sungkar saat mengungkapkan 
kepuasannya kepada Pertamina.

Selain mengundang komunitaskomunitas motor yang 
ada di Semarang acara menjadi semakin meriah dengan 
adanya photobooth, makan bersama dan talkshow bersama 
pebalappebalap ambassador Pertamina.

Perjalanan Tim RoFA akan berlanjut menuju Denpasar, 
Surabaya, Jogja, Bandung dan Jakarta. Dilanjutkan pada 
bulan Desember sampai Januari menuju Kalimantan dan 
diakhiri dengan perjalanan menuju Papua di pertengahan 
tahun 2014.•MOR Iv

JAKARtA – PT Pertamina 
(Persero) berpartisipasi penuh 
dalam The Asia Pacific oil 
& Gas Conference and 
Exhibition (APOGCE) 2013 
yang diselenggarakan pada 
2224 Oktober 2013 di Jakarta 
Convention Centre (JCC). 
Pameran dan konferensi 
migas terbesar  d i  As ia 
Pasifik ini diselenggarakan 
oleh Society of Petroleum 
Engineers  (SPE) bekerja 
sama dengan Ikatan Ahli 
Teknik Perminyakan Indonesia  
(IATMI).

APOGCE 2013 yang 
buka oleh Kepala SKK Migas, 
Johanes Widjanarko, Selasa 
(22/10) ini mengangkat tema 
maximis ing the mature, 
Elevating the Young. “Tema ini 
sangat relevan dengan situasi 
perminyakan Indonesia, 
mengingat produksi minyak 
di tanah air saat ini didominasi 
oleh lapanganlapangan yang 
sudah mature dan banyaknya 
tantangan untuk melak sa
nakan kegiatan eksplorasi,” 
kata Johanes.

Johanes mengungkapkan 
kegiatan ini sangat memberi
kan manfaat yang besar bagi 
industri migas. APOGCE se
cara khusus bertujuan un
tuk memberikan informasi 
ke pada para investor dan 
pelaku bisnis industri migas 

dan memberikan masukan 
kepada pemerintah Indonesia 
yang diharapkan akan menuju 
pada peningkatan manfaat 
in dustri hulu migas untuk ka
wasan Asia Pacific.

Sementara itu, Direktur 
Hulu Pertamina, Muhamad 
Husen menilai APOGCE dapat 
menjadi wadah bagi para 
peserta untuk meningkatkan 
wawasan pengetahuan dan 
teknologi dari para pemimpin 
pelaku bisnis industri migas 
di Asia Pacific melalui diskusi 
panel. 

“ Industr i  minyak dan 
gas bumi di Indonesia saat 
in i  tengah menghadapi 
tantangan sehingga perlu 
usahausaha yang luar biasa 

untuk dapat meningkatkan 
produksi minyak nasional,” 
tegas  Husen dalam panel 
dis kusi eksekutif yang  mem
presentas ikan  “Synergy 
to overcome investment 
Challenges in oil & Gas 
industry”.

Hal itu disadari pula oleh 
Direk tur Utama Pertamina 
Hulu Energi,Tenny Wibowo 
yang menjadi Ketua Umum 
APOGCE 2013. Pihaknya 
terus berusaha untuk meme
nuhi permintaan energi glo bal. 
Di antaranya dengan saling 
berbagi ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta membuka 
jaringan bisnis bagi pelaku 
industri migas.

APOGCE menam pilkan 

pameran mengenai dunia 
migas di Asia Pasifik. Ada juga 
forum bisnis dan sesi teknis. 
Topik yang diangkat dalam 
diskusi panel sesi teknis di 
antaranya mengenai dampak 
shale gas bagi dunia. Selain 
itu dibicarakan pula upaya 
menjembatani kesenjangan 
demografi dalam industri 
migas serta cadangan migas 
non konvensional.

Turut hadir dalam diskusi 
tersebut jajaran pemimpin dari 
perusahaan migas terkemuka 
lainnya di kawasan Asia Pacific 
seperti dari ExxonMobil, 
Petronas, Schlumberger, 
dan PTT Exploration and 
Production Plc.•IRLI

enduro 4T 
menjelajah nusantara 
Bersama RoFA

Fo
to

 : 
M

O
R

 IV



CORPORATE
SOcIAL RESpONSIBILItY

direksi Pertamina Tanamkan 
nasionalisme di merauke

6No. 44
Tahun XLIX, 4 November 2013

ikhlas Berkurban 
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Bazma Ru ii Bantu korban kebakaran dan mustahik

MERAUKE – “Hari ini hari 
apa?” tanya Direktur Pe
masaran dan Niaga Pertamina 
kepada puluhan siswa kelas 
4 SD Yayasan Pendidikan 
Kristen (YPK) Sota, Merauke 
Papua. Serempak mereka 
menjawab “Hari Senin!”. 
H a n u n g  p u n  k e m b a l i 
melanjutkan pertanyaannya. 
“Hari Senin ini, ada peringatan 
a p a ? ” .  L a n t a n g  d a n 
kompak, para siswa kembali 
menyahutnya, “Hari Sumpah 
Pemuda !”. 

B e g i t u l a h  D i r e k s i 
Pertamina Hanung Budya, 
membuka kegiatan Pertamina 
Mengajar di Merauke, pada 
Senin (28/10).  Kegiatan 
“ P e r t a m i n a  M e n g a j a r ” 
merupakan rangkaian dari 
peringatan Hari Ulang Tahun 
Pe r tam ina  ke 56  yang 
dimulai sejak bulan Oktober 
ini. Para Direksi Pertamina 
dan Anak Perusahaan, wajib 
berbagi pengalaman dan 
pengetahuan kepada para 
pelajar di seluruh Indonesia, 
khususnya di sekitar daerah 
operasi. Materi yang diberikan 
lebih kepada memberikan 
inspirasi dan nasionalisme 
bagi para generasi penerus 
bangsa. 

Kali ini Hanung memilih 
SD YKP Sota  sebaga i 
tujuan mengajar, bersamaan 
dengan kunjungan kerjanya 
seka l igus menyerahkan 
bantuan CSR Pertamina di 

DUMAI - Sebagai wujud ke
pedulian terhadap masyarakat 
sek i t a r  t e ru tama  yang 
sedang tertimpa musibah, 
RU II melalui Baituzzakah 
Pertamina RU II (Bazma RU 
II) dengan program Bahagia 
Bersama Mereka (BBM) 
mengadakan serangkaian 
acara di Masjid Al Muhajirin, 
pada (19/10).

Menurut Ketua Bazma RU 
II H. Ali Riduan, acara ini diisi 
dengan penyerahan bantuan 
korban kebakaran di area 
Jalan Hang Tuah Gang Karya 
III, Buluh Kasap yang terjadi 
pada 10 Oktober 2013.

daerah perbatasan. Rasa 
Nasional isme anakanak 
tergambar dari  keceriaan 
mereka menyanyikan lagu 
Dari Sabang Sampai Merauke. 
Lagu dengan judul daerah 
dimana mereka t inggal , 
tepat di wilayah ujung timur 
Indonesia.

Hanung  yang  had i r 
bersama Asisten Teritoria 
Kepala Staf Angkatan Darat 
Mayjen TNI Meris Wiryadi 
S.I.P, mengajarkan halhal 
sederhana di depan siswa 
yang bertelanjang kaki itu. 
Pelajaran dilanjutkan dengan 
memberikan perta nyaan 
kembali kepada siswa.  

“Siapa yang bisa menye
butkan Sumpah Pe muda? 

Ada yang hapal?”, tanyanya.
Seorang siswa bernama 

Aremensli (11 tahun) maju 
dan beridiri bersebelahan 
dengan Hanung. Ia pun 
menyebutkan satu persatu 
Sumpah Pemuda, yang diikuti 
anakanak lainnya.

Agar suasana mencair, 
Hanung mendekati anakanak 
satu persatu. Di meja depan, 
Hanung menanyakan soal 
sederhana untuk mengugah 
rasa nasionalisme anakanak.

“ S e k a r a n g  b e l a j a r 
membaca ya, in dibaca?”

“In,”jawab anakanak
“Do d ibaca?,  u lang 

Hanung
“Do,”sahut anakanak
“Ne dibaca ?,”kembali 

Hanung bertanya.
“Ne !”
“Sia dibaca?”, tanya 

Hanung
“Sia,”anakanak kembali 

menyahutnya
“Jika disatukan menjadi 

apa ?”
“ INDONESIA!”  jawab 

seluruh murid serempak diikuti 
dengan tepuk tangan meriah.

Usai mengajar Hanung 
pun berpesan agar anakanak 
rajin belajar. “Belajar yang 
rajin adikadik, yang penting 
belajar yang rajin jangan lupa 
membantu orang tua. Kami 
tidak mengira di ujung pelosok 
Indonesia semua anakanak 
pandai,” tutup dia.•Marlo/DSU

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya bersama Asisten Teritoria Kepala Staf Angkatan Darat KASAD  
Mayjen TNI Meris Wiryadi S.I.P bertanya kepada salah satu siswa SD YKP Sota.

SEMARANg – Warga di sekitar kantor unit 
Marketing Operation Region IV Semarang 
sumringah dengan datangnya Hari Raya Idul 
Adha 1434 H. Pasalnya di hari besar itu warga 
kurang mampu di sekitar kantor bisa menikmati 
daging sapi dan kambing yang dikurbankan. 

Sebanyak 13 sapi dan 6 kambing sumbangan 
pekerja Marketing Operation Region IV menjadi 
bukti ketaatan dan pengorbanan yang ikhlas 
serta keinginan untuk berbagi dengan sesama.

Menurut Pjs. GM Marketing Operation Reg IV 
Widodo Budi Suprasto saat menyerahkan secara 
simbolis sapi untuk dikurbankan, makna Idul 
Adha adalah keikhlasan dalam berbagi dengan 
mengambil contoh keikhlasan, ketakwaan dan 
keimanan Nabi Ibrahim Alaihissalam  kepada  
Allah SWT.  ”Semoga kita semua mendapatkan 
ridho dari Allah SWT,” tukas Widodo. 

Menurut Dhian Handriawan Ketua Badan 
Dakwah Islam (BDI) Wilayah Jateng & DIY, 
dagingdaging itu dibagikan kepada warga yang 
kurang mampu melalui pembagian voucher. 
“Termasuk kepada para mitra kerja di Kantor 
Marketing Operation Region IV,” tuturnya.

Untuk menjaga kualitas dan kesehatan 
hewan kurban yang dipotong, juga didatangkan 
tim pengawas hewan kurban dari Dinas 
Peternakan Kota Semarang. “Sebelum dibagikan 
pada masyarakat, kami meminta bantuan tim 
pengawas untuk melihat kualitas daging yang 
kami potong, baik dari sisi kesehatan, maupun 
dari sudut kaidah agama,” tambah Dhian.

Pemotongan hewan kurban dilakukan di 
Mesjid Patra alHidayah kantor unit Marketing 
Operation Region IV.•MOR Iv

“Bantuan yang diberikan 
berupa saguhati kepada 13 
KK yang masingmasing me 
nerima biaya hidup se besar 
Rp 1 juta dan 10 kg beras,” 
ungkapnya. Sebanyak 15 
anakanak korban kebakaran 
pun mendapatkan bantuan 
tas, buku serta alat tulis. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut juga diserahkan 
Beras Zakat (Berkat) kepada 
180 mustahik yang berasal 
dar i  l ingkungan sek i tar 
komplek perumahan RU II, 
yaitu Kelurahan Bukit Timah, 
Mekar sari dan sekitarnya. Ali 
Riduan menjelaskan, sejak 

awal tahun 2013 sampai 
sekarang Bazma telah me
nyalurkan bantuan Berkat 
senilai Rp 400 juta kepada 
sekitar 1.200 mustahik yang 
berada di tujuh Kecamatan.

Keg ia tan  BBM juga 
diselingi dengan pembukaan 
pelatihan Da’i Titian Bazma 
yang dilaksanakan di Masjid 
Al Muhajirin dari 18 Oktober 
sampai 20 Oktober 2013. 
“Pelatihan diikuti 50 peserta 
yang bertujuan menambah 
bekal pengetahuan konsep 
tentang dakwah serta me
ningkatkan kualitas para 
da’i utusan Bazma yang 
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berada di Desa Titi Akar 
Kecamatan Rupat Utara 
dan sekitarnya,’’ungkap Ali 
Riduan.

Senior Manager Operation 
And Manufacturing RU II 
Afdal Marta menuturkan, 
kegiatan Bazma RU II ini 
sebagai wujud dari dimensi 
hablumminannas.

“ In i  adalah sebagian 
bukti komitmen RU II me lalui 
zakat yang dikelola Bazma 
RU I I  da lam mem ban tu 
sesama,”ujarnya. 

Afdal berharap, kegiatan 
tersebut dapat mempererat 
kebersamaan dan ukhuwah 

yang terjalin antara peru
sahaan dan masyarakat 
sekitar. “Karena dukungan 
masyarakat membuat RU 

II bisa menjadi perusahaan 
yang lebih besar lagi,” ujar 
Afdal.• RU II



CORPORATE
SOcIAL RESpONSIBILItY

7No. 44
Tahun XLIX, 4 November 2013

Pertamina Bantu Pendidikan 
dan kesehatan di merauke

PHe Randugunting 
Bantu masyarakat Blora
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Pertamina eP Field Rantau lepas 
77 ekor Tuntung laut
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AcEH tAMIANg - PT Per
tamina EP Field Rantau, 
bekerja sama dengan Yayasan 
Satucita Lestari Indonesia 
melakukan pelepasliaran 77 
ekor Tukik spesies Tuntung 
Laut (Batagor Borneoensis) di 
Kampung Gelung, Kecamatan 
Seruway Kabupaten Aceh 
Tamiang, (4/1).

Kepala Dinas Kehutanan 
& Perkebunan Kabupaten 
Aceh Tamiang yang diwakili 
oleh Ir. H. Muhammad Zein 
mengatakan, Pemerintah 
Daerah Kabupaten Aceh 

JAKARtA – PT Pertamina 
(Persero) menyerahkan ban
tuan kesehatan dan pen
di dikan untuk masyarakat 
Merauke dan TNI AD. Hal 
ini merupakan salah satu 
wujud tanggung jawab sosial 
perusahaan (corporate social 
responsibility/CSR) kepada 
masyarakat dan lingkungan di 
sekitar wilayah operasi.

Penyerahan bantuan 
dila kukan oleh Direktur Pe
masaran dan Niaga Per
tamina Hanung Budya di 
Distrik Sota, sekitar 80 km 
dari Merauke pada Senin, 
28 Oktober 2013. Dalam 
ke sempatan itu, Hanung me

BLORA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) 
Randugunting melaksanakan program Corporate 
Social Responsibil ity/CSR di Kabupaten 
Blora, Jawa Tengah, (25/9). Program CSR 
ini merupakan salah satu bentuk kepedulian 
PHE Randugunting terhadap peningkatan 
kemampuan pen didikan, kesejahteraan, dan 
kesehatan ma syarakat di sekitar wilayah kerja. 
Pemberian ban tuan dilakukan pada bidang 
pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat.

General Manager (GM) PHE Randugunting, 
Abdul Mutalib Masdar mengatakan, “Program 
CSR ini merupakan wujud tanggung jawab 
kami kepada masyarakat yang berada di sekitar 
wilayah kerja kami. Saya harapkan bantuan 
dapat meningkatkan kualitas pendidikan, 
kesejahteraan dan kesehatan warga disini.” B

Bantuan pendidikan yang diberikan berupa 
seperangkat  komputer dan printer kepada 11 
sekolah, terdiri dari 4 SMP dan 7 SMA yang 
berada di wilayah Kecamatan Tunjungan, 
Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. 
Sedangkan bantuan kesehatan yang diberikan 
berupa penyediaan air bersih dalam bentuk 
sumur artesis dan sumur tradisional di 5 desa, 
yaitu Desa Sambongrejo, Nglarangan, Sukorejo, 
Tamanrejo, dan Kedungrejo. Pemberian bantuan 
tersebut karena ketersediaan air bersih di 
Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora relatif 
terbatas.

Bupati Blora, Djoko Nugroho mengapresiasi 
program eksplorasi dan CSR PHE Randigunting 
di wilayahnya. “Saya berterima kasih atas 
bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan ini. 
Saya berharap kehadiran proyek eksplorasi PHE 
Randugunting dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Blora,” tambahnya.•pHE

nyerahkan bantuan berupa 
Pos Kesehatan di daerah 
Ta nah Miring, dua unit mobil 
ambulance, perlengkapan 
pe nunjang untuk Puskesmas 
Sota, serta peralatan penjernih 
air.

Adapun bantuan pendi
dikan diserahkan kepada 
pelajar dan sekolahsekolah 
di wilayah tersebut. Bantuan 
pendidikan berupa seragam, 
sepatu, tas sekolah berikut 
peralatan tulis, buku pelajaran 
dan bacaan. Selain itu juga 
terdapat  bantuan olah raga 
yang diberikan kepada se
kolah, kelompok pemuda/
karang taruna berupa kos tum 

dan sepatu olahraga, per
alatan atletik, bola kaki, serta 
bola dan net volley.

Di Provinsi Papua dan 
juga Papua Barat, Perta mina 
secara rutin telah menya
lurkan bantuan CSR pada 
beberapa bidang. Yaitu, 
pen didikan, lingkungan, ke
sehatan, infrastruktur dan 
pemberdayaan. Bantuan 
tersebut meliputi penyediaan 
pe rpus takaan  seko lah , 
kom puter, bantuan siswa 
ber prestasi,  penanaman 
mangrove, penyediaan alat 
ke sehatan puskesmas dan 
posyandu, penyerahan ka
ca mata, pembangunan 

posyandu dan juga program
program pelatihan.

“Bantuan CSR yang telah 
diserahkan Pertamina kepada 
masyarakat merupakan wujud 
dari komitmen kami untuk 
senantiasa tumbuh bersama 
masyarakat di sekitar wilayah 
operasi. Kami mengharapkan 
keberadaan dan peran Perta
mina di Tanah Papua, baik 
dalam upaya memenuhi 
kebutuhan BBM maupun 
tanggung jawab sosialnya ini 
dapat meningkatkan kecin
taan masyarakat ujung Timur 
perbatasan Indonesia ini ke
pada Pertamina dan NKRI,” 
kata Hanung.•MARLO

Tamiang menyambut baik 
dan mendukung penuh serta 
memberikan apresiasi yang 
sangat besar dalam kegiatan 
pelepasliaran/pelestarian  
Tuntung Laut ini.

“Kegiatan ini merupakan 
penyelamatan satwa yang 
dilindungi. Oleh sebab itu 
kami mengimbau agar semua 
pihak mendukung program 
pelestarian Tuntung Laut di 
wilayah pesisir Tamiang, agar 
satwa yang dilindungi  ini tidak 
punah dari muka bumi,” ujar 
Muhammad Zein.

S e m e n t a r a  K e p a l a 
HSSE Field Rantau Bukit 
Hari Laksono mengharapkan 
kegiatan ini tidak berhenti 
sampai  d is in i  sa ja .  “ In i 

merupakan  kepedu l i an 
P e r t a m i n a  t e r h a d a p 
l ingkungan. Oleh sebab 
itu mari samasama kita 
jaga kelestar ian spesies 
Tuntung Laut ini sehingga 
nantinya anak cucu kita 
dapat melihatnya,” ajak Hari 
Laksono kepada masyarakat 
yang hadir dalam kesempatan 
tersebut.

“ S a y a  a t a s  n a m a 
p i m p i n a n  p e r u s a h a a n 
menyampa ikan  ucapan 
terima kasih kepada Dinas 
Kehutanan & Perkebunan 
Kabupaten Aceh Taminag, 
serta Yayasan Satucita Lestari 
Indonesia yang dapat bekerja 
sama dengan PT Pertamina 
Field Rantau dalam kegiatan 

pelepasliaran tukik spesies 
tuntung laut. Semoga apa 
yang kita lakukan pada hari ini 
dapat bermanfaat untuk kita 
semua,” pungkasnya.

Acara diakhiri dengan 
pelepasan 77 ekor tukik 
spesies tuntung laut oleh 
Field Manager Rantau diwakili 
oleh Bukit Hari Laksono, Legal 
& Relation Asst Manager Jufri, 
Kepala Dinas Kehutanan & 
Perkebunan Kabuapten Aceh 
Tamiang yang diwakili oleh Ir. 
H.Muhammad Zein, Ketua 
Yayasan Satucita Lestari 
Indonesia Yusriono dan para 
pemuka Masyarakat serta 
undangan lainnya.•pEp FIELD 

RANtAU

DUMAI - RU II Dumai bekerja 
sama dengan Badan Dakwah 
Islam (BDI) RU II berpartisipasi 
dalam merayakan Hari Raya 
Qurban tersebut. Sebanyak 
47 hewan kurban disembelih 
setelah usai dari Shalat Idul 
Adha di Masjid Muhajirin Bukit 
Datuk.

Kegiatan diikuti pekerja 
beserta keluarga besar RU II 
Dumai. Dalam sambutannya, 
Senior Manager Operation 
and Manufacturing Afdhal 
Marta menyatakan, dengan 
berkurban keluarga be sar 
RU II bisa berbagi  de ngan 
masyarakat sekitar daerah 

Peduli Sesama Saat idul Adha

operasi yang membutuhkan.
Selain didistr ibusikan 

kepada yang berkurban, 
hewan kurban yang sudah 
disembelih juga diberikan 
kepada masjid atau mushalla 

u n t u k  d i d i s t r i b u s i k a n 
kepada masyarakat yang 
membutuhkan yang berada 
di Ring I dan Ring II di Kilang 
RU II Dumai.•RU II
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Judul Buku : 
Spirit Mien R. Uno Bergaya Sepanjang Usia
penulis  : Siti greatiani
penerbit : gramedia
Kolasi  : 171p/il/25cm 

Bertambah usia bukan alasan untuk menarik diri dan 
mengabaikan keinginan untuk tampil menarik, hasrat 
untuk terus belajar, serta semangat untuk terus beraktivitas 
dan bersosialisasi. Melalui buku ini Mien R. Uno ingin 
membagikan kiatkiat dirinya untuk selalu tampil menarik 
walau sudah memasuki usia senja. Mien R. Uno meyakini 
bahwa hati yang dipenuhi energi positif, pikiran yang selalu 
haus akan pengetahuan, menjadi diri sendiri, serta selalu 
menghargai diri sendiri dan orang lain merupakan sebagian 
“rahasia” pribadi berpenampilan menarik.

Buku ini terdiri dari lima bab, untuk bab pertama sendiri 
yakni “Bersikap Positif” menerima perubahan dan apa yang 
terjadi dalam hidup bukan semata fisik dan pertambahan 
usia membuat Mien R. Uno selalu bersyukur. Beliau juga 
berkeyakinan bahwa pikiran yang baik dan positif yang 
dipenuhi rasa syukur akan sangat memengaruhi aura 
seseorang. Bahkan hal ini tidak hanya akan tercermin 
pada aura kehidupan, berpikir , bersikap dan sebagainya. 
Menurutnya di setiap usia, ada tantangan menarik dan 
kreativitas yang bisa dimainkan untuk menata penampilan. 
Dalam menata penampilan Mien R. Uno mencintai setiap 
usia yang dilewatinya karena ada pengalaman warnawarni 
di dalamnya.

Menjadi diri sendiri adalah hal terpenting. Menurutnya 
belajar dan menambah ilmu berarti memahami bahwa 
sebenarnya beliau tidak tahu semua hal, oleh karena itu 
selalu menambah wawasan merupakan daya tarik kita 
sebagai pribadi. Berwawasan tidak selalu harus mencapai 
pendidikan akademis yang amat tinggi. Namun kita dapat 
belajar menyerap ilmu dari setiap interaksi dalam hidup dan 
apa yang kita baca serta tonton seharihari.

Kesehatan menurutnya juga “rahasia” terpenting dari 
penampilan Mien R. Uno. Baginya sehat adalah hal yang 
utama. Menjadi sehat dan bugar harus dijalankan secara 
berkesinambungan, dan itu gaya hidup dari beliau. Untuk 
itu beliau harus mempunyai manajemen hidup yang baik, 
yang akan  mengarahkannya pada tatanan kehidupan yang 
bertujuan utama menjadi sehat dan bugar. Manajemen diri 
yang dilakukan oleh Mien R. Uno yakni tindakan  preventif 
misalnya melakukan operasi katarak sebelum kondisi 
menjadi makin buruk dan beliau juga sering berkonsultasi 
dengan ahli gizi untuk mengetahui olahraga dan jenis 
makanan apa yang baik untuk beliau.

Melalui buku ini Mien R. Uno berharap pembaca dapat 
memetik manfaat dan dapat memicu agar tak pernah 
berhenti belajar dan senantiasa memberdayakan diri, 
selaras dengan menata penampilan “fisik” yang semata-
mata hanyalah kemasan setiap individu. Karena Mien R. 
Uno yakin, cantik itu relatif dan diatas langit masih ada 
langit. Tapi bila kita menjadi diri sendiri serta selalu bertujuan 
bukan untuk mengejar pujian, tentu kita akan merasa 
nyaman dan baik. Saya yakin pancaran itulah yang akan 
tercermin pada penampilan fisik kita.•pERpUStAKAAN
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Para Pemenang APQ Awards 2013 Bersama Menteri BUMN DAhlan Iskan dan Direktur 
Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Assalaamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Untuk melengkapi laporan saya, selaku Ketua Panitia 
Annual Pertamina Quality (APQ) Awards pada Pembukaan 
kemarin, Senin (28 Oktober 2013) yang lalu, kepada 
Menteri BUMN, Direksi dan Dewan Komisaris Pertamina, 
Manajemen Puncak/Lini Unit Bisnis dan Anak Perusahaan 
serta tamu undangan dari berbagai kalangan termasuk 
Perguruan Tinggi, BUMN dan Perusahaan dari berbagai 
sektor, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 
kata pengantar untuk acara penganugerahan APQ 
Awards yang sebentar lagi akan kita selenggarakan.

Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, Tuhan YME,
Di tengah tantangan perusahaan yang semakin besar. 
Insan Mutu Pertamina telah  bertekad untuk menjadi 
pemegang peranan strategis dalam Pencapaian Aspirasi 
Pertamina Tahun 2025.  

Upaya perbaikan berkelanjutan dan peningkatan 
ide kreatif dan inovatif dalam konsep 4 pilar Quality 
management (QM) adalah menjadi jawabannya. 
improvement adalah kebijakan Perusahaan yang termuat 
dalam Code of Pertamina Quality management System. 
Jangan sekalikali mengatakan improvement tidak 

diperlukan. Menjalankannya adalah suatu kewajiban. 
Dan Insan Mutu meresponnya dengan satu jawaban. 
1152 risalah kegiatan inovasi dengan value creation 
2,6 triliun rupiah bukanlah barang mainan.

Para Manajemen Lini di Unit Bisnis/Region dan Anak 
Perusahaan, tak perlu bersusah payah mencari, 
menggali, merenungi lagi teori di luaran sana untuk 
dijadikan pedoman baru untuk kegiatan mutu. Insan 
mutu tidak lagi berkutat dengan teori/filosofi. Mereka 
sudah memberikan bukti. Kebanyakan berdiskusi 
soal filosofi, membuat kita mengubah PDCA menjadi 
Plan-Do-Cancel-Again. Sementara Insan Mutu telah 
membuktikannya secara nyata menjadi Plan-Do-
Check–Action.

4 Pilar QM sudah tumbuh dan berkembang menjadi 
leading practice. Kita semua, mari, berubahlah 
dari kebiasaan lama. Kebiasaan mengatakan terus 
menerus orang lain lebih baik, yang patut kita tiru terus 
menerus. Lalu untuk menjaga gengsi atau malu hati, 
kita bungkus dengan kata benchmarking. Mengapa 
kita harus menutupi? Mengapa kita tidak berani untuk 
mengatakan bahwa QM Pertamina adalah leading 
practice? Kita adalah yang terdepan. Sayangnya kita 
tidak punya nyali untuk di depan. Itu adalah kesalahan.

Pencapaian di 4 tahun terakhir, membuktikan Insan 
Mutu Pertamina sanggup menjadi yang terdepan 
dan menjadi pemenang. Forum CIP tingkat Nasional/
BUMN dan Internasional berkalikali kita sebagai 
pemenang. Quality Asessment tingkat Asia Pacific kita 
tunjukkan dengan menjadi pemenang. Knowledge 
Management Pertamina atau KOMET di Asia kita 
juga pemenang.

Pada hari ini, kita membuktikan kembali 

Quality 
management 
Pertamina 
Adalah 
leading 
Practise

disampaikan oleh 
Faisal yusra, Quality management manager 
pada APQ Awards 213

upaya yang dilakukan Insan Mutu selama tahun 2013. Dengan 
dorongan dan dukungan Manajemen Lini, Pimpinan Puncak 
Organisasi, kegiatan QM telah menjadi budaya. Budaya yang 
pantas untuk dihargai. Jangan sampai ada yang ketinggalan 
atau ditinggalkan.

Mungkin masih banyak yang akan kita lakukan. Tapi 
menyampaikan rasa syukur dan bangga atas apa yang 
diperoleh, patut juga kita lakukan.

Annual Pertamina Quality Awards adalah rasa syukur Insan 
Pertamina atas apa yang telah kita raih. APQ Awards dengan 
12 kategori adalah bukti manajemen puncak dan insan mutu 
telah berbuat yang terbaik. 

Mari kita saksikan. Bagaimana Insan Mutu sebagai pemenang. 
Kita adalah pemenang. Kita semua, insan mutu, adalah 
pemenang. Pemenang terpilih kita jadikan sebagai yang 
terbaik. Terbaik mewakili kita semua. Mewakili keberhasilan 
kita menjawab tantangan untuk menghasilkan value creation 
bagi perusahaan. Lalu siapakah yang menjadi yang terbaik 
itu? Mari kita saksikan.

Insan Mutu …  Semangat !! Hebat !! Pertamina… Jaya!! Jaya!!

Wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.
Ketua Panitia Annual Pertamina Qualiy (APQ) Awards 2013
Faisal Yusra

Integrasi 4 Pilar Kegiatan QM

Para Pemenang dan Nominasi APQ Awards 2013
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kWP dan yPkP laksanakan kursus kewirausahaan
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Tanpa kita sadari, gaya hidup sekarang membuat kita 
mengeksploitasi mata secara berlebihan sehingga 
menyebabkan stres. Berikut adalah tipstips untuk menjaga 
mata kita agar selalu tetap sehat.

periksa mata setiap 12 bulan. Masalah penglihatan yang 
tidak ditangani dengan benar akan berkembang semakin 
parah. Sebaiknya hindari pemakaian lensa kontak atau 
kacamata yang tidak lagi cocok untuk Anda karena dapat 
menyebabkan masalah penglihatan dan sakit kepala.

Kacamata anti-Uv. Sinar UV dapat membuat kerusakan 
serius pada mata. Kacamata yang baik dapat mencegah 
hal ini. Ketika membeli kacamata, pastikan yang dapat 
memantulkan paling tidak 98% radiasi UV.

Nutrisi untuk Mata. Studi barubaru ini menunjukkan 
bahwa vitamin dan kelompok antioksidan dapat mencegah, 
atau paling tidak memperlambat degenerasi mokular dan 
pertumbuhan katarak. Nutrisi yang baik bagi tubuh juga 
baik untuk mata.

penggunaan cahaya yang cukup. Bekerja dengan 
cahaya minim dapat menyebabkan kelelahan mata. Tapi 
cahaya yang terlalu terang juga tidak baik. Arah cahaya 
terbaik ketika bekerja menggunakan komputer adalah 
lampu meja bercahaya lembut dari arah samping. Kurangi 
tingkat terang (brightness) monitor. Warnanya memang jadi 
tak terlalu tajam, tapi mata akan jadi lebih nyaman.

Istirahatkan mata Anda. Hampir semua orang merasakan 
mata mereka jadi tidak nyaman setelah duduk seharian di 
depan layar komputer. Hal ini disebabkan mata berkedip 
25% lebih sedikit dari biasanya, yang menyebabkan 
mata jadi kering. Satu hal yang bisa dilakukan adalah 
menutup mata Anda dan menghitung sampai 5 sebelum 
membukanya kembali. Selain itu,  berpaling dari layar 
monitor dan fokus pada sebuah objek yang jauh. Lakukan 
ini selama beberapa menit setiap 30 menit.

Jika memakai lensa kontak, rawatlah dengan baik.
Lensa kontak tidaklah begitu merepotkan, tapi Anda juga 
tak dapat mengabaikan kebersihannya. Setiap kali akan 
memakai atau melepaskan lensa kontak Anda, bilaslah. 
Anda juga harus mengganti cairannya ketika Anda 
melepasnya sebelum tidur di malam hari.

pakailah lensa kontak sesuai jadwal yang disarankan.
Ada orang yang berniat menghemat dengan memakai 
lensa kontak lebih lama daripada yang dimaksudkan. Ini 
bukanlah hal yang baik. Meskipun kulitas lensanya tidak 
akan berkurang, tumpukan protein dapat mengaburkan 
penglihatan Anda. Hal lain yang harus dipertimbangkan 
adalah, semakin lama Anda memakai lensa kontak Anda, 
semakin tinggi risiko mata Anda terkena infeksi.

Gunakan filter monitor. Untuk mengurangi sinar yang 
menyilaukan dan radiasi yang dipancarkan layar monitor, 
gunakan filter glass monitor. Berbicaralah pada vendor 
perlengkapan komputer Anda untuk mendapatkan filter 
yang baik dan mampu mengurangi pengaruh radiasi, 
bukan hanya sekadar meredupkan cahaya monitor.

Letakkan kertas kerja agar mudah dibaca saat di 
depan komputer. Jika Anda harus bekerja dengan 
menyalin atau membaca kertas kerja, maka letakkan kertas 
kerja tersebut dalam jarak yang seimbang dengan monitor 
Anda. Ini Agar anda tidak perlu bolakbalik memfokuskan 
pandangan untuk membaca kertas kerja Anda, setelah 
membaca di layar monitor.•doktersehat.com

menjAgA 
keSeHATAn mATA

JAKARtA - Koperasi Wanita Patra (KWP) bekerja sama 
dengan Yayasan Pendidikan Keterampilan Patra (YPKP) 
melaksanakan pelatihan kewirausahaan dengan tema 
‘Kur sus Kewirausahaan Koperasi Wanita Patra’. Kursus 
keterampilan yang dilakukan adalah membuat aneka bakpao 
yang dipandu oleh pengajar profesional di bidang masak
memasak, Lanny Rustan. Kegiatan diadakan di Klub Nova, 
Kompas Gramedia, Kebun Jeruk, Jakarta Barat (9/10). 

Sekitar 25 anggota KWP mengikut i  kegiatan 
kewirausahaan yang rutin dilakukan satu tahun sekali. 
Banyak hal yang diajarkan oleh Lanny dari Klub Nova. Mulai 
dari pengenalan bahan kue sampai cara meracik bakpao 
agar mengembang dengan bagus. Klub Nova merupakan 
komunitas pembaca setia tabloid Nova yang dibentuk 
sebagai wadah bagi perempuan Indonesia yang aktif dan 
ingin maju. 

Ketua Koperasi Wanita Patra Elly Hemzairil menjelaskan, 
tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kemampuan 
bagi anggota KWP yang ingin mengembangkan wawasan 
untuk belajar membuat bakpao, sehingga nantinya dapat 

JAKARtA – Ustadzah Astri Ivo me
nyampaikan tausiah pada acara pengajian 
Persatuan Wanita Patra Pusat yang di
adakan di Gedung Wanita Patra, Simprug, 
Jakarta Selasa (22/10). Acara yang 
diadakan oleh PWP bidang sosial budaya 
dalam rangka peringatan hari raya  Idul 
Adha 1434H ini dengan mengangkat tema 
“Bersihkan Harta dengan Ber kurban”. 
Hadir pada pengajian kali ini, Ketua Umum 
PWP Pusat Kania M Afdal, Ketua PWP 
Pusat Dit. Keuangan Diah Andri T. Hidayat 
dan  Ketua PWP Pusat Dit. Pemasaran & 
Niaga Frida Hanung Budya. Penceramah 
menyampaikan setiap mus lim diharuskan 
mengeluarkan kurban dari harta miliknya 
yang terbaik.•pRIYO WIDIYANtO

membuka usaha dan dapat menyejahterakan anggota 
melalui keretampilan tersebut.  

Ketua YPKP Yeni Suhartoko berharap ke depannya 
seluruh anggota PWP  dapat lebih mengembangkan ke
ahliannya, terutama melalui programprogram pelatihan 
kewirausahaan. “Pelatihan ini bisa membentuk diri menjadi 
mandiri serta menambah penghasilan, khususnya bagi ibu
ibu anggota yang sudah pensiun.•WAHYU
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Corporate Secretary Adakan Breakfast meeting
JAKARtA - Fungsi Sekretaris Perseroan  Pertamina kembali menggelar  Breakfast meeting 
di Executive Lounge, Jumat (25/10). Breakfast meeting  yang bersifat informal ini rutin digelar 
sebulan sekali,  dihadiri Sekretaris Perseroan Pertamina Nursatyo Argo, VP Corporate 
Communication Ali Mundakir, VP Investor Relations Achmad Herry,  para manajer  dan 
jajaran Sekper lainnya. Pertemuan kali ini menampilkan  dua pembicara. Yaitu VP Corporate 
Communication yang berbicara tentang gaya hidup sehat dengan lari (running) untuk 
menantang diri sendiri, dan Manajer Brand Management Agus Mashud yang berbicara tentang 
perut dan obesitas (kegemukan).•URIp
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Bapor Ru iV Persembahkan medali untuk Cilacap
cILAcAp - Pekan Olahraga Propinsi (Porprov) Jateng di tahun 2013 digelar di wilayah KONI Banyumas pada Oktober 
2013. Acara empat tahunan ini mempertandingkan 39 cabang olahraga dengan memperebutkan 593 medali dari 
berbagai nomor. Tim Bapor Refinery Unit (RU) IV di beberapa cabang olahraga ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten 
Cilacap untuk mewakili Cilacap di ajang ini. Di cabang olahraga menembak, Bapor menurunkan 6 atlit dan berhasil 
menorehkan tinta emas dengan diraihnya satu medali emas, tiga perak, satu perunggu. Di cabang olahraga Kempo,  
Bapor menyumbangkan dua medali perak dan tiga medali perunggu.•RU Iv

kunjungan mahasiswa universitas Brawijaya 
ke kantor Pusat Pertamina
JAKARtA - Dalam rangka studi rombongan mahasiwa  Fakultas Manajemen & Bisnis Universitas 
Brawijaya  berkunjung ke Kantor Pusat Pertamina, pada Rabu (23/10). Rombongan yang terdiri 
dari 87 mahasiswa semester 5 diterima External Communication Manager Jekson  Simanjuntak 
di Lantai M Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina. Dalam kesempatan tersebut mereka 
mendapatkan pembekalan pengetahuan, di antaranya dari Eviyanti Rofraida, Senior Officer 
Investor Communications.•URIp
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Pertamina motor Club Peduli Pendidikan dan lingkungan
INDRAMAYU -  Pertamina Motor Club (PMC) bekerja sama dengan Terminal BBM Rewulu melakukan kegiatan sosial 
dengan memberikan bantuan untuk SSMP PGRI Mlarak Ponorogo Jawa Timur, pada 1 September 2013 lalu. Bantuan yang 
diserahkan berupa 3 unit komputer, 3 unit meja komputer, perlengkapan alat tulis, dan 3 unit filling cabinet. Selanjutnya 
pada 22 September 2013, PMC juga melakukan kegiatan sosial lainnya. Sebanyak 1.500 bibit Mangrove di  Pasir Mendhit 
Kulon Progo Yogyakarta.  Dalam kegiatan tersebut, PMC bekerja sama dengan Terminal BBM Rewulu, LSM KANOPI 
Indonesia, dan Kelompok Tani “WANA TIRTA”.•pMc
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BkjT Ru Vi Balongan ikuti Bimbingan mental 
di Arhanudse 14
cIREBON - Pada 20 Agustus 2013, di lapangan upacara Batalyon Arhanudse 14 Cirebon, 
sebanyak 60 Bimbingan Kerja Juru Teknik (BKJT) RU VI tahun 2013 mengikuti pembukaan 
Program Bimbingan Mental (Bintal) selama 12 hari.  Acara ini diselenggarakan  oleh RU VI 
Balongan bekerja sama dengan Batalyon Arhanudse 14 Cirebon. Wakil Komandan Arhanudse 
14 Mayor Arh Choirul mengatakan para peserta diajarkan disiplin dalam segala hal, semangat 
juang untuk pantang menyerah, mandiri, berani serta mampu bekerja sama dengan baik 
sehingga diharapkan mampu membentuk mental para peserta agar mempunyai mental yang 
baik terutama dalam bekerja dan menyelesaikan tugas.•RU vI
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Peresmian new (SWS) Area HCC 
& Chloride Removal HSC
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Aviation Product Quality Assurance 
Manager
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JOKO pItOYO
M & T Subsidiary Management 
Manager
Direktorat Pemasaran & Niaga

NUNIEL tRIBUDIAStUtI
Employee & Outsourcing Management 
Manager
Direktorat SDM
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gUStINI RASWAtI
Employee Information Service Manager
Direktorat SDM

ASRUL BAHAR
Employee Services Manager
Direktorat SDMFo
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Bitumen Manager
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Peluncuran Fastron Card di Palembang

BALIKpApAN – Direktur Pe
ngolahan Pertamina Chris na 
Damayanto didampingi oleh 
GM RU V Balikpapan Achmad 
Fathoni M beserta jajaran, 
meresmikan pengoperasian 
Unit Sour Water Stripper 
(SWS) Plant 17 - hCC & Unit 
Chloride Removal  HSC di 
Pertamina Refinery Unit V 
Balikpapan, (21/10).

SWS merupakan unit 
ope ras i  yang  d idesa in 
untuk menghilangkan H2S 
(hydrogen Sul f ide )  dan 
NH3 (ammonia) dari Sour 
Water yang dihasilkan dari 
operasional unit proses. 
Se te l ah  pembangunan 
unit SWS baru, buangan 
air limbah RU V Balikpapan 
berhasil memenuhi Baku 
Mutu Air Limbah (BMAL) 
yang disyaratkan oleh KLH 
dan produk striped water 
new SWS dapat digunakan 
kembali sebagai wash water 
pada desalter CDU IV.

Chloride Removal meru
pakan unit tambahan di 

unit Platforming yang di 
desain untuk menghilangkan 
Chloride  pada reformat, 
yang merupakan komponen 
untuk pembuatan ga soline. 
Pembangunan ini dilatar
belakangi dengan adanya 
catasthropic failure berupa 
ledakan dan kebakaran unit 
Platforming pada tahun 2000, 
akibat korosi oleh senyawa 

chloride. Kondisi operasi di 
masa depan diperkirakan 
akan memiliki severity lebih 
tinggi sehingga korosi oleh 
senyawa chloride juga akan 
meningkat.

Ch r i sna  Damayan to 
memaparkan, peng ope
ra  s i  an  Un i t  SWS P lan t 
17  HCC & Unit Chloride 
Removal  HSC ini  untuk 

meng aplikasikan UU No 32/ 
2009, yang mengharuskan 
se mua industriawan meng
ikut i  peraturan in i .  B i la 
tidak mematuhinya, smaka 
akan d ikenakan sanks i 
kurungan penjara. Karena 
itu tidak hanya di Balikpapan 
saja, seluruh Refinery Unit 
Pertamina melakukan hal 
yang sama.•WAHYU 

pALEMBANg – Fastron Card 
diluncurkan pada gathering 
distributor pelumas Pertamina 
di Bukit Golf, Palembang, 
(24/10).  Acara tersebut 
dihadiri oleh tim manajemen 
Pertamina, distributor Perta
mina dan para pemilik bengkel 
yang menggunakan pelumas 
Pertamina.

“Pertamina memberikan 
apresiasi bagi pelanggan loyal 
yang selalu menggunakan 
produk pelumas Pertamina 
dengan memberikan loyalty 
card  yang member ikan 
previlege bagi pemegang kartu 
untuk menikmati pelayanan 
gratis di merchant yang bekerja 
sama dengan kami,” ujar 
General Manager Marketing 
Operation Region II Pertamina, 
Ageng Giriyono. Menurutnya, 
sebuah kebanggaan Palem
bang menjadi tempat berse
jarah diluncurkannya Fastron 
Card.

Sebagai tempat diluncur
kan nya kar tu  te rsebut , 
oto  matis secara nasional, 
dis tributor dan pelanggan 
pelumas Pertamina pertama 

yang berkesempatan men
dapatkan kartu ini adalah 
pelanggan yang berdomisili di 
Palembang.

“Ini adalah inovasi strategi 
marketing yang kami yakin 
dapat efektif dan diterima di 
kota Palembang,” ujar Syafaat 
Jajuli. 

El John adalah perusahaan 
yang dimiliki oleh putera daerah 
Palembang dan memil iki 
aringan lounge di bandara 
di seluruh Indonesia. Untuk 
distributor maupun pemiliki 
bengkel yang merupakan 

pengusaha yang ser ing 
bepergian, kartu ini dapat 
menjadi previllege, di samping 
ada rasa kedaerahan yang 
kuat.

“Kami juga mengembang
kan jaringan agar semakin 
banyak merchant yang bekerja 
sama dengan kami sehingga 
menambah keuntungan 
pemegang kartu,” tambahnya. 

Tak lama setelah launching 
Fastron Card dilaksanakan, 
tak sedikit pengusaha lokal 
yang langsung menghubungi 
distributor untuk bekerja sama 

mensponsori kartu tersebut.
Saat ini Fastron Card akan 

diberikan terutama kepada 
distributor dan bengkel yang 
menggunakan pe lumas 
Pertamina. Keuntungan dari 
pemegang kartu ini adalah 
dapat masuk ke lounge El 
John di seluruh bandara di 
Indonesia.  

“Kami berharap pada awal 
tahun 2014, Fastron Card 
tidak hanya dapat dimiliki oleh 
distributor pelumas, tetapi juga 
sampai pada ke konsumen 
langsung.” kata Syafaat.•MOR II
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ANAK pERUSAHAAN

upaya PeP Field Papua Tingkatkan Produksi
PHe Wmo Temukan 
Play eksplorasi Baru 
di Cekungan jatim
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Ramba Capai Angka Produksi 
Tertinggi 6.504 BoPd

SORONg – Bertempat di 
lapangan produksi Klamono, 
Distrik Klamono, Kabupaten 
Sorong pada Sabtu (12/10), 
dilaksanakan upacara adat 
untuk memulai spudding 
sumur Kawista. Upacara 
adat dihadiri oleh pekerja PT 
Pertamina EP (PEP) Asset 5 
Field Papua, mitra eksplorasi, 
Bupati Sorong dalam hal 
ini diwakili oleh Asisten II, 
Gani Malagapi, Kepala Distrik 
Klamono, Yoel Kemesfle, 
Kapolsek Klamono, Danramil 
Klamono, dan masyarakat 
pemilik ulayat Distrik Klamono.

Perwakilan mitra eks
plorasi PEP, Agus Salim 
Sitompul menyampaikan, 
pengeboran ini adalah buah 
dar i  per ja lanan panjang 
setelah sekian lama tidak ada 

PT Pertamina Hulu Energi West Madura 
Offshore (PHE WMO) temukan play baru dalam 
melakukan eksplorasi di wilayah perairan Jawa 
Timur. Hasil pemboran eksplorasi di area selatan 
JS1 Ridge, sumur PHE 481 dan PHE 291, PHE 
WMO mendapatkan potensi lain yaitu pada level 
Ngimbang Clastic dan Basement. Indikasi yang 
didapat pada kedua sumur tersebut memberikan 
harapan baru bagi keberadaan hidrokarbon pada 
level terdalam, Fractured Basement (FB).

Manager Eksplorasi PHE WMO Dwi Mandhiri 
saat dijumpai di ruang kerjanya mengatakan, 
“Sesuai prinsip eksplorasi Pertamina, kita 
memerlukan pengganti yaitu target lain dengan 
play baru. Sebelumnya, eksplorasi di area 
kerja PHE WMO selalu berkisar pada lapisan 
batugamping reef formasi Kujung dimana secara 
petroleum system sudah proven dan merupakan 
tulang punggung produksi PHE WMO hingga saat 
ini. Kami melakukan rangkaian evaluasi secara 
serius untuk mempelajari potensi ini, dimulai 
dengan studi regional, fieldtrip, seminar mengenai 
fractured basement reservoir di Bandung, peer 
review, serta merancang pengambilan data 
seismik yang didedikasikan untuk target terdalam. 
Hasil tes pada sumur PHE 291 mengindikasikan 
keberadaan hidrokarbon berupa minyak dan 
gas yang jika dilihat dari luasan areanya dapat 
memberikan harapan bagi penambahan cadangan 
masa depan Pertamina”.

Dwi Mandiri menambahkan, “Keberhasilan ini 
sebagai bukti bahwa ada kandungan minyak yang 
sangat besar terdapat dibawah lapisan Formasi 
Kujung, yaitu Formasi Ngimbang dan Basement. 
Sejak dulu pengeboran akan berhenti jika telah 
mencapai lapisan keras, yaitu basement. Namun 
dengan penerapan konsep lain, kita berhasil 
membuktikan keberadaan hidrokarbon pada 
lapisan onlapping sekaligus pada lereng tinggian 
Basement. Dengan ditemukannya minyak dan 
gas pada level Basement dan Ngimbang Clastic 
membuka peluang penambahan produksi migas 
Pertamina yang sangat besar. Sebab di beberapa 
cekungan di Jawa Timur juga di Indonesia bagian 
timur ada beberapa lokasi dengan model geologi 
seperti ini.” 

Disamping harapan yang besar, PHE WMO 
juga menghadapi tantangan yang tidak kalah 
besarnya. Hasil Drill Steam Test (DST) level 
basement dari sumur PHE 291 dan DST lapisan 
Ngimbang Clastic pada sumur PHE 481 walaupun 
membuktikan keberadaan hidrokarbon, namun 
secara kuantitas masih belum memperlihatkan 
trend yang positif karena beberapa faktor sehingga 
perlu upaya lain untuk mengatasinya. Persiapan 
secara teknis sangat diperlukan, baik dari segi  
operasi hingga penerapan teknologi produksi. 
Dalam waktu dekat, PHE WMO akan turut 
berpartisipasi bersama UTC dan Anak Perusahaan 
Hulu lainnya untuk membuat semacam standar 
prosedur dalam hal operasi pengeboran dan 
teknologinya pada target dalam, termasuk 
basement.  Diharapkan, keberhasilan eksplorasi 
PHE WMO terhadap play baru ini dapat menjadi 
pemicu semangat baru eksplorasi bagi Pertamina 
dan Indonesia ke depannya.•pHE

program pengeboran  di Field 
Papua. “Semoga pengeboran 
in i  berhas i l  dan secara 
otomat is  meningkatkan 
produksi minyak nasional 
pada umumnya dan produksi 
PEP Papua Field khususnya,” 
ujar Agus.

Bupati Sorong yang di
wakili oleh Asisten 2, Gani 
Malagapi mengatakan, selaku 
stakeholder perlu mendukung 
setiap kegiatan PT Pertamina 
EP dalam mencari sumber
sumber minyak baru. “Bila 
per lu pengeboran t idak 
sampai di sini saja, tetapi ada 
lagi pengeboran berikutnya 
seh ingga minyak  t idak 
habis dalam waktu dekat 
sehingga bisa dinikmati oleh 
anak cucu kami selanjutnya,” 
ungkapnya. Gani Malagapi 

juga berpesan agar dalam 
melaksanakan kegiatannya, 
hendaknya PT Pertamina 
EP juga memperhat ikan 
kese jahteraan ke luarga 
pemilik ulayat Klamono.

Sebelum acara spudding 
dimulai, dilakukan prosesi 
upacara adat terlebih dahulu. 
Harapannya agar kegiatan 

pengeboran dapat berjalan 
dengan lancar tanpa halangan 
dan membawa hasil. 

P e n g e b o r a n  s u m u r 
Kawista merupakan rencana 
kerja pengeboran tahun 2013 
PEP Papua Field. Disamping 
sumur Kawista, pengeboran 
direncanakan dilakukan pada 
sumur Kuansu.•pEp FIELD pApUA

R A M B A  -  P e r t a m i n a 
EP Field Ramba kembali 
mengukir prestasi dengan 
meraih angka 6.504 bopd. 
Angka ini jauh melebihi target 
produksi tahun 2013 yaitu 
sebesar 5.433 bopd, atau 
setara dengan 119,7% diatas 
target yang ditetapkan. 
Pertamina EP mengambil 
alih pengelolaan Lapangan 
Ramba sejak 16 Oktober 
2010 menyusul berakhirnya 
kontrak “technical assistance 
contract”  (TAC) dengan 
Elnusa Tristar Ramba Ltd 
dimana produksi ratarata 
lapangan Ramba saat itu 
berkisar di angka 3.424 
BOPD.

K e n a i k a n  p ro d u k s i 
yang dicapai Field Ramba 
merupakan hasil akumulasi 
dari berbagai upaya yang 
telah dilakukan Field Ramba, 
salah satunya adalah dengan 
pembukaan sumur bor 
baru yaitu BN 109 yang 
mem berikan kontribusi 154 
Bopd. Langkah lainnya yang 
dilakukan adalah stimulasi 
dengan acid (HCL) sehingga 
Field Ramba berhasil gain 
sampai 56 Bopd. Metode lain 
yang juga memberikan gain 
cukup besar yaitu sampai 242 
bopd adalah dengan optimasi 

lifting seperti mengganti jack 
pump dengan ESP (electric 
submergible pump) sehingga 
minyak yang diangkut dapat 
lebih besar.

“Tren produksi memang 
sejak akhir September mulai 
naik sampai menyentuh 
angka 6000an bopd, namun 
memang di awal Oktober, 
terdapat beberapa sumur 
besar yang mati hingga 
angka kembali pada kisaran 
5700an. Namun sumur
sumur besar tersebut kembali 
menghasi lkan sehingga 
produksi melejit ke angka 
6.300 bopd dan puncaknya 
pada angka 6.504 bopd 

pada 18 Oktober 2013 dan 
cenderung stabil,”ungkap 
Harmawan Prasetyadi selaku 
Assistant Manager Petroleum 
Enggineering.

Ramba Field Mana ger 
Bustanul Fikri mengung
kapkan bersyukur atas 
berkah dan hidayahnya se
hingga semua rencana kerja 
dapat dilaksanakan dengan 
baik, lancar, selamat dan 
memperoleh hasil sesuai de
ngan yang diinginkan. Semua 
hasil yang dicapai merupakan 
buah dari kerja keras, kerja 
cerdas, serta komitmen 
baik dari lapangan maupun 
dukungan dari pusat.

“Saya berharap agar 
semangat semua personil 
Field Ramba pada khususnya 
dan Pertamina EP Asset 
1 pada umumnya tetap 
ter  jaga. Semoga rencana 
kerja ke depannya dapat 
dilaksanakan dengan baik 
dan  se lamat  seh ingga 
diperoleh hasil yang sesuai 
dengan yang diinginkan. 
Dengan demikian dapat terus 
meningkatkan kemampuan 
produksi lapangan asset 
1 maupun Pertamina EP 
secara keseluruhan,” ungkap 
Ramba F ie ld  Manager, 
Bustanul Fikri.•pEp
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Pertamina goes to Campus iTS
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Budayakan gaya 
Hidup Sehat

inilah Cara lebah Berinovasi
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Engkau  mas ih  anak 
sekolah… satu SmA… Belum 
tepat waktu, tuk begitu… 
begini… 

Itulah penggalan lirik lagu 
milik Chrisye sebagai  penanda 
tim PKM Lebah menampilkan 
ka rya  te rba iknya  pada 
sharing knowledge di gelaran 
Forum Presentasi Continous 
Improvement Program (CIP) 
Direktorat Non Teknis dan 
Kantor Pusat 2013 di Gedung 
Utama Pertamina, Rabu (25/9).

Kreatifitas mereka seakan 
tidak berhenti sampai disitu. Di 
hadapan para juri dan audiens, 
sesi itu ‘disulap’ dalam bentuk 
acara kuis cerdas cermat. 
Dengan mengenakan model 
seragam sekolah hitam dan 
putih dengan rompi rajutan, 
menambah kesan ‘anak 
sekolah’. 

Selain teknik presentasi 
yang d ikemas menar ik , 
inovasi yang dikemukakan 
juga tampak ringan dan jelas. 
Maka tak heran, hal itu pula 
yang membawa mereka 
pada peringkat 1 kategori 
PKM Terba ik ,  d i  a jang 

SURABAYA – Dalam rangka 
membentuk kaum muda yang 
berintelektual, Pertamina 
mengadakan Pertamina 
Goes to Campus (PGTC) 
2013 di Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember (ITS) 
Surabaya, Rabu (9/10). Dalam 
kegiatan tersebut, Pertamina 
mengajak mahasiswa dan 
civitas akademika untuk ikut 
menyumbangkan pemikiran 
demi masa depan generasi 
mendatang.

PGTC yang mengangkat 
tema ”Kaum Muda Intelektual: 
Menciptakan Ketahanan 
Energi untuk Negeri” ini 
adalah salah satu bentuk 
k e p e d u l i a n  P e r t a m i n a 
di bidang pendidikan dan 
menjadi ajang tahunan yang 
d i lakukan dengan cara 
mengunjungi universitas
universitas di Indonesia untuk 
memberikan informasi kepada 
akademisi tentang fungsi 
dan peran yang diemban 
Pertamina. Tahun ini, PGTC 
dilaksanakan di kota Jakarta, 
Bandung, Samarinda, Malang 
dan Surabaya.

JAKARtA – Dalam rangka membudayakan 
gerakan gaya hidup sehat bagi seluruh pekerja, 
Fungsi Health and Medical Management 
menggelar kegiatan bertajuk “Getting Body FiT 
an Edutainment healthy motivational Session” 
di Gedung Utama Pertamina, Lantai 21, pada 
Rabu (23/10).

Assistant Manager Medical Corporate, Eko 
Prihsetiyoningsih, menuturkan, kegiatan ini 
bertujuan untuk meningkatkan pola hidup sehat 
pekerja menjadi SDM yang berkualitas, konsisten, 
dan produktif. Oleh sebab itu, diperlukan gelaran 
motivasi seperti ini guna memberikan semangat 
kepada pekerja. “Dengan begitu, para pekerja 
memiliki paradigma sehat dan termotivasi,” ujarnya 
di selasela kegiatan.

Menurutnya, kesehatan tidak hanya untuk 
masingmasing individu semata, akan tetapi 
ditularkan kepada lingkungan terdekatnya. 
Untuk menjadi sehat, pola makan dan olahraga 
juga harus teratur. “ I tu sebabnya, kami 
menyelenggarakan kegiatan motivasi kesehatan 
yang ditujukan tidak untuk pekerja saja tapi juga 
bisa diterapkan di keluarganya sendiri,” pungkas 
Eko Prihsetiyoningsih.

Hal senada disampaikan Direktur SDM 
Pertamina, Evita M Tagor, bahwa kesehatan 
merupakan unsur terpenting agar dapat bekerja 
secara optimal. “Mulailah dari diri sendiri dengan 
membiasakan diri berolahraga secara rutin dan 
berkesinambungan,” ujarnya.

Meski demikian, Evita menyesalkan kurangnya 
partisipasi pekerja dalam mengikuti program 
medical Check-up (mCU) Catch Up yang rutin 
digelar di kantor Pertamina Pusat “Bila dilihat dari 
hasil MCU kemarin, ternyata pekerja yang ikut 
kurang dari 70 persen,” ungkap Evita.

Berkaca dari hal itu, pihaknya bakal berupaya 
keras memperbaiki kekurangan tersebut secara 
tegas. Ke depan, bagi pekerja yang tidak 
mengikuti program MCU akan dikenai sanksi. 
“Jadi sekarang saya balik, mulai 2014 bagi pekerja 
yang tidak ikut serta pada program MCU, tidak 
dapat uang cuti,” tegas Evita.

Acara ini juga diisi  oleh Monica Komalasari 
selaku Public Speaker Psychologist. Wanita 
yang lulusan psikologi Universitas Indonesia ini 
memberikan  pencerahan kepada pekerja yang 
hadir.  “Dalam kehidupan seseorang, hanya 
ada dua hal yang selalu dicari, yaitu sukses dan 
bahagia bersamasama. Maka dari itu sebagai 
pekerja harus memperhatikan kondisi emosional,” 
jelasnya. 

Ia mengingatkan, untuk menjadi sehat itu 
tidak perlu mahal. Sehat adalah mengenai gaya 
hidup, Karena bila pekerjanya sehat dan bahagia 
maka produktifitas akan meningkat sekitar 30 
persen.•EgHA

Di sela kegiatan PGTC 
tersebut, Pertamina mem
berikan sumbangan sebesar 
Rp. 50 juta sebagai bantuan 
kegiatan mahasiswa untuk 
promosi  inovas i  b idang 
energi. Pemberian bantuan 
diserahkan oleh Manager 
Domestik Gas Marketing 
O p e r a t i o n  R e g i o n  V 
Pertamina, Alfareda Adrianto 
kepada Wakil Rektor Bidang I 
ITS, Herman Sasongko

Usai penyerahan sum
bangan, PGTC dilanjutkan 
dengan  t a l kshow  yang 
menghadi rkan Manager 
External Communication 
Pertamina, Jekson Siman
juntak, pakar komunikasi 
Effendi Gazali, dan pengamat 
migas Marwan Batubara. 
Brand Ambasador Pelumas 
Pertamina, Rifat Sungkar 
pun berbagi kiatkiat me
raih prestasi hingga ke kan
cah balap internasional. 
Hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan motivasi kepada 
para mahasiswa agar jangan 
pernah menyerah untuk 
meraih prestasi dalam kondisi 

apapun.
D a l a m  k e s e m p a t a n 

tersebut, Jekson Simanjuntak 
mengingatkan, untuk men
capai ketahanan energi na
sional, perlu dukungan dari 
kaum muda intelektual dan 
dosendosen untuk dapat 
terus berpikir, berkreasi dan 
mendorong agar hal tersebut 
dapat terlaksana demi masa 
depan generasi mendatang. 

S e m e n t a r a  H e r m a n 
Sasongko mengapresiasi 
kegiatan PGTC yang sa ngat 
bermanfaat bagi mahasiswa. 
“Karena berdiskusi langsung 
dengan para pakar yang ahli di 
bidangnya  dapat menambah 
ilmu dan wawasan mereka 
mengenai energi migas di 

masa kini dan mendatang,” 
ujarnya.

Selain talkshow, para 
mahasiswa juga dih ibur 
dengan penampilan stand up 
comedy, Cak Lontong yang 
mengundang gelak tawa yang 
dilanjutkan dengan nonton 
bareng film Kita vs Korupsi.

“PGTC sangat bagus 
sekali karena kita sebagai 
mahasiswa bisa mengetahui 
lebih luas bagaimana per
kembangan energi migas saat 
ini mulai dari kebijakannya 
sampai dengan kesiapan 
Pertamina dalam mengelola 
industri migas. Kita  jadi 
bisa tahu seperti apa posisi 
Pertamina,” ungkap M. Ha san 
salah satu mahasiswa ITS.•IRLI 

Forum Presentasi Continous 
Improvement Program (CIP) 
Direktorat Non Teknis dan 
Kantor Pusat 2013.

Teknik presentasi tersebut, 
diakui Ketua PKM Lebah, Hary 
Kuswanto dilakukan agar 
lebih menarik. Alasannya, 
kalau presentasi dilakukan 
satu arah maka audiens 
yang memperhatikan pun 
cenderung mengantuk. “Biar 
semua mata tertuju sekaligus 
memiliki daya tarik tersendiri,” 
katanya sedikit terkekeh. 

Hary mengaku proses 
latihan yang dilakukan selama 3 
bulan ini bukan tanpa kendala. 
Hal itu, dikarenakan dari 8 
anggota PKM Lebah yang 
terlibat didasari fungsifungsi 
yang berbeda, yakni Direktorat 
Keuangan, HR, dan Bagian 
Umum. “Untuk menutupi 
kekurangan itu, akhirnya kami 
saling bertukar pikiran melalui 
email,” imbuhnya.

Melalui presentasinya 
berjudul “Mempermudah 
Pencarian Data atau Doku
men Dalam Menghadapi 
Pemeriksaan PPh 21 Pe

ker ja di  PT Pertamina”, 
Tim PKM Lebah mencoba 
menyuguhkan solusi pen
carian data atau dokumen 
dalam menghadapi  pe
meriksaan PPh 21 Pekerja. 
Belakangan, menurutnya hal 
itu cukup menyulitkannya 
ketika pembayaran dilakukan 
secara desentralisasi hingga 
melibatkan banyak pekerja. 

Ia menilai, dengan cara 
mengubah kebijakan pemba
yaran dari desentral isasi 
menjadi sentralisasi, hal ter
sebut akan berjalan efektif. 
Sedangkan untuk pencarian 
data dan dokumen, pihaknya 
menggunakan  ap  l i k as i 
berbentuk website. “Selama ini 

kami kirim via email ke seluruh 
pekerja atau PIC terkait. 
Kemudian mereka ambil via 
email dan itu akan terjadi 
kesulitan ketika ada pergantian 
PIC atau terjadi rotasi,” papar 
Hary Kuswanto yang juga 
memperoleh peringkat 1 
kategori Suggestion System 
(SS) Terbaik.

Dipenuhi rasa optimis, 
dirinya mengaku dengan ada
nya aplikasi ini, siapa pun akan 
mendapat data dan do kumen 
yang diinginkan. Meski baru 
diterapkan di Kantor Pusat, 
dirinya berharap aplikasi ini bisa 
diterapkan di anak perusahaan 
maupun merambah ke instansi 
lain.•EgHA 
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mencari yang Terbaik 
di Ajang APQ Award 2013

Ru Vi Balongan jalin kerja Sama 
dengan kejati jabar

Fo
to

 : 
RU

 V
I

 General Manager RU VI Budi Santoso Syarif (kanan) dan Kepala Kejaksaan Tinggi 
Jawa Barat, P. Joko Subagyo menandatangani kerja sama di Bidang Hukum 
Perdata dan Tata Usaha Negara.

gm moR i management 
Walkthrough ke TBBm Tembilahan
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JAKARtA -  Annual Pertamina Quality (APQ)  Awards 2013 berlangsung selama empat 
hari di Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina. Sebanyak 117 inovasi dipresentasikan 
oleh GKM, PKM, dan SS. Semua tentu ingin menjadi yang terbaik di ajang ini. 

Adriwal, Ast. Man. Quality Improvement Program,  pun menjelaskan  bagaimana 
kri teria penilaiannya. Penilaian dalam Forum Presentasi Continouos improvement 
Program (CIP) pada APQ Awards 2013 memiliki 4 komponen yang disesuaikan typical 
dengan  kondisi Perta mina. Penilaian ini merupakan gabungan dari kriteria di tingkat 
Unit Operasi/Bisnis/Anak Perusahaan. Pertama, adalah mengenai penilaian penerapan 
metode PDCAnya, yaitu  Plan, Do, Check, Action dan berikut teknik  penyusunan 
risalahnya. Di tingkat ini  ada pelatihan untuk menyusun  risalah, khususnya untuk 
orangorang di unit. 

Kedua, penilaian  terhadap keaktifan  anggota gugus di dalam forum, terutama 
dalam hal interaksi diskusi. “Tujuannya agar forum itu menjadi lebih hidup,” kata Adriwal 
yang ditemui di tengah kegiatan acara presentasi. 

Ketiga, seberapa banyak  audiens yang datang ke tem pat presentasi gugus 
tersebut,”gugus ini dinilai tinggi kalau  semakin banyak audiensnya.  Nah, bagaimana 
cara mendatangkan  audiens, dipersilakan tim anggota gugus mempromosikannya, 
kepada para peserta lainnya atau para pekerja kantor pusat,” lanjut Adriwal. 

Keempat adalah peni laian dari  manajemen ting kat kantor pusat yang di undang 
(level  Vice Pre sident). Penilaian ma najemen ini  sifatnya lintas direktorat dan fungsi. 

Empat komponen pe nilaian ini diterapkan untuk semua  peserta. Range pe nilaian 
berkisar antara 0 – 1.000 poin. “Mereka adalah  lima peserta terbaik forum presentasi 
dari tingkat unit operasi direktorat  region atau pun anak perusahaan masingmasing,” 
lanjutnya.•URIp

tEMBILAHAN – General 
Manager Marketing Operation 
Region I, Giri Santoso me
ngun jungi beberapa lembaga 
penya lur  d i  Kabupaten 
Indragiri Hilir dan Terminal 
BBM Tembilahan, pada (7/10). 
Dalam kunjungan tersebut, Giri 
Santoso didam pingi Marketing 
Branch Manager Sumbar
Riau, Freddy Anwar dan Jr 
Sales Executive Retail XI, Wira 
Pratama.

Beberapa APMS yang 
berada d i  Se i  Guntung 
Kabupaten Inhil dikunjungi. 
Dalam kesempatan tersebut, 
Giri menyampaikan beberapa 
hal mengenai penyaluran BBM 
di APMS. Antara lain agar 
penyaluran BBM bersubsidi 
mengacu Perpres No. 15 
tahun 2012.  Sebagai contoh 
untuk konsumen nelayan 
harus memiliki rekomendasi 

BANDUNg – RU VI Balongan 
dan Kejaksaan Tinggi Jawa 
Barat menandatangani kerja 
sama di Bidang Hukum 
Perdata dan Tata Usaha 
Negara di The Trans Luxury 
Hotel, Bandung (11/10).

General Manager RU 
VI  Budi  Santoso Syar i f 
menegaskan, memorandum 
of Understanding  (MoU) 
dengan Kejaksaan Tinggi 
Jawa Barat tersebut sangat 
penting untuk  menjaga aset 
negara. Budi berharap dengan 
penandatanganan kerja sama 
ini, rencana investasi dapat 
berjalan dengan lancar, serta  
hambatan pembebasan lahan  
dapat berkurang sebagai 
upaya untuk menyelamatkan 
kepentingan negara.

Sementara itu Kepala 
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, 
P. Joko Subagyo,  merasa  
senang  dengan adanya kerja 
sama ini.“Mudahmudahan 
kami bisa membantu untuk 
lebih memberikan solusi 
maupun mengatasi segala 
permasalahan yang dihadapi 
RU VI  yang kemungkinan 
terjadi di kemudian hari”, 

ungkap Joko.
Joko menyatakan, se bagai 

langkah awal, RU VI  dapat 
menyerahkan permasalahan 
yang ada kepada perdata 
dan tata usaha negara untuk 
mendapatkan pertimbangan 
hukum maupun tindakan 
hukum lainnya jika  diperlukan. 
Terutama  terkait dengan 
ma salah mediasi terhadap 
permasalahan yang timbul 
antara RU VI dengan pihak 
lain. 

“Ini sudah menjadi tugas 
dan tanggung jawab dari 
jaksa sebagai pengacara 

negara. Apabila cara non 
litigasi dianggap belum dapat 
menyelesaikan masalah, maka 
akan diselesaikan melalui 
proses peradilan,” tegas Joko. 

Menurutnya, tahapan
ta hapan demikian dapat 
dipandang lebih efektif yang 
nantinya dapat memenuhi 
sasaran maupun harapan dari 
pihak Pertamina. 

Hadir dalam acara ter
se but Corporate Secre
ta ry Nursatyo Argo, serta 
per   wakilan VP Refinery In
ternal Audit dan VP Refining 
Project.•RU vI

dari SKPD. Selain itu, Giri 
juga mengingatkan kembali 
agar APMS tertib administrasi 
serta mengutamakan aspek 
keselamatan pada setiap 
pelayanan penyaluran BBM 
ke konsumen. 

 Setelah mengunjungi 
beberapa lembaga penyalur 
di Sei Guntung, Giri Santoso 
beserta rombongan me
lanjutkan perjalanan dengan 
speed boat menuju TBBM 
Tembilahan. Rombongan 

disambut oleh OH Terminal 
BBM Tembilahan Abdul Halim 
beserta pekerja lainnya.

GM MOR I menyempatkan 
diri untuk mengecek sarana 
dan fasilitas di Terminal BBM 
Tembilahan, seperti dermaga, 
pompa pro duk,  pompa 
pemadam, genset, dll. 

Terakhir, rombongan me
ngunjungi 3 SPBU dan SPPBE 
PT Putra Sindo yang melayani 
kebutuhan LPG 3 kg untuk 
masyarakat Indragiri Hilir.•MOR I 
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JAYApURA – PT Pertamina 
(Persero)  meningkatkan 
penetrasi pasar Pertamina 
Dex,  di Papua dengan mem
bangun sarana pengisian 
dalam kemasan produk BBM 
diesel berkualitas terbaik di 
Indonesia tersebut di Terminal 
BBM Jayapura.

D i rek tu r  Pemasa ran 
d a n  N i a g a  P e r t a m i n a 
Hanung Budya mengatakan 
keberadaan sarana fasili
tas pengisian produk Perta
mina Dex kemasan tersebut 
merupakan pro gram lanjutan 
da r i  l aunch ing  produk 
Pertamina Dex curah pada 
26 Juni 2013. Kehadiran 
sarana ini merupakan tero
bosan Pertamina dalam 
mempercepat penetrasi pasar 
bahan bakar mesin diesel Non 
Subsidi di Provinsi Papua 
sehingga diharapkan mampu 
menjadi bahan bakar pilihan 
bagi masyarakat Papua.

“Kami menyampaikan 
r a s a  t e r i m a k a s i h  a t a s 

Pertamina dex kemasan Hadir di Papua

Sambungan dari halaman 1 ....  APQ Award 2013 : Hasilkan Value Creation Sebesar Rp 2,6 Triliun

Hal yang sama diung kapkan Menteri Tenaga Kerja & 
Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat membuka acara tersebut,  
pada (28/10). 

“Saya apresiasi inovasi yang diciptakan oleh insan Pertamina.  
Hasil kerja tersebut dapat meningkatkan produktifitas kerja 
dan nilai tambah bagi perusahaan,” ungkap Muhaimin dalam 
sambutan.

Sementara Direktur Utama Karen Agustiawan menyatakan, 
tim direksi dan jajaran komisaris sangat berbangga karena 90 
persen lebih inovasi tahun ini dilakukan oleh generasi muda. “Kami 
sangat optimis, perusahaan ini berada di tangan yang benar 
sebagai penerus generasi. Ini sebuah peningkatan komitmen 
yang luar biasa dari pekerja muda Pertamina,”  lanjut Karen.

Karen menegaskan, jika kita ingin maju,  rasa penasaran dan 
kesungguhan harus selalu melekat. Kedua rasa itu tidak boleh 
padam. “Karena kalau hilang, maka kita akan ketinggalan dengan 
BUMN lain bahkan akan ketinggalan oleh perusahaan minyak 

lainnya,” tegas Karen.
APQ Award 2013 kali ini memberikan 12 kategori 

penghargaan. Forum pre sentasi CIP diikuti 117 gugus CIP 
terbaik dari unit operasi dan anak perusahaan yang terpilih 
dari 1.300 risalah yang dihasilkan pada tahun 2013. 

Kriteria penilaian untuk 12 kategori dalam APQ Award 
2013 diambil berdasarkan keterlibatan aktif seseorang atau 
sekelompok orang dalam kegiatan mutu, yaitu Continuous 
improvement Program (CiP), Standarization management 
(Sm), Know ledge management Sys tem (KmS) dan Quality 
management Assessment (QmA). 

Dalam kesempatan yang sama juga dilangsungkan 
penyerahan Penghargaan Forum Presentasi CIP untuk 117 
Inovasi Terbaik yaitu 39 Proyek Kendali Mutu, 45 Gugus 
Kendali Mutu dan 33 Suggestion System dari berbagai unit 
operasi dan anak perusahaan.•IRLI

 1. The Best Quality Board       dewan mutu marketing operation Region V - jatim   Balimus 2. The most inspiring leader      Tim manajemen Supply & distribution m & T 3. The Best Continuous Performance improvement      Refinery Unit V Balikpapan
 4. The most Productive CiP’er      PT Pertamina gas
 5. The Best Quality Agent     Quality management – PT elnusa, Tbk 
 6. The most Valuable innovation       PKM E3-Refinery Unit III Plaju.
  7. The Best komeT Agent       Refinery Unit IV Cilacap
  8. The Best komeT’er       Mevarizky Kusumaramdhana dari Refinery Unit VI Balongan  9. The Best QCP CiP       Pkm Capres nekat Pertamina eP
10. The Best QCC CiP       gkm Baling-Baling Bambu Shipping
11. The Best SS CiP 2013       SS komang & Angga dari Pertamina eP 12.  The Best innovation expo CiP        PT Pertamina geothermal energy. 

dari 12 kategori tersebut terpilih  The Best of The Best APQ Award 2013 adalah Pertamina eP.

dukungan masyarakat Papua 
sehingga sarana pengisian 
Pertamina Dex kemasan 
di Terminal BBM Jayapura 
d a p a t  b e ro p e r a s i  d a n 
melayani masyarakat dengan 
baik. Kami yakin dengan 
keberadaan sarana in i , 
pengguna produk diesel anak 
negeri dengan kualitas terbaik 
ini dapat terus meningkat 
seiring dengan pertumbuhan 
kendaraan mesin diesel 
modern di wilayah ini,” kata 
Hanung dalam peresmian 
sarana pengisian Pertamina 
Dex kemasan di Jayapura.

Hanung mengatakan saat 
ini konsumsi Pertamina Dex 
di wilayah Papua mencapai 
sekitar 5.000 liter per bulan. 
Dalam 5 tahun ke depan, 
d ipe rk i rakan  pen jua lan 
Pertamina Dex akan mampu 
mencapai 175 KL per bulan 
atau setara dengan 2% dari 
realisasi Solar bersubsidi yang 
tahun ini kuotanya ditetapkan 
sebanyak 105.000 KL per 

tahun.
Saat ini, jumlah kendaraan 

roda empat berbahan bakar 
diesel di Propinsi Papua 
berjumlah sekitar 29.000 
unit dengan pertumbuhan 
sebesar  6% per  tahun 
sehingga menjadi target 
pasar Pertamina Dex yang 
potensial. Selain kendaraan 
mil ik masyarakat umum, 
Pertamina Dex juga menyasar 
konsumen dari kalangan 
perusahaan kontraktor alat 
berat di wilayah pegunungan.

“Dengan tersedianya 
P e r t a m i n a  D e x  d a l a m 
bentuk kemasan ini, maka 
akan mempermudah upaya 
penetrasi pasar ke wilayah 
Papua yang lain terutama 
wi layah pedalaman dan 
pegunungan tengah, seperti 
Kab. Jayawijaya, Kab. Pegu
nungan Bintang, Kab. Puncak 
Jaya, Kab. Sarmi,  Kab. 
Keerom. Dengan Pertamina 
Dex dalam kemasan me
mung kinkan penjualannya di 

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya melakukan pengisian perdana Pertamina Dex dalam kemasan yang 
akan didistribusikan di wilayah Papua.

Propinsi Papua tidak hanya 
dilakukan di SPBU, tapi juga 
di APMS yang tersebar di 
daerahdaerah potensial 
tersebut,” terang Hanung.

Pertamina Dex dalam 
kemasan d i rencanakan 

dipasarkan melalui 15 outlet 
di Papua, yang terdiri dari 10 
SPBU dan 5 APMS (Agen 
Premium dan Minyak Solar). 
Melengkapi kanal distribusi 
yang sebelumnya di jua l 
secara bulk melalui dispenser 

di satu SPBU di Tanah Hitam. 
Dengan penambahan outlet 
tersebut, secara nasional kini 
Pertamina Dex telah dapat 
menyapa konsumen di 1.152 
outlet.•Marlo/DSU

JAKARtA – Pertamina membantah membeli saham PGN, 
karena hal tersebut merupakan rencana lama yang telah 
dibatalkan. Hal itu disampaikan Vice President Corporate 
Communication Pertamina Ali Mundakir, saat menggelar 
media workshop di Media Center, Kantor Pusat Pertamina, 
Jumat (1/11) 

“Berita pembelian saham PGN saya tegaskan itu rencana 
lama. Karena banyak penolakan, maka kita batalkan. Kalau 
masih ada pihakpihak yang menghembuskan isu itu, sama 
sekali tidak benar,” kata Ali Mundakir. Dia menambahkan, 
keputusan membatalkan pembelian saham tersebut dipicu 

Pertamina Bantah Beli Saham Pgn
berbagai faktor. Salah satunya adalah menghindari spekulasi 
beberapa pihak terkait kepemilikan saham PGN.

Isu Pertamina membeli saham PGN muncul seiring dengan 
keputusan pemerintah tentang penerapan open access pipa 
gas. Ali menyatakan, Pertamina yang menjalankan bisnis 
gas melalui PT Pertagas sepenuhnya berpedoman pada 
keputusannya, mendukung pelaksanaan peraturan Menteri 
ESDM Nomor 19 Tahun 2009, tentang penerapan open access 
pipa gas dan pemisahan antara trader dan transporter. “open 
access telah mundur dua tahun, 2011 diundur jadi 2013.Perta
mina siap melaksanakan,”tegas Ali.•DSU
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VP Corporate Communication Ali Mundakir menjelaskan tentang pembelian 
saham PGN saat acara media workshop di Media Center Pertamina.


