
Pergerakan bursa saham Amerika Serikat (AS) sepanjang pekan lalu 
mencatatkan level tertingginya sejak tahun 2008. Pada penutupan 
perdagangan Kamis, 14/3, dua indeks yang memperdagangkan 
saham-saham blue chip AS, yakni indeks S&P 500 dan Dow Jones 
Industrial Average (DJIA) mengalami kenaikan masing-masing 
0,6%. S&P 500 melaju pada level 1.563 dan DJIA di 14.539,14, 
seperti terlihat pada tabel. Peningkatan tersebut dipicu oleh 
turunnya data angka pengangguran, serta komitmen bank sentral 
AS, The Federal Reserve untuk tetap memberi stimulus moneter 
guna mendukung ekonomi AS. 

Pergerakan Indeks S&P500 & DJIA 1990-2013
 

Namun meski berada dalam teritori positif, kondisi ekonomi global 
masih dibayangi oleh krisis kawasan Eropa serta kesepakatan 
anggaran AS.  Di Eropa, lembaga pemeringkat internasional Fitch 
Ratings telah menurunkan peringkat utang Italia menjadi BBB+ 
dengan outlook negatif pada awal Maret 2013. Penurunan rating 
disebabkan peningkatan risiko politik akibat ketidakpastian hasil 
pemilu Italia. Sementara itu, Portugal juga masih dalam gejolak 
politik dan sosial untuk memenuhi penghematan anggaran yang 
disyaratkan oleh Troika (Komisi Eropa, IMF, dan Bank Sentral 
Eropa). Sementara di AS, keputusan penghematan anggaran 
masih menjadi perdebatan serius dan perlambatan ekonomi AS 
masih mengancam.

Perkembangan iklim ekonomi global yang masih belum menentu 
itu nyatanya berdampak positif bagi pertumbuhan investasi di 
Indonesia. Pendapatan korporasi dalam negeri rata-rata dapat 
tumbuh hingga 20% per tahun, Indeks Harga Saham Gabungan 
(IHSG) di bursa saham Indonesia pun telah melesat hingga level 
4.786,37 (14/3) dibandingkan awal tahun 2008 yang hanya sebesar 
Rp 2.731,51. Selain itu, masuknya investasi asing (foreign direct 
investment/FDI) sepanjang tahun 2012 juga mencapai US$24,6 
miliar, naik dari posisi US$ 14,9 miliar pada 2008. 

Menilik data positif tersebut, minat investor asing untuk masuk 
dalam pasar dalam negeri terus meningkat. Selain guna 
mencari keuntungan, pengalihan investasi asing ke Indonesia 
juga merupakan salah satu upaya pengamanan portfolio di 
tengah ketidakpastian pasar global. Hendaknya, momentum 
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diyakini masih akan terus 
berlanjut dapat menjadi sinyal positif bagi korporasi Tanah Air 
dan menggunakan celah kesempatan (window of opportunity) ini 
dengan maksimal.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina 
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Pertamina Dukung Rio Haryanto
di GP2 Series 2013

JAKArTA – Setelah menyele-
sai kan tes pra musim GP2 
Series 2013 di Jerez de la 
Frontera dan Bercelona di 
Spanyol ,  pebalap muda 
berbakat Pertamina, Rio 
Haryanto, siap berkiprah 
dan menorehkan prestasi 
dalam ajang GP2 Series 2013 
bersama tim GP2 terkemuka 
asal Spanyol, Barwa Addax.

T i m  B a r w a  A d d a x 
memberikan kepercayaan 
kepada Rio karena pebalap 
yang telah memenangi dua 
gelar konstruksi ini t idak 
pernah sekalipun absen dari 
podium di akhir kejuaraan tes 
pra musim GP2 Series 2013 
tersebut.

Menurut  Kepa la  T im 
Barwa Addax, Alejandro Agag, 
Rio memiliki motivasi dan 
pengalaman yang memang 
diperlukan untuk berkembang 
dan meraih kemenangan. 

“Saya sangat senang 
bisa bergabung dengan Tim 
Barwa Addax pada GP2 
Series 2013. Mereka adalah 
tim yang memiliki reputasi 
yang sangat baik di GP2 dan 
terutama dalam mengusung 
para pebalapnya menuju ajang 
F1,” ucap Rio Haryanto dalam 
press conference di Hotel Ritz 
Carlton, Jumat (15/3). Dengan 
Tim Barwa Addax, diharapkan 
dapat membuka peluang  
untuk dirinya bisa melangkah 
menuju Formula 1.

Di hadapan wartawan 

berkiprah di ajang inter na-
sional,” ungkapnya.

Sementara i tu, Ketua 
Umum Ikatan Motor Indo-
n e s i a  N a n a n  S u k a r n a  
mem be rikan apresiasi atas 
dukungan Pertamina sehingga 
Rio Haryanto bisa mengukir 
prestasi di kancah internasional.  
“Dukungan Pertamina harus 
dimaksimalkan Rio Haryanto 
hingga dapat mengibarkan 
bendera merah putih di podium 
luar negeri,” ucapnya.

Dengan segudang prestasi 
yang diraihnya, Rio Haryanto 
merupakan pebalap muda 
yang menjanjikan. Di usianya 
yang baru 20 tahun, ia menjadi 
pebalap Indonesia pertama 
yang mendapatkan Formula 
1 Super License dan bertekad 
untuk masuk dalam jajaran 
elit pebalap kelas dunia di 
Formula1.

Untuk GP2 Series 2013 ini 
Rio Haryanto akan berlaga ke 
sirkuit Sepang-Malaysia (22-24 
Maret), Sakhir-Bahrain (19-21 

April), Barcelona-Spanyol (10-
12),Montecarlo-Monaco (24-
26 Mei), Silverstone-Inggris (28-
30 Juni), Hockenheim-German 
(5-7 Juli), Budapest-Hungaria 
(26-28 Juli), Spa-Belgium 
(23-25 Agustus),Monza-Italy 
(6-8 September), Siangapore-
Singapura (20-22 September) 
dan berakhir di sirkuit Abu 
Dhabi-Arab Emirate (1-3 
November).

Pe lat ih  Rio Haryanto 
asal Belanda, Dennis Van 
Rhee mengakui, GP2 Series 
2013 merupakan tantangan 
yang tidak mudah bagi Rio. 
Karena itu, fisik dan mental 
t e rus  d igemb leng  aga r 
siap menghadapi pebalap 
internasional lainnya.

Jika Rio berhasil mengukir 
prestasi di GP2 Series 2013, 
diharapkan Rio mampu me-
nunjukkan langkah besarnya di 
ajang F1 dan mengukir sejarah 
sebagai pebalap Indonesia per-
tama yang mampu ber kiprah 
di pentas F1.•IrLI KArMILA

Dukungan Pertamina 
kepada anak bangsa 
yang berprestasi di 
tingkat global tidak 
pernah setengah-
setengah. 
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Pebalap Rio Haryanto, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir, pelatih Dennis Van Rhee, dan  Ketua 
Umum Ikatan Motor Indonesia Nanan Sukarna pose bersama pada acara pelepasan Rio mengikuti GP2 Series 2013.

media nasional, Rio meng-
akui kepercayaan yang di-
perolehnya merupakan buah 
dari dukungan penuh yang 
telah diberikan Pertamina 
selama ini. “Saya sangat 
ber ter ima kas ih kepada 
Pertamina yang sangat peduli 
dengan kemajuan prestasi 
saya di kancah internasional,” 
lanjutnya. 

Sementara Vice President 
Corporate Communication 
Pertamina Ali Mundakir menje-
laskan,  ini merupakan tahun 
ke-4 Pertamina memberikan 
d u k u n g a n  k e p a d a  R i o 
Haryanto. Dukungan ini sejalan 
dengan tagline salah satu 
pro duk pelumas unggulan 
Pertamina, Fastron Goes to 
the World.

“Target Rio untuk menuju 
F1 sejalan dengan visi Perta-
mina menjadi perusahaan 
energi kelas dunia.  Karena 
itu, kami berkomitmen untuk 
terus mendukung prestasi 
anak mu da Indonesia yang 
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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POJOK
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

Pengantar redaksi :
Organizational Performance Profile (OPP) Survey pertama kali 

dilaksanakan Pertamina di tahun 2006 sebagai  tools utama untuk 
mengukur kondisi budaya kerja di Pertamina. Dari hasil di tahun 
tersebut, diperoleh urgency untuk membangun budaya kinerja, 
dengan berfokus pada pembangunan Akuntabilitas dan Rewards & 
Consequences berbasis kinerja, melalui program-program seperti 
BTP, Performance Management System (PMS), People Review 
sebagai bentuk Performance Appraisal yang baru, Transformation 
Leadership Engine (TLE). Hasil OPP Survey berikutnya di tahun 2009, 
menunjukkan peningkatan signifikan di seluruh elemen kesehatan 
perusahaan yang diukur, dan dari hasil di tahun tersebut. Program 
perubahan difokuskan pada peningkatan Employee Engagement serta 
motivasi dengan budaya 6C. Program-program seperti Internalisasi 
6C (melalui VBDP), Values Day dan Corporate Engagement Event 
lainnya (Pertamina Day, Family Day, dsb) menjadi inisiatif tambahan 
di samping program-program tahun 2006 yang terus dipantau 
prakteknya di lapangan. Hasil Theme-o-meter Survey sebagai pulse-
check perubahan budaya memang menunjukkan hasil positif dimana 
tingkat persepsi atas Employee Engagement cukup tinggi, yaitu 
berada pada tingkat superior 74,6%, masih sedikit di bawah target 
Pertamina sebesar 75%. Pelaksanaan OPP Survey di tahun 2013 ini 
bertepatan juga dengan baru diluncurkannya aspirasi Pertamina 2025 
untuk menjadi Asian Energy Champion dan masuk ke Fortune 100. 
Untuk itu selain melakukan general check-up, kesempatan ini juga 
akan digunakan untuk memasikan bahwa seluruh aspek perusahaan 
– dari keselarasan akan visi, kepemimpinan, budaya, eksekusi, dan 
inovasi – mendukung aspirasi tersebut. 

Mengapa kita melakukan opp Survey? Sebagai perusahaan 
kita perlu memperhatikan aspek kinerja yang sifatnya hard seperti 
kinerja finansial, operasi, strategi dan di saat yang bersamaan juga 
memperhatikan aspek kesehatan yang sifatnya soft seperti keselarasan 
visi, kepemimpinan, pola pikir, budaya, serta praktik-praktik eksekusi 
dan inovasi.  Dengan bergantinya struktur formal dan manajemen di 
organisasi, kita juga harus fokus pada perubahan cara kita menjalankan 
bisnis di Pertamina.  

Aspek yang sifatnya soft ini perlu ditelaah secara mendalam dan 
tidak bisa hanya berdasar pada “hear-say” sebagian atau sekelompok 
orang; untuk itulah OPP survey dilakukan. OPP survey membantu 
kita memetakan aspek-aspek kesehatan perusahaan dan membantu 
perusahaan dalam merumuskan perubahan praktek manajemen, 
pola pikir, dan perilaku untuk mendukung aspirasi perusahaan secara 
betul-betul obyektif.

OPP bukanlah hal baru. OPP telah kita lakukan sejak tahun 
2006 pada saat budaya mulai dijadikan fokus transformasi, dan pada 
masa Akselerasi Transformasi mulai saya menjadi Direktur Utama di 
tahun 2009. Sejak saat itu, banyak perubahan yang dilakukan, baik 
perubahan struktur organisasi dan manajemen, juga perluasan fokus 
bisnis kita dari oil and gas menjadi energy, serta peluncuran inisiatif-
inisiatif bisnis baik berupa priority initiatives, strategic initiatives maupun 
BTP (Breakthrough Projects) untuk mengakselerasi pencapaian-
pencapaian target-target RJPP yang boleh saya katakan, sangat 
challenging. OPP 2013 ini sangatlah unik dan penting, karena baru 
saja kita meluncurkan aspirasi Asian Energy Champion 2025 untuk 
juga menjadi perusahaan Fortune 100 dan ini saat yang tepat untuk 
merumuskan kembali karakter perusahaan kita.

Bagaimana progress perubahan budaya di Pertamina? 
Pada sambutan saya di HUT Pertamina ke-55 tahun lalu, saya 
menyampaikan statement bahwa saat ini fokus Transformasi 
Pertamina sudah bergeser dari tema fundamental ke tema bisnis. Dari 
pencapaian beberapa ukuran kinerja, saya yakin, 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. Demikian pula untuk tema Kepemimpinan dalam 
lingkungan yang baru, kita mencetak pemimpin-pemimpin masa depan 
yang bisa terus membawa visi transformasi Pertamina melalui program 
PPEP dan TLE. Program penanaman nilai-nilai 6C dan peningkatan 

employee engagement yang cukup gencar selama 2 tahun terakhir 
juga merupakan upaya kita agar tema fundamental transformasi makin 
mengakar. Dampak program-program di atas dikonfirmasi oleh hasil  
Theme-o-meter survey yang terus meningkat. Dengan pencapaian-
pencapaian tersebut, menurut saya, perubahan budaya di Pertamina 
on-track.

Apa yang menjadi concern Ibu saat ini atas budaya kerja di 
Pertamina? Secara konsisten, hasil OPP 2006 dan 2009 menunjukkan 
bahwa Accountability, Motivation, dan Capability merupakan elemen 
kesehatan perusahaan yang mendapatkan score tertinggi. Ketiga hal 
ini seakan-akan menjadi DNA Pertamina dan perlu diketahui, bahwa 
ketiganya adalah elemen penting bagi eksekusi. Dengan demikian, 
sebenarnya Pertamina sudah punya modal kuat untuk menjalankan 
eksekusi strategi. Namun saya lihat masih terdapat ruang untuk 
peningkatan dalam hal Eksekusi, dan dengan adanya tema-tema 
bisnis baru dalam perjalanan menuju Asian Energy Champion kita juga 
membutuhkan karakter dan pola pikir yang baru. 

Bisa diterangkan lebih jauh? Penjelasannya begini;  fokus pada 
teman bisnis menantang kita untuk mampu memberikan hasil konkret di 
setiap sektor bisnis yang kita tekuni dan harus mampu secara kreatif dan 
agresif mencari dan mengembangkan peluang serta berbagai potensi 
bisnis baru. Sesuai dengan Aspirasi Pertamina 2025 kita mencanangkan 
sasaran yang ambisius yaitu menjadi perusahaan Fortune 100, dengan 
target produksi 2,2 juta BOEPD, EBITDA mencapai 40 miliar dolar AS, 
dan target pendapatan 200 miliar dolar AS. Adalah hal yang mustahil 
untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut jika kita bekerja as usual 
dan tidak berpartner dengan pihak-pihak lain. Pertanyaannya adalah 
apakah budaya kerja kita cukup terbuka untuk partnerships atau apakah 
kita punya entrepreneurial mindset yang memampukan kita berpikir 
secara kreatif dan selalu mencari peluang sekalipun di tengah-tengah 
hambatan? Jadi, fokus tema bisnis Tranformasi tetap butuh perubahan 
budaya kerja di Pertamina, dan saya butuh OPP Survey untuk memberi 
konfirmasi atas concern saya tersebut.

Selain concern di atas, apakah ada isu utama lainnya terkait 
dengan budaya kerja di Pertamina? Pada BoD retreat beberapa 
waktu yang lalu ketika kami bersama-sama mulai menyusun Aspirasi 
Pertamina 2025, ada beberapa tema strategis untuk perubahan budaya 
yang kami angkat yaitu openness to partnerships, enterpreneurial 
mindset, deliver what we promised – faster, promote innovation dan 
world class technical expertise. Hasil pengamatan kami tersebut, cocok 
dengan temuan hasil Practices Pulse Check (melalui Theme-o-meter 
Survey – red) yang dalam 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa praktek-
praktek inovasi, outsourced expertise serta capturing external ideas, 
secara konsisten belum efektif.  

Sebelumnya disampaikan bahwa score elemen Capability 
termasuk yang tertinggi di Pertamina, tapi mengapa technical 
expertise menjadi isu utama? Berbicara mengenai kapabilitas, 
karena Pertamina satu-satunya perusahaan migas terintegrasi hulu ke 
hilir di Indonesia,  saya yakin kita memiliki kapabilitas yang memadai 
untuk leading di tingkat nasional. Tetapi ingat, bahwa visi Pertamina 
adalah menjadi World Class National Energy Company, artinya 
kapabilitas kita tidak cukup hanya dibandingkan dengan perusahaan 
nasional, tapi harus bisa setara dengan perusahaan-perusahaan kelas 
dunia. Itu sebabnya, World Class Technical Expertise menjadi salah 
satu concern BoD.

    
Apa harapan Ibu atas pelaksanaan opp Survey di tahun 

2013? Tentunya seperti pada survey engagement sebelumnya, harapan 
saya adalah seluruh pekerja Pertamina dapat berpartisipasi. Survey ini 
memang lebih detail dan dalam, sehingga butuh waktu sekitar 45 menit 
untuk menyelesaikannya, akan tetapi bisa membantu perusahaan fokus 
pada program aksi perubahan budaya di tiga tahun ke depan. Dan 
seperti concern saya tadi, saya ingin pekerja Pertamina menjawabnya 
dengan jujur dan terbuka agar kondisi yang sesungguhnya di 
perusahaan ini dapat dipotret dan disampaikan kepada kami BoD, 
untuk kami tindaklanjuti.•Hr  DIreCTorATe

oPP SuRVey 2013, MeRuMuSkan 
Dna PeRuSaHaan untuk 
aSIan eneRGy cHaMPIon 2025
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aku Pergi - Pulang dengan aman dan Selamat

Pengantar Redaksi : Selama Bulan k3 yang berlangsung dari 12 Januari hingga 12 Februari 2013, Fungsi HSSe mengadakan lomba esai 
k3 yang bisa diikuti oleh seluruh insan Pertamina. Redaksi energia akan menerbitkan beberapa tulisan yang menarik. tentunya setelah 
melewati proses editing dari redaksi. kali ini  kami sajikan esai yang meraih peringkat IV. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi 
seluruh pembaca.

Sebagai seorang istri dan seorang ibu, tidak mudah 
bagi saya untuk meninggalkan rumah demi melaksanakan 
tugas dan kewajiban sebagai seorang karyawan di sebuah 
perusahaan. Tapi semua itu adalah suatu konsekuensi bagi 
seorang wanita karier seperti saya. Meskipun demikian, saya 
berusaha untuk selalu menyeimbangkan semua kegiatan, 
baik mengurus rumah tangga maupun melakukan kewajiban 
saya di kantor dengan prinsip Aman dan Selamat.

Setiap hari (Senin-Jum’at) saya pergi ke kantor, sebelum 
meninggalkan rumah, saya selalu mengecek peralatan listrik 
agar semuanya dalam keadaan aman, pada tempatnya 
dan tidak mudah dijangkau oleh anak saya. Selain itu, saya 
pastikan kompor dalam keadaan mati ketika saya tinggalkan. 
Peralatan dapur lainnya yang berbahaya seperti pisau 
disimpan di tempat yang aman dan tidak mudah dijangkau 
oleh anak saya. Selain peralatan listrik dan peralatan dapur 
yang harus dicek dan disimpan di tempat yang aman, bahan-
bahan kimia seperti detergen, pengharum ruangan, karbol, 
dan sebagainya harus disimpan juga di tempat yang aman 
dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Karena, apabila 
dimainkan  dan terminum oleh anak, maka risikonya besar, 
yaitu keracunan.

Setelah peralatan rumah tangga saya sudah cukup 
aman apabila ditinggalkan, baru saya dengan tenang pergi 
ke kantor. Alat transportasi yang saya gunakan untuk pergi 
bekerja  adalah sepeda motor, yang dikendarai suami saya. 
Walaupun jarak dari rumah ke kantor cukup dekat, yaitu dari 
Cempaka Putih, tapi keamanan dalam berkendara tidak boleh 
saya abaikan. Sebelum berangkat, peralatan yang harus kita 
siapkan yang utama adalah sepeda motor itu sendir. Pastikan 
mesin sepeda motor sudah dipanaskan sebelumnya, bensin 
cukup (tentunya menggunakan PERTAMAX), dan rem aman. 
Setelah itu, saya memakai  jaket, sepatu, masker, dan 
yang paling utama helm berstandar SNI (Standar Nasional 
Indonesia). Tak lupa juga menggunakan sarung tangan dan 
body protector khusus untuk pengendara motor. 

Agar di perjalanan kita merasa tenang, saya selalu 
mengingatkan suami saya untuk membawa kelengkapan 
administrasi ketika mengendarai sepeda motor, yaitu STNK 
dan SIM C. Selama berkendara pun patuhilah selalu rambu-
rambu lalu lintas karena tidak bisa dipungkiri salah satu 
penyebab kecelakaan berawal dari pelanggaran. Jadi, sebisa 
mungkin kita tidak boleh melanggar rambu-rambu lalu lintas. 
Di perjalanan aman dan nyaman, kita pun selamat sampai 
tujuan dengan hati senang dan semangat untuk menjalankan 
aktivitas di kantor.

Setibanya di meja kerja, pertama kali aktivitas yang 
saya lakukan adalah menghidupkan Personal Computer 
(PC) yang menjadi sarana saya  sehari-hari dalam bekerja. 
Selama bekerja kita harus memperhatikan aspek K3 
yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pastikan kita 
mengoperasikan PC sesuai prosedur karena PC yang 
kita gunakan adalah aset perusahaan sehingga kita harus 
menjaganya baik-baik dengan penuh tanggung jawab. 
Kemudian pastikan lingkungan di sekitar ruang kerja bersih, 
bebas dari sampah atau barang-barang yang tidak berguna. 

Kita juga harus meletakkan benda-benda pada tempatnya. 
Karena apabila kita meletakkan sembarangan, maka bisa 
jadi menyebabkan kecelakaan dalam bekerja. Misalnya 
jangan meletakkan kardus dan ordner file di bawah meja 
atau di lantai yang sering dilewati orang lain, karena apabila 
orang lain tersandung dengan barang tersebut maka 
itu akan membahayakan keselamatannya. Apabila ada 
kabel perangkat IT atau listrik yang berantakan sebaiknya 
menghubungi Fungsi CSS untuk kabel perangkat IT dan 
Fungsi General Support untuk kabel listrik.

Oleh karena itu, sudah seharusnya kita menjaga 
lingkungan kerja kita dengan memperhatikan aspek K3, agar 
suasana kerja menjadi aman, nyaman dan sehat, karena 
dengan sikap seperti itu kita akan mendukung Perusahaan 
dalam menciptakan suasana K3 dengan baik.

Sore hari pun tiba, saatnya saya bersiap-siap untuk pulang 
karena aktivitas dan kewajiban saya untuk menyelesaikan 
pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik. Sebelum pulang 
pastikan untuk mematikan PC kita, mengecek jangan sampai 
barang berharga atau barang pribadi tertinggal, seperti 
handphone dan dompet.

Kendaraan/transportasi yang saya gunakan untuk pulang 
adalah metromini. Memang alat transportasi umum yang 
satu ini kurang nyaman tapi tidak ada pilihan lain karena 
kalau menggunakan taksi, saya harus mengeluarkan biaya 
lebih. Dikarenakan udara di dalam metro mini kurang bagus 
karena terlalu banyak polusi, saya biasanya menggunakan 
masker. Hal yang terpenting, selama di metromini kita 
tidak boleh segan-segan untuk menegur supir agar lebih 
berhati-hati dalam mengendarai metromini. Karena tidak 
sedikit supir  metromini yang ugal-ugalan sehingga para 
penumpang merasa khawatir selama perjalanan. Untuk itu 
dengan memberanikan diri untuk menegur supir metromini 
tersebut, maka akan lebih meminimalisir angka kecelakaan 
dan semoga sang supir akan menjadi lebih sadar akan 
keselamatan para penumpangnya.

Dengan kita mengingatkan supir metromini tersebut, 
laju metromini menjadi lebih baik. Selain itu kita juga 
harus menjaga barang-barang atau tas milik kita dengan 
baik, hindari menggunakan perhiasan mencolok apabila 
kita menggunakan metromini. Dan jangan menggunakan 
handphone selama di perjalanan untuk menghindari hal-hal 
yang tidak diinginkan. 

Jadi keamanan dan keselamatan dimulai dari diri sendiri 
dan bagaimana cara kita mencegah kecelakaan. Apabila 
kita sudah menerapkan prinsip K3 selama pergi maupun 
pulang kerja,  maka hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak 
akan terjadi. Selama perjalanan kita akan merasa aman, 
nyaman, dan selamat sampai tujuan. 

 
Apabila kita menjaga diri sendiri, berarti kita siap untuk 

bekerja keras di perusahaan yang kita cintai ini, PT. Pertamina 
(Persero). Dan tentunya dapat  mendukung visi perusahaan 
yang kita cintai ini  untuk menjadi Perusahaan Energi Nasional 
Kelas Dunia.•

Bawang Putih dan Bawang Merah lagi naik 
daun. Sampai-sampai Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono harus turun tangan.  Meminta para 
Menteri mengurusi Bawang Putih dan Merah yang 
harganya terkatrol hingga Rp 50 ribu per kilogram. 
Orang pun mulai tercengang. Karena negara kita 
yang dikenal gemah ripah loh jinawi ini, harus 
takluk dengan ‘impor bawang’. Sekitar 95 persen 
bawang putih yang beredar di pasar diimpor dari 
Cina. Pertanyaannya kemana para petani bawang 
kita? Karena saat seperti inilah ekonomi mereka 
bisa terangkat dengan harga komoditas pertanian 
yang meningkat.  

Masuknya bawang impor menurut para 
pakar pangan dan pertanian, lantaran kebutuhan 
nasional sudah tidak bisa dipenuhi para petani. 
Awalnya disebabkan oleh banjir bawang impor 
yang membuat harga bawang lokal anjlok.  Petani 
pun enggan menanam bawang. Perlahan-lahan, 
bawang asli negeri ini tak ada lagi. Tinggal 5 
persen saja dan sisanya didominasi bawang 
impor. Dampaknya seperti saat ini, ketika impor 
bawang bermasalah, semua orang kelabakan. 
Harga bawang mencekik dan dirasakan tukang 
sayur, pedagang pasar, pemilik warteg hingga 
Presiden.

Itu baru masalah bawang. Sebelumnya 
daging, kedelai, terigu dan masih banyak lagi. 
Impor di satu sisi bisa membantu mengatasi 
masalah ketersediaan pasokan komoditi di 
dalam negeri. Tapi kalau sudah berlimpah, bisa 
membuat orang manja. Pada awalnya memang 
dirasakan harga produk impor lebih murah, 
dibanding memproduksi atau menanam sendiri. 
Tanpa disadari,  ketergantungan terhadap produk 
impor menjadi pintu awal penjajahan di sektor 
komoditi. Ketika impor bermasalah, mau tak 
mau kelangkaan yang dihadapi. Harga tinggi 
dan tak ada cadangan di dalam negeri yang  bisa 
menutupi.

Tak jauh beda dengan minyak bumi. Negeri 
ini yang kaya akan sumber minyak bumi ternyata 
mengimpor minyak mentah. Karena kebutuhan 
dalam negeri yang tinggi, tak bisa diimbangi 
dengan ketersediaan minyak mentah.  Bukan 
karena perusahaan migas dalam negeri tak bisa 
mencari minyak untuk kebutuhan nasional. Tapi 
sistem pengelolaan lahan migas oleh perusahaan 
asing, telah membatasi ruang gerak perusahaan 
dalam negeri untuk menggarap lahan yang ada. 
Nyaris sama dengan petani bawang, yang ruang 
geraknya kian sempit akibat ‘digerojok’ bawang 
impor.

Apalah jadinya jika perlahan-lahan perusahaan 
migas ini kian terbatas mendapatkan kesempatan  
untuk menggarap ladang minyak yang ada di 
negeri sendiri. Sementara kebutuhan energi 
dalam negeri semakin tinggi. Yang pasti impor 
minyak mentah jadi solusi. Namun apakah solusi 
itu akan membuat bangsa ini terjamin ketahanan 
energinya? Belum tentu. Karena, jika kasus 
bawang terjadi pada impor minyak bumi, bisa 
jadi roda ekonomi negeri tak akan berjalan. Bahan 
bakar sebagai penggerak motor industri, tak bisa 
terpenuhi. Dan bisa jadi roda bisnis akan mati.

Karena itu, sudah saatnya melihat lagi 
seberapa perlunya ketahanan pangan, seberapa 
perlunya ketahanan energi negeri, agar bangsa 
ini bisa mandiri. Pandangan yang merasa 
lebih praktis impor produk serba luar negeri, 
meremehkan kemampuan anak negeri,  sudah 
saatnya dihapuskan. Karena jika terus berlanjut, 
perlahan bisa membuat bangsa ini tak punya gigi, 
bahkan mati.•
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PeKAN INI
hedging MINyAK MuLAI 2014
JAKArTA (Kontan) – Ketidakpastian kondisi 
ekonomi global sepertinya masih terus berlanjut. 
Makanya, pemerintah terus menyiapkan langkah 
antisipasi untuk mengamankan anggaran. Salah 
satunya dengan melakukan lindung nilai (hedging) 
atas harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia 
Crude Price (ICP) dan mengasuransikan risiko 
bencana alam. Hedging ICP dan asuransi bencana 
alam dinilai penting guna menghindari pembengkakan 
anggaran. Pemerintah menargetkan, hedging ICP 
dan suransi bencana bisa diimplementasikan untuk 
APBN 2014. “Kami harap keduanya bisa jalan di 
tahun 2014,” kata Plt. Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, 
hedging pada ICP perlu dilakukan karena sering 
terjadi fluktuasi ICP yang membuat anggaran 
subsidi BBM membengkak. Sedangkan untuk 
bencana alam, pemerintah berencana menerapkan 
asuransi guna mengantisipasi risiko bila terjadi 
bencana alam skala besar.

PerTAMINA AKAN PASoK BBM 
uNTuK CNooC
JAKArTA (Media indonesia) – Pertamina akan 
memasok BBM untuk kebutuhan  produksi KKKS 
CNOOC SES Ltd dengan nilai kontrak mencapai 
Rp 753 miliar untuk periode 2013. Hal itu dilakukan 
setelah mendapat persetujuan dari SKK Migas. 
Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mengatakan, 
persetujuan ini merupakan bentuk komitmen dalam 
membesarkan BUMN. “Dukungan kami kepada 
Pertamina dalam menjual BBM industri kepada 
CNOOC merupakan bukti bahwa kami mendukung 
secara nyata Pertamina untuk menjadi lebih besar 
dan hal ini juga merupakan bukti keberpihakan 
kami pada industri nasional,” ujar Rudi. Pertamina 
akan memasok BBM industri jenis high sulfur 
diesel (HSD). Target pencapaian tingkat komponen 
dalam negeri dari pengadaan HSD di CNOOC SES 
ditetapkan 98,64%.•rIANTI oCTAvIA

Pertamina tambah aset 
di Balaraja dan Bekasi

Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko menandatangani akta jual beli 
pembelian aset di Balaraja dan Bekasi.
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LoMBoK - Dalam rangka 
memberikan apresiasi atas 
k iner ja  pen jua lan Agen 
Special Chemical Pertamina 
selama tahun 2012, Fungsi 
Pe t rochem ica l  Tr ad i ng 
memberikan award kepada 
agen-agen berprestasi.  Acara 
dengan tajuk National Sales 
Meeting Special Chemical 
Pertamina ini diadakan selama 
dua hari di Lombok, pada 
(22-23/2). 

Pemberian award dise rah-
kan oleh Vice President Pet-
rochemical Trading Pertamina 
B. Trikora Putra kepada PT 
Yosomulyo Jajag sebagai The 
Best Sales for Green Coke 
Product, PT Wirajenar Mandiri 
sebagai The Best Sales for 
Rubber Processing Oil Group, 

PT Tri Cipta Buana Karsa 
sebagai The Best Sales for 
Solvent Group, dan PT Rejo 
Mulya Rejeki sebagai The Best 
Pioneer of Special Chemical 
Group .  Sela in diber ikan 
p i a g a m  p e n g h a r g a a n , 
keempat agen tersebut  
mendapatkan hadiah berupa 
paket per ja lanan wisata 
domestik dan internasional 
yang disesuaikan dengan 
kategori penghargaannya.

Vice President Pet ro-
chemical Trading Pertamina B. 
Trikora Putra sangat berterima 
kasih atas kerja keras para 
agen bersama dengan sales 
forces  Pertamina dalam 
merealisasikan pemasaran 
produk special chemical 
tahun 2012. 

“ P e r s a i n g a n  b i s n i s 
semakin ketat. Apalagi dengan 
membanjirnya produk sejenis 
di pasar dalam negeri. Karena 
itu, agen sebagai mitra bisnis 
strategis diharapkan dapat 
turut berkontribusi maksimal 
dalam pencapaian kinerja 
Pemasaran Pertamina,” tegas 
B. Trikora Putra. 

“Restrukturisasi organi-
sasi Pemasaran dan Nia-
ga Pertamina secara kese-
luruhan pun dilakukan untuk  
mengantisipasi kondisi per-
saingan yang semakin ketat 
dan untuk lebih mendekatkan 
produk kepada pasar. “Dalam 
skema organisasi yang baru 
ini, Fungsi Petrochemical 
Trading memiliki tiga region/
area pemasaran meliputi  

Region Sumatera, Region 
Jawa Bagian Barat dan 
Kalimantan, dan Region Jawa 
Bagian Tengah - Timur & KTI,”  
tuturnya.  

D a l a m  k e s e m p a t a n 
terpisah sehari sebelumnya, 
Special Chemical & Biofuel 
Trading Manager, Adi Haryono, 
memaparkan pencapaian 
kinerja pemasaran produk 
Special Chemical selama 
2012. “Realisasi penjualan 
kelompok produk tersebut 
selama satu tahun sebesar 
527 ribu ton atau mencapai 
47.21% di atas target RKAP 
2012 sebesar 358 ribu ton 
dengan raihan profit sebesar 
Rp 329 miliar,” jelas Adi. 

Menurut Adi, pencapaian 
ini menjadi pemacu agar 

kemitraan dengan agen yang 
telah terjalin bagus dapat terus 
berlanjut. “Inilah salah satu 
kunci dalam memenangkan 
persaingan. Kita harus rapat-
kan barisan,” tegas Aji. 

Produk special chemi cal 
merupakan produk Petro-
chemical yang diaplikasikan 

da lam berbaga i  sek tor 
industri. Di antaranya,  Green 
Coke, Minarex, Paraffinic Oil, 
Solvent Group, Kondensat, 
Solphy, Paraffin Wax, Palm 
Wax, Slack Wax, Smooth 
Fluid-05, dan produk Kimia 
Pertanian (TB 192 & Tenac 
Sticker).•PeTroCHeMICAL TrADING

JAKArTA –  Per tamina 
menambah asetnya dengan 
membeli tanah 20 hektar di 
Balaraja dan 2.200  m2 di 
Bekasi. Penandatanganan 
akta jual-beli  dilakukan oleh 
Direktur Umum Pertamina 
Luhur Budi Djatmiko dengan 
PT Pandan Wangi Sekartaji 
dan PT Jakarta Depot Satelit 
yang diwakil i  oleh Ratih 
Widyawati, pada (25/2) di 
Gedung Utama, Kantor Pusat 
Pertamina, Jakarta.

Luhur  men je l askan , 
pembelian aset tersebut 
merupakan proses panjang 
yang memakan waktu 12 
tahun. “Pembelian tanah 
di Balaraja Tangerang dan 
Bekasi ini memang tidak 

mudah, sudah sejak 2001. 
Ada proses yang panjang 
didalamnya. Tapi alhamdulillah 
bisa kami selesaikan dan 
ini adalah momentum yang 
hebat,” jelas Luhur.

Sebetulnya, aset tanah di 
Balaraja dan Bekasi tersebut 
rencananya akan dibangun 
depot untuk mendukung ke-
giatan di Depot Plumpang. 
Namun, karena  proses pem-
beliannya yang memakan 
waktu lama, maka setelah 
ini akan dievaluasi kembali 
apakah proyek yang cocok 
untuk dibangun di  aset 
tersebut.

Selesa i  dengan aset 
Balaraja, saat ini Direktorat 
Umum berkoordinasi dengan 

fungsi-fungsi terkait dengan 
terus menjalankan tugas-
tugas lain untuk mendukung 
kemajuan Pertamina, seperti 
penataan Depot Plumpang 

dan menyelesaikan proses di 
Depot Bitung.  “Intinya, semua 
kita selesaikan satu per satu,” 
tegas Luhur.•AJI HuToMo PuTrA

Monitoring dan asistensi Implementasi 
PSM tBBM Medan Group
MeDAN - Asistensi dan pemantauan penerapan Process Safety 
Management (PSM) di Terminal BBM Medan telah dilakukan  tim 
ahli dari HSE M&T Pusat pada akhir Februari lalu.

Kegiatan yang memfokuskan kepada perbaikan kesisteman 
dan perbaikan nyata secara fisik instalasi di lapangan ini 
merupakan wujud komitmen yang tinggi dari Instalasi Medan 
Group untuk menerapkan PSM. Penerapan PSM sangat 
penting dilakukan untuk mencegah insiden katastropik, seperti 
kebakaran dan peledakan yang terkait dengan proses kegiatan 
penyimpanan, penyaluran dan distribusi BBM.

Tim PSM beserta Tim Asistensi PSM HSE M&T melakukan 
verifikasi lapangan dan mengukur sejauhmana peningkatan 

yang sudah dilakukan. Dari pengamatan terlihat sudah ada 
kemajuan perbaikan di lapangan  secara fisik dan kesisteman, 
namun sangat diperlukan upaya yang lebih keras agar terjadi 
percepatan. Berdasarkan pengukuran sesuai checklist pada 
asistensi kedua, ada kenaikan progress fisik di lapangan sebesar 
16% dan secara keseluruhan sudah meningkat menjadi 26%, 
dan akan terus ditingkatkan di hari-hari berikutnya.

GM Marketing Operation Region I menyampaikan, selu-
ruh rekomendasi auditor PSM harus ditindaklanjuti secara 
maksimal, terkait dengan perbaikan peralatan, modifikasi, dan 
penambahan sistem proteksi sesuai best practice dan standar 
yang berlaku.•MArKeTING oPerATIoN reG. I



CORPORATE
SoCIAL reSPoNSIBILITy

5No. 11
Tahun XLIX, 18 Maret 2013

Panen Raya Petani Buah naga Merah

Senior Vice President (SVP) Corporate Shared Service (CSS) Pertamina Susilo  (tengah) secara simbolis memanen buah 
naga merah yang dihasilkan petani buah naga merah binaan Pertamina di Wonokerto, Jawa Tengah.
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Manager CSR Pertamina Ifki Sukarya secara simbolis menanam bibit mangrove 
di Teluk Naga.

FSPPB tanam 
10.000 Mangrove
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SurABAyA – Memperingati HUT Federasi 
Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) 
ke-10, puluhan pekerja Pertamina dari seluruh 
Indonesia bersama-sama menanam 10.000 
mangrove di kawasan Ekowisata Mangrove 
Wonorejo, Surabaya, pada Sabtu (2/3).

Sejumlah pekerja yang terlibat antara lain 
Presiden FSPPB Ugan Gandar beserta tim 
serikat pekerja, dan tim manajemen Marketing 
Operation Region V. Selain itu juga diikuti oleh 
perwakilan 17 serikat pekerja Pertamina dari 
seluruh Indonesia dan perwakilan Serikat Pekerja 
dari perusahaan lain yang ada di Surabaya dan 
sekitarnya.

“Kegiatan penanaman mangrove ini dipilih 
sebagai upaya para pekerja Pertamina untuk 
turun langsung melestarikan lingkungan,” ujar 
Presiden FSPPB Ugan Gandar.

Mangrove yang ditanam kali ini menambah 
jumlah mangrove yang sebelumnya telah 
ditanam Pertamina di kawasan tersebut menjadi 
20.000 mangrove. Partisipasi Pertamina untuk 
melestarikan kawasan Ekowisata Mangrove 
ini dimulai sejak 2010 melalui pembangunan 
gazebo dan walking track berbahan bambu. 
Kemudian pada 2011 melalui penanaman 
10.000 Mangrove dan penyerahan bantuan 
jaring sampah pada 2012. Kini di tahun 2013, 
Pertamina menambah jumlah mangrove yang 
ditanam pekerja Pertamina sendiri.

Menurut Ketua Pengelola Ekowisata Mang-
rove Wonorejo  Djoko Suwondo, partisi-
pasi Pertamina sangat membantu dalam 
mengembalikan ekosistem di sekitar Wonorejo 
yang batasan tanah dengan laut semakin 
tergerus (abrasi). Sementara gazebo menjadi 
daya tarik masyarakat untuk berwisata dan 
mengenal mangrove lebih dekat. “Karena kami 
percaya untuk dapat mencintai mangrove, ya 
harus mengenal lebih dekat,” ujarnya.

Hal ini terbukti dengan tingkat kunjungan 
masyarakat ke Ekowisata Mangrove Wonorejo 
ini yang semakin bertambah setiap tahunnya. 
Bahkan kini semakin banyak masyarakat yang 
berpartisipasi menanam mangrove mulai dari 
rombongan siswa SD, mahasiswa, instansi 
perkantoran, hingga perkumpulan warga.

“Kami berharap ke depan semakin banyak 
masyarakat yang ikut peduli dengan mangrove,” 
kata Djoko menambahkan.

Selain penanaman mangrove, Pertamina 
mewujudkan komitmennya sebagai Sobat Bumi 
dengan beberapa program di bidang lingkungan. 
Antara lain, penanaman pohon di hutan kota 
Balas Klumprik Surabaya bersama Walikota 
Surabaya, program pengelolaan sampah di 
Perak Utara, dan penanaman pohon di kawasan 
Bandara Juanda.•MArKeTING oPerATIoN reG. v

TANGerANG – Bekerja 
sama dengan Lembaga Bina 
Lingkungan dan Landscape 
Universitas Trisakti, Perta-
mina menanam 75 r ibu 
mangrove dalam rangka 
mengembangkan ekowisata 
Kampung Mangrove di desa-
desa Kecamatan Teluk Naga  
pada Kamis (21/2) di Desa 
Muara Ujung, Teluk Naga, 
Tangerang, Banten.

Menurut Manager CSR 
Pertamina Ifki Sukarya, Per-
tamina bersama Tr i  sakt i 
beker ja sama mengem-
bang kan Teluk Naga Muara 
U j u n g  k a r e n a  d a e r a h 
ini dekat dengan wilayah 
operasi Pertamina. Selain itu, 
penanaman ini untuk menekan 
abrasi di Pantai Utara. “Dari 
sinilah diharapkan program 
in i  dapat meningkatkan 
ekonomi masyarakat dan 
membuat Kampung Muara 

WoNoKerTo – Sentra 
Pemberdayaan Tani (SPT) 
CSR Pertamina Buah Naga 
Merah berhasil menjalankan 
programnya dengan luar 
biasa. Hal tersebut dibuktikan 
dengan hasil panen buah 
naga merah yang mencapai 
3,5 ton, melebihi target yang 
diperkirakan hanya 5 kwintal 
di acara panen raya pada 
(05/03) di Desa Wonokerto, 
Kecamatan Bancak, Kabu-
paten Semarang.

“Panen raya ini merupakan 
salah satu hasil dari program 
CSR kita dari beberapa sentra 
pemberdayaan tani yang ada. 
Hasil yang diperoleh  sangat 
luar biasa,” Kata Senior Vice 
President Corporate Sha red 
Service Pertamina Susilo.

Susilo  menjelaskan, hasil 
panen yang melimpah tersebut 
merupakan keberhasilan yang 
tercipta dari kerja sama yang 
baik antara para petani inti, 
Yayasan Obor Tani, dan CSR 
Pertamina. “Ini merupakan 
salah satu contoh keberhasilan 
kombinasi sinergisitas dalam 
meningkatkan kemandirian 
perekonomian para petani,”  

kata Susilo.
“Buah naga sebaga i 

komoditi utama pertanian lokal 
mempunyai nilai eko nomi tinggi 
untuk ikut berperan mengurangi 
tingkat kemiskinan masyarakat 
d e n g a n  m e n i n g k a t k a n 
pemanfaatan lahan yang 
tidak produktif menjadi lahan 
produktif penghasil buah naga 
merah,” tambah Susilo.

Program SPT ini sudah 
dirintis sejak 2010 dengan 

melibatkan sebanyak 100 
Kepala Keluarga (KK). Total 
12.000 tanaman buah naga 
merah d i tanam di  area l 
seluas 20 hektar, dengan 
lahan ma sing-masing KK 
seluas maksimal 2.000 m2. 
Pemberdayaan ini dilakukan 
selama 3,5 tahun.

Ketua  DPH Yayasan 
Obor Tani Budi Dharmawan 
mengatakan buah naga yang 
tumbuh di Wonokerto tersebut 

merupakan produk kelas dunia 
yang tidak kalah dengan hasil 
dari Vietnam dan Thailand.

SPT buah naga merah 
tersebut pada tahun lalu ber-
hasil mendapatkan peng-
hargaan Platinum di kategori 
Eradicate Extreme Poverty 
and Hunger, Bidang Program 
Pa r t i s i pas i  Penc ip t aan 
Lapangan Kerja Baru dalam 
GKPM Award & Expo 2012.•AJI 

HuToMo PuTrA

Ujung menjadi pusat edukasi 
mangrove,” jelas Ifki.

Ifki menjelaskan, CSR 
Pertamina juga membina 
para ibu di wilayah tersebut 
untuk menjadi penggerak 
agar program ini berjalan 
l anca r.  “Pa ra  ibu  j uga 
dibina untuk mendapatkan 
nilai ekonomis mangrove. 
Dari mangrove itu bisa jadi 
manisan, sirup, dan lain-lain.  
Lingkungan mangrove pun  
bisa dikembangkan budidaya 
kepiting dan bandeng tanpa 
duri. Jadi tolong nanti ini 
semua dijaga karena ini bisa 
menjadi aset masyarakat di 
sini,” tambah Ifki.

Sebanyak 75 ribu pohon 
mangrove tersebut ditanam 
di kawasan seluas 82.297 
meter yang terdiri dari pantai, 
tambak, sungai dan sepadan 
jalan di kawasan Teluk Naga. 
Kegiatan pengembangan 

yang dilakukan pada kawasan 
tersebut meliputi rehabilitasi, 
penelitian dan pendidikan 
yang  bertujuan membangun 
kesadaran dan kemampuan 
masyarakat pesisir melakukan 
mitigasi dan adaptasi terhadap 
ancaman dampak perubahan 
iklim.

Direktur Lembaga Bina 
Lingkungan Universitas Trisakti 
Arri Gunarsa menjelaskan 
bahwa kawasan Teluk Naga 
Muara Ujung nantinya akan 

menjadi pusat mangrove, 
baik untuk kebutuhan wisata, 
edukasi dan juga sebagai 
pemasok kebutuhan bibit 
untuk wilayah Jakarta dan 
sekitarnya. “keseluruhan 
manfaat dari mangrove ini 
akan bisa dirasakan 3-4 tahun 
lagi,” tambah Arri.

Ini merupakan salah satu 
wujud komitmen Pertamina 
dalam membantu masyarakat 
di Muara Ujung.•AJI HuToMo 

PuTrA
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tim knowledge Management (koMet)
Quality Management – Dit. Ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

expert panel KoMeT : 
Mudahnya Menciptakan Legacy 

oleh Shynta Dewi - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Hilda Yanti - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Setelah selama empat tahun lebih para KOMETers menuangkan pengetahuan berdasarkan 
pengetahuan dan pengalamannya, saat ini sekitar enam ribuan aset pengetahuan telah di-
upload dalam Portal KOMET. Namun aset pengetahuan tersebut belum dapat diakses oleh 
para KOMETers dikarenakan masih dalam status “pending.” 

Agar aset pengetahuan tersebut dapat di-share dengan KOMETers lainnya maka aset 
pengetahuan tersebut perlu melalui proses review oleh Expert Panel Team. Expert Panel Team 
adalah Insan Pertamina yang secara volunteer atau sukarela mendukung Tim KOMET dalam 
melakukan review aset pengetahuan dan mengelola Community of Practice (CoP) dengan 
berbekal pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. 

Workshop Expert Panel Team, Patra Jasa Bandung 7 - 8 Maret 2013

Saat ini delapan puluh empat Insan Pertamina telah terdaftar sebagai Expert Panel Team. 
Satu hal yang menarik, sifat expert panel adalah sukarela. Kesediaan para Insan Pertamina dari 
berbagai level jabatan menjadi expert panel patut diacungi jempol dan membuktikan masih 
banyak Insan Pertamina yang ingin berpartisipasi secara sukarela untuk peningkatan kinerja 
di luar tugas pokok dari fungsinya. 

Sebagai lanjutan rapat expert panel yang telah dilakukan pada tahun tahun sebelumnya, 
pada awal Maret 2013 yang lalu telah dijalankan workshop KOMET for Expert Panel selama dua 
hari di Patra Jasa – Bandung. Workshop diawali dengan pembekalan materi, yaitu: penulisan 
aset pengetahuan, review aset pengetahuan dan diskusi forum CoP. Walaupun tidak seluruhnya 
expert panel dapat hadir dalam acara ini, tiga ratus lima puluh aset pengetahuan telah berhasil 
di-review. Masih ada 2.826 aset pengetahuan yang menunggu untuk di-review. Kontribusi 
para expert panel tersebut akan menjadi suatu “legacy” yang nyata bagi perusahaan.

 

 Tampilan Dashboard Aset Pengetahuan KOMET

Jumlah aset pengetahuan yang perlu segera di-review memang masih cukup banyak, 
hampir 50% aset pengetahuan dalam status “pending.” Memang ini masih menjadi tugas 
yang memerlukan kerjasama Tim KOMET dan Expert Panel Team.

Beberapa temuan yang didapat dari kegiatan review aset pengetahuan KOMET yang 
mengakibatkan terhambatnya proses approval/reject dalam review aset pengetahuan yaitu:
1. Aset pengetahuan yang di-upload merupakan ide, jurnal, atau wacana.
   Tulisan yang bersumber dari internet, surat kabar dan sumber lainnya tidak diakui aset 

pengetahuan KOMET. Tulisan yang dapat dituangkan aset pengetahuan harus memenuhi 
prinsip 3R (reliable, repeatable, replicable). 

2. Judul aset pengetahuan yang belum sesuai dengan Pola ABCD.
      Penulisan aset pengetahuan seharusnya sesuai pola ABCD yang mencantumkan keterangan      

permasalahan dan solusi yang dilakukan.

3. Taksonomi atau kategori expertise aset pengetahuan yang dipilih tidak tepat.
    Penempatan aset pengetahuan seharusnya sesuai dengan 23 expertise yang terdapat di 

Knowledge Center KOMET.
4. Aset pengetahuan yang di-upload tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung.
     Aset pengetahuan yang memerlukan informasi tambahan, misal: gambar, grafik, perhitungan, 

dan lain-lain dilampirkan dalam PDF sebagai dokumen pendukung.

Bagi KOMETers yang masih memerlukan pemahaman lebih lanjut mengenai aset 
pengetahuan KOMET dapat menghubungi Tim atau PIC KOMET untuk informasi atau 
sosialisasi yang diperlukan.•

Dokumen merupakan tempat semua laporan aktifitas yang ada dalam pekerjaan. Suatu dokumen menyimpan 
berbagai informasi yang menunjukkan hasil kinerja, inputan proses lanjut dari suatu pekerjaan, hingga hal-hal lain 
yang berdampak signifikan dalam pekerjaan. Sayangnya, pengelolaan dan pengendalian dokumen yang dimiliki 
kebanyakan fungsi seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hasilnya, dokumen-dokumen yang ada bukan 
menyelesaikan masalah, namun justru menambah masalah baru.  

Contoh yang sering terjadi adalah belum tercatatnya masa retensi setiap 
dokumen, sehingga banyak dokumen yang tidak diperlukan untuk menunjang kegiatan 
operasional menumpuk di tempat penyimpanan dokumen. Penumpukan dokumen 
ini menimbulkan masalah lain seperti sulitnya menemukan dokumen yang diperlukan 
dengan cepat atau kesulitan dalam mengendalikan dokumen yang bersifat rahasia.

Maka dari itu, kegiatan pengarsipan yang berjalan dengan baik adalah suatu hal 
yang krusial. Pengelolaan dokumen yang sesuai dengan kegiatan fungsi merupakan 
hal yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan di fungsi tersebut berjalan dengan 
lancar.

Inisiatif Fungsi Quality Management Korporat sebagai pilot project dalam 
pelaksanaan audit implementasi ISO 9001 : 2008 (Quality Management) pada tanggal 15 – 16 Januari 2013 yang 
lalu menghasilkan salah satu masukan terkait dengan kegiatan pengelolaan daftar rekaman termasuk bagaimana 
proses pengelolaan dokumen/arsip. Kegiatan audit yang mencakup pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan 
kondisi di fungsi Quality Management dan dilanjutkan dengan pemetaan kebutuhan STK yang sesuai dengan 
implementasi proses bisnis di Fungsi Quality Management Korporat ini menghasilkan beberapa temuan. Dari 
21 poin permintaan tindakan perbaikan (PTP), terdapat poin yang dapat 
mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam pengelolaan dokumen seperti 
yang telah disebut diatas terjadi. 

Hasil temuan PTP tersebut adalah PTP-006/I00010/2013-S0 perihal 
pengembangan kegiatan operasional pengarsipan. Kegiatan tersebut 
meliputi pengelolaan dokumen-dokumen baik berupa hardcopy dan 
softcopy yang berada di fungsi QM untuk dibuat ke dalam suatu Daftar 
Rekaman Dokumen. Pengelolaan dokumen pun harus sesuai dengan 
standar ISO.

Temuan ini ditanggapi positif oleh fungsi QM Korporat dengan 
melaksanakan langkah-langkah inisiasi untuk menyelesaikan masalah yang 
terkait dengan kegiatan pengelolaan dokumen. Dalam melaksanakan perbaikan, Fungsi Quality Management 
menerapkan langkah-langkah yang ada dalam melaksanakan kegiatan Continuous Improvement Program (CIP). 
Langkah - langkah CIP dalam menemukan masalah, menganalisis penyebab, dan menyelesaikan masalah yang 
paling dominan dilaksanakan dalam beberapa kegiatan.

Tindak lanjut yang pertama dilakukan adalah analisis melalui rapat fungsi. Rapat yang 
membahas pengidentifikasian dokumen dari setiap pilar adalah satu dari langkah awal 
inisiasi pengendalian dokumen. Dalam pembahasan tersebut kami mengelompokkan 
dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan inti utama organisasi. 

Sebagai contoh, risalah forum CIP Korporat, 
risalah forum CIP Dit.Non Teknis & Kantor Pusat 
dan laporan audit kegiatan untuk pilar Continuous 

Improvement Program, Aset Pengetahuan, Company Knowledge Profile 
dan Laporan Tahunan untuk pilar KOMET, Dokumen Permintaan Tindakan 
Perbaikan dan Standard ISO 9001 : 2008 untuk pilar Standardization 
Management, dan Dokumen yang bersifat rahasia seperti Dokumen 
Aplikasi dan Feedback Report untuk Pilar Quality Management 
Assessment. 

Pendataan seluruh dokumen yang ada di dalam gudang dan lemari file adalah tahap berikutnya. Seluruh file 
tersebut diinventarisasi kedalam form yang mencatat dalam ketegori apa dokumen tersebut, sifat dari dokumen 
tersebut berdasarkan kepentingan dan kerahasiaan, dan yang paling penting adalah dicatat mengenai lokasi 
dokumen tersebut disimpan. Data tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hardcopy dan softcopy dicatat 
agar sewaktu waktu dibutuhkan dapat dengan mudah ditemukan/didapatkan.

Untuk menghindari penumpukan dokumen di gudang, dokumen yang telah melewati batas retensi akan 
dimusnahkan tentunya dengan historical record. Kegiatan pemusnahan selanjutnya akan dilakukan secara berkala 
setiap 3 bulan. Dokumen baru yang masuk dan keluar dilewatkan dalam satu pintu dengan kualitas pencatatan 
yang sama detailnya. Hal ini mencegah terjadinya penumpukan dokumen yang tidak jelas informasinya. 

Proses perbaikan pengelolaan tersebut membutuhkan waktu 3 - 4 
minggu, namun selanjutnya kegiatan pengelolaan dokumen menjadi lebih 
mudah dan simple. Kegiatan audit implementasi ISO 9001 : 2008 ini 
diharapkan menjadi virus baik dalam menularkan motivasi perbaikan di seluruh 
Fungsi di Kantor Pusat. Motivasi utama Fungsi Quality Management dalam 
melaksanakan semua perbaikan adalah untuk memenuhi tuntutan kepuasan 
pelanggan Fungsi Quality Management Korporat yaitu seluruh Insan Mutu 
Pertamina baik yang berada di Kantor Pusat, Unit Operasi/Unit Bisnis dan 

Anak Perusahaan Fungsi Quality Management Korporat harus mampu menjadi pendorong peningkatan kinerja 
dengan memberikan contoh implementasi ISO  9001 : 2008 yang baik.

Insan Mutu !!!   Semangat ...Hebat !!!
Pertamina !!!..Jaya..Jaya..!!!

Pengelolaan Dokumen,
cara Mudah Mengurangi Masalah

!



SINOPSIS

Judul : Demi Bumi Demi Kita : Dari 
Pembangunan berkelanjutan Menuju 
ekonomi Hijau
Pengarang  : Surna Tjahja Djajadiningrat 
No.Klasifikasi : 338.9.Dja.d

Isu lingkungan hidup semakin hari 
semakin menjadi isu yang sangat penting 
untuk ditangani. Persoalan lingkungan tidak 
semakin membaik, penanganan perbaikan 
belum sebanding dengan peningkatan 
persoalan lingkungan.  Kondisi diperparah 
dengan terjadinya fenomena perubahan 
iklim. Kondisi persoalan lingkungan yang 
t idak semakin membaik,  mendasar i 
diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi 
tentang Pembangunan Berkelanjutan, yang 
telah berlangsung tanggal 13-22 Juni 2012 
di Rio de Janeiro, Brasil, yang lebih dikenal 
dengan KTT Rio+20.  

Bagi Indonesia,menyepakati dokumen 
“The Future We Want” yang menjadi 
arahan bagi pelaksanaan pembangunan 
berkelanjutan di tingkat global, regional dan 
nasional. Dokumen memuat kesepahaman 
pandangan terhadap masa depan yang 
diharapkan oleh dunia. Isi Dokumen  yang 
disepakati mengenalkan konsep Sustainable 
Development Goals atau tujuan-tujuan 
pembangunan berkelanjutan yang harus 
dipenuhi baik oleh negara maju dan negara 
berkembang untuk tetap menjaga prinsip-
prinsip perlindungan lingkungan saat meraih 
kesejahteraan ekonomi atau ‘ekonomi hijau’. 
KTT Bumi ini juga disebut Rio+20 karena 
menjadi kelanjutan dari KTT Bumi yang 
dilakukan di Rio de Janeiro pada 1992, 20 
tahun lalu. Pada saat itu, negara-negara 
juga mengeluarkan komitmen perlindungan 
lingkungan. Hal lain yang disayangkan dari 
Rio+20 adalah tidak adanya mekanisme 
evaluasi akan apa saja hal-hal yang sudah 
dicapai negara maju dalam pemenuhan janji-
janji tersebut dari 1992 sampai sekarang.

Buku berjudul Demi Bumi demi Kita, 
dari Pembangunan Berkelanjutan Menuju 
Ekonomi Hijau yang disusun Sdr. Prof 
Surna Tjahja Djajadiningrat dan Sutanto 
Hardjolukito, sangat bermanfaat dalam 
memberikan perspektif yang lebih luas tentang 
implementasi Pembangunan Berkelanjutan 
dan Ekonomi Hijau. Gagasan “sustainable 
development” ini kemudian diusahakan 
menjadi arus-tengah pembangunan global 
dan nasional secara terus menerus melalui 
konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan 
setiap dasawarsa, KTT Bumi Rio 1992, KTT 
Bumi Johannesburg 2002 dan KTT Bumi 
Rio 2012. 

Konferensi t ingkat t inggi Bumi di 
Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992 
misalnya mampu menularkan Deklarasi 
Rio yang berisi komitmen perlindungan 
lingkungan.  Hasil lainnya yaitu Agenda 21 
sebagai standar pencapaian pembangunan 
berkelanjutan. Munculnya krisis ekonomi 
membuat kepedulian dunia perlu diperkuat 
kembali. Di Tahun 2012, PBB melaksanakan 
KTT Pembangunan Berkelanjutan atau 
Rio+20 di Rio de Janeiro. Melalui konferensi 
tersebut, para kepala pemerintah didesak 
untuk lebih serius memperhatikan masalah 
lingkungan demi untuk mencapai masa 
depan yang dicita-citakan bersama. Buku 
ini menelusuri lebih lanjut perkembangan 
gagasan Pembangunan Berkelanjutan 
hingga Ekonomi Hijau. Dibahas pula tentang 
konsep Industri Hijau dan Hotel Hijau hingga 
trik-trik sukses memasarkan produk ramah 
lingkungan. Buku ini juga akan memperkaya 
pengetahuan Anda tentang pertumbuhan 
sebuah gagasan yang lahir di Sungai Amazon, 
Brasil, lebih dari seperempat abad lalu.• 
PerPuSTAKAAN
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First aider : yang Pertama 
Menyelamatkan nyawa
JAKArTA - Selain dapat menyebabkan terganggunya operasi 
perusahaan dan kerugian/kerusakan aset, keadaan darurat juga 
dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa, kecacatan, cidera 
dan penyakit lainnya. Untuk itu, perlu ada upaya tanggap darurat 
medis atau Medical Emergency Reponse Plan (MERP) yang 
cepat, tepat dan selamat. Personal first aider adalah relawan di 
garda terdepan MERP.

Respon cepat sangat penting dalam efektifitas menyelamatkan 
nyawa dan meminimasi tingkat kecacatan, antara lain dengan 
melakukan resusitasi jantung paru dan kontrol perdarahan.

Periode emas (golden period) intervensi pertolongan korban 
adalah pada menit-menit pertama setelah terjadinya cidera 
atau sakit. Kemudian secepatnya dilakukan bantuan kehidupan 
dasar (basic life support), bantuan kehidupan lanjutan (advanced 
life support), dan evakuasi medis ke pelayanan kesehatan bila 
diperlukan. Golden period ini bergantung jenis kasus cidera atau 
sakit.

Cidera atau sakit sering di lokasi yang jauh dari petugas medis. 
First aider yang berada dekat dengan lokasi insiden berperan 
penting untuk melakukan pertolongan pertama dan melaporkan 
kepada petugas medis serta membantu petugas medis 
setelah mereka datang ke lokasi. Kecepatan, ketepatan dan 
keterampilan pertolongan oleh first aider terlatih sangat penting 
dalam efektifitas menyelamatkan nyawa dan minimasi tingkat 
kecacatan. Hampir seluruh unit operasi Pertamina (termasuk di 
Kantor Pusat) dan anak perusahaan telah membentuk regu first 
aider yang merupakan bagian integral dari OPKD (organisasi 
penanggulangan keadaan darurat). 

Untuk menyegarkan dan memelihara keterampilan first aider, 
pada peringatan bulan K3 Nasional tahun 2013 dilaksanakan 
latihan penyegaran dan lomba first aider, yang diselenggarakan 

oleh fungsi Occupational Health – HSSE Korporat. Kegiatan 
dilakukan di Kantor Pusat dan di HSE TC Sungai Gerong

Pelatihan First Aider di Kantor Pusat dilaksanakan pada 12-
13 Februari 2013. Sedangkan Lomba dilaksanakan pada 14 
Februari 2013  yang diikuti oleh regu OPKD seluruh gedung  yang 
berada di sekitar Kantor Pusat (GU, Annex, Perwira, Kwarnas, 
Kramat,dan sebagainya).  Dari 29 regu yang mengikuti lomba, 
terpilih Regu First Aider Lantai M Gd. Utama menjadi pemenang 
pertama, disusul Regu First Aider Lantai 5 Gedung Utama, dan 
Regu First Aider Gedung PT Pertamina EP Cepu. 

Lomba First Aider  juga diadakan pada puncak acara 
peringatan Bulan K3 di HSE TC Sungai Gerong pada 15 Februari 
2013. Lomba diikuti oleh 15 regu first aider dari Unit Operasi 
pertamina dan AP di wilayah Sumbagsel. Pemenang lomba 
secara berturut-turut, PT PHE JOB Pertamina – Talisman Jambi 
Merang, FRM Region II Sumbagsel, dan PT Pertamina EP UBEP 
Ramba.• ru III

Lomba first aider pada puncak acara peringatan Bulan K3 di HSE TC Sungai Gerong.
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rALAT
Pada Energia Tahun XLIX No.10 edisi 11 Maret 2013 hal. 

7 terdapat kesalahan penulisan nama Fungsi. Penulis Annisrul 
Waqie bukan berasal dari Tim Quality Management, Marketing & 
Trading Directorate, tetapi seharusnya berasal dari tim Quality 
Management, general Affairs directorate.

Selain itu, pada halaman 10 juga terdapat kesalahan 
penulisan nama Direktur  Renbang PGE. Di situ tertera Zainal 
Ilmie  Bintang. Seharusnya, Zainal Ilmie Bachrun.

Demikian koreksi dari kami, mohon maaf atas kesalahan 
penulisan tersebut.

    reDAKSI
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worKShop KeSeHATAN DALAM 
rANGKA GerNAS K3 

DuMAI - Panitia Gernas K3 melaksanakan acara 
workshop kesehatan  mengenai bahaya merokok bagi 
kesehatan di Aula Banglat HR Area RU II, pada 12 
Februari lalu. Acara diikuti pekerja dengan narasumber 
dari PHD bekerja sama dengan dr. Doni. Menurut Ketua 
Gernas K3 Budi Tri Jatmiko, workshop kesehatan ini 
merupakan rangkaian kegiatan memperingati bulan 
Gernas K3. “Karena itu, diharapkan kepada pekerja 
yang memiliki hobi merokok, dapat berhenti merokok 
demi kesehatan pekerja  sendiri,” tegasnya. Kali ini, 
tema yang diangkat dalam workshop  adalah “Quiters 
are champion stop smoking today, untuk mendukung 
gaya hidup sehat dan lingkungan kantor bebas asap 
rokok” .•ru IIFo
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KuNJuNGAN MAHASISWA 
AKAMIGAS BALoNGAN Ke ru Iv

CILACAP -  Sebanyak 84 mahasiswa Program 
Studi Teknik Kimia Akamigas Balongan 
berkunjung ke RU IV, pada akhir Januari lalu.  
Rombongan diterima oleh staff Public Relations 
RU IV Suyanto di Wisma Griya Patra. Mereka 
mempelajari penanganan HSE dan operasi 
pengolahan minyak melalui penayangan video 
company profile dan tanya jawab dengan Dasiyo 
dari HSE dan Rina dari Process Engineering. 
Menurut doesen pembimbing Yuli Mulyani, 
pengetahuan yang diperoleh mahasiswa di RU 
IV ini  dapat  menunjang program pendidikan 
tinggi yang berbasis kompetensi. Mereka juga 
diberi kesemparan untuk melakukan site visit ke 
area kilang dan HSE.•ru Iv

ru III TerIMA KuNJuNGAN 
MAHASISWA PoLTeK 
SrIWIJAyA

PLAJu - Sebanyak 22 mahasiswa jurusan 
Teknik Kimia Politeknik Sriwijaya Palembang 
mengadakan kunjungan ke RU III Plaju. Rom-
bongan dengan Ketua Ir. Selastia Yuliati, M.Sc  
diterima Legal & General Affairs Manager, Erwin 
Widiarta, Rabu, (13/2) di gedung LaMusi Plaju. 
Erwin Widiarta berharap dengan kunjungan 
ini akan menambah ilmu dan wawasan 
mahasiswa mengenai keberadaan industri 
migas yang ada di  Plaju. Acara kunjungan 
diisi dengan pemutaran fi lm Company 
Profile, presentasi mengenai kegiatan RU III 
disampaikan oleh Public Relation Section 
Head  tanya jawab dan  serta diakhiri dengan 
peninjauan kilang.•ru III
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PeNyuLuHAN BAHAyA 
KANKer DAN DoNor DArAH 
DI KANTor PuSAT

JAKArTA – Yayasan Kanker Indonesia 
menyematkan pin peduli bahaya kanker 
kepada Direktur Sumber Daya Manusia 
Pertamina Evita M. Tagor, di Lantai Ground 
Pertamina, Jakarta pada (4/3). Dalam 
kesempatan tersebut, Tim Medical Pertamina 
& Tim Yayasan Kanker Indonesia memberikan 
penyuluhan tentang bahaya kanker untuk 
memperingati Hari Kanker Sedunia yang jatuh 
pada tanggal 4 Februari. Para pekerja dapat 
berpartisipasi unutk memberikan bantuan 
melalui kotak donasi yang disediakan. Pada 
acara yang sama juga diadakan donor darah 
untuk para pekerja Pertamina.•PrIyo WIDIyANTo
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HeSTu HArIJADI
Upstream Operation Monitoring & 
Evaluation Manager
Gas DirectorateFo
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SuGIArTo BuDIHArDJo
Technical Commercial Fleet Manager,
Own Fleet,
Shipping,
Marketing & Trading DirectorateFo
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AGoeS BoeDIJoNo
Internal Communication Manager,
Corporate Communications,
Corporate SecretaryFo
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HeNry PArADA MArBuN
Corporate Action Manager,
Investor Relations,
Corporate SecretaryFo
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GeMA IrIANDuS 
PAHALAWAN
PJ. Direktur Operasi
PT Patra NiagaFo
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yuTTIe NurIANTI
Vice President Natural Gas & Power,
Gas & Power,
Gas Directorate
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ANAK PeruSAHAAN

PeP Survei trunkline 
di aimas, Papua Barat

PHe onWJ Raih Penghargaan dari Skk Migas

PeP ciptakan organisasi yang 
efektif dan Dinamis
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JAKArTA – Dalam rangka 
menghadapi tantangan dan 
dinamika bisnis ke depan, 
PT Pertamina EP melakukan 
restrukturisasi organisasi se-
bagai sebuah perubahan 
organisasi yang efektif dan 
dinamis. Perubahan organisasi 
ini tidak lepas dari  aspirasi 
PT Pertamina (Persero) 
untuk menjadi Asian Energy 
Champion di tahun 2025 
dan sebagai Fortune 100 
Company. 

Sebagai anak perusahaan, 
Pertamina EP mempunyai 
peranan yang dominan untuk 
agresif di upstream. Dengan 
banyaknya tantangan yang 
dihadapi oleh Pertamina EP  
tentunya dibutuhkan  strategi-
strategi untuk menjawab 
tantangan tersebut.

Presiden Direktur Per-
tamina EP Syamsu Alam 
mengatakan, selama in i 
Pertamina EP telah ber-

AIMAS, PAPuA BArAT – PT Pertamina 
EP (PEP) Field Papua melaksanakan survei 
trunkline (pipa penyalur minyak) di km 19 
Aimas, pada (15/2). Survei dilakukan terhadap 
kualitas trunkline yang sekaligus untuk 
memetakan potensi masalah dalam aktivitas 
penyisipan (penggantian) trunkline. Penyisipan 
trunkline direncanakan berlangsung pada April 
2013, sepanjang kurang lebih 600 meter.

Hasil survei menunjukkan, trunkline 
melewati beberapa fasilitas umum seperti 
tiang listrik, pos polisi, halaman rumah 
warga, jalan aspal, dan beton. Karena itu, 
aktivitas penyisipan trunkline dipastikan akan 
melibatkan pembongkaran dan relokasi 
fasilitas tersebut.

Hadi Akmalunas, Pengawas Terminal dan 
Oil Barge menyampaikan, pembongkaran 
fasilitas tersebut seharusnya tidak mendapat 
penolakan warga Aimas. “Pipa Pertamina 
sudah eksis lama sebelum fasilitas-fasilitas 
tersebut berdiri,” tegasnya. Namun, Hadi tidak 
dapat memberikan prediksi kapan penyisipan 
trunkline berakhir mengingat kondisi lapangan 
tersebut.

Lurah Aimas, Solvester  bersama Dinas 
Pekerjaan Umum yang mendampingi PEP  Field 
Papua selama melakukan survei mengatakan, 
pihaknya akan berkoordinasi dengan 
masyarakat Aimas untuk  menyosialisasikan 
aktivitas penyisipan trunkline. 

Selain km. 19, penyisipan trunkline juga 
dilaksanakan di km. 28 dan km. 37  pada 
minggu ke-3 Februari 2013, sepanjang 
kurang lebih 300 meter untuk masing-masing 
lokasi. Penyisipan trunkline memakan waktu 
sekitar 10 hari di setiap lokasi. Penyisipan ini 
merupakan bagian dari rencana kerja Field 
Papua di tahun 2013 dengan total penyisipan 
sepanjang 200 joint.

Hadi Akmalunas  menegaskan, aspek HSE 
tetap menjadi prioritas utama dalam aktivitas 
penyisipan trunkline. Alat vacuum selalu 
disiagakan untuk membersihkan ceceran 
minyak di lokasi penyisipan sehingga tidak 
mencemari lingkungan. “Petugas sekuriti pun 
selalu mengawasi dan mengamankan jalur 
pipa  ketika aktivitas tersebut berlangsung, 
sehingga rutinitas masyarakat tidak terganggu, 
dan penyisipan trunkline dapat berjalan 
dengan lancar.•PeP FIeLD PAPuA

kontribusi ter hadap Persero 
sebesar  70-80 persen. 
“Sebagai anak perusahaan 
kita juga ingin tetap eksis 
mempunyai peran yang besar 
untuk upstream,” ujarnya.

Syamsu  menyada r i , 
tantangan yang tengah 
dihadapi oleh Pertamina EP 
saat ini terkait dengan sumber 
daya yang terdiri dari  Asset, 
Human Capital, System, 
Pro cess dan Technology. 
Karena itu diharapkan dengan 
kehadiran organisas baru ini 
semua tantangan tersebut 
bisa berjalan maksimal.

“Kita harapkan organi-
sasi baru ini bisa membuat 
Pertamina EP menjadi le-
bih lincah, cepat membuat 
keputusan dan mampu 
mengoptimalkan aset-aset 
yang banyak dimiliki oleh 
Pertamina EP. Tentunya 
tidak boleh mengabaikan 
kinerja yang lebih efektif dan 

Direksi PEP memberikan ucapan selamat kepada para pekerja PEP yang 
menduduki jabatan di struktur organisasi baru anak perusahaan Pertamina 
tersebut.
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kompetensi yang memadai,” 
ungkap Syamsu da lam 
kesempatan pengukuhan 
manajemen Pertamina EP 
Rencana Penggunaan Tenaga 
Kerja (RPTK) 2012-2015, di 
Jakarta, Kamis (28/2).

Syamsu menegaskan, 
organisas i  RPTK 2012-
2015 disusun berdasarkan 
pertimbangan  tiga hal, yaitu 
untuk peningkatan kinerja, 

peningkatan efektivitas or-
ganisasi, dan peningkatan 
kompetensi. “Disamping 
itu, untuk menuju world 
class Pertamina EP juga 
memfokuskan diri kepada 
operational excellence yang 
ber tujuan untuk keamanan 
operasi kerja, optimasi pro-
duksi dan keandalan fa-
silitas.•IrLI KArMILA

BANDuNG –  PHE ONWJ 
bersama dengan beberapa 
anak perusahaan Pertamina  
Group mendapat penghargaan 
terkait pengelolaan rantai 
suplai dari Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan 
Gas Bumi (SKK Migas), di 
Bandung, (8/3). 

Penghargaan tersebut 
me l ipu t i  KKKS dengan 
Pencapaian Tingkat Kom-
ponen Dalam Negeri (TKDN) 
terbaik diberikan kepada 
Pertamina EP, KKKS dengan 
KPI  Terba ik  Kategor i  I 
d ibe r i kan  kepada  JOB 
Pertamina PetroChina East 
Java (JOB  PPEJ),  serta KKS 
dengan poster TKDN terbaik 
untuk Pertamina Hulu Energi 
(PHE) WMO. Sedangkan bagi 
PHE  ONWJ, ini merupakan 
kedua kalinya mendapatkan 
penghargaan KPI Terbaik 
Kategori  III.

Kadiv Pengelolaan Rantai 
Suplai SKK Migas Endah 
Setyaningtyas mengatakan, 
penghargaan d iber i  kan 
karena perusahaan yang 
bersangkutan dianggap baik 
dalam melakukan pengadaan 

barang dan jasa.  
“Pertamina ONWJ kini 

menjadi yang terbaik dengan 
nilai spending dalam setahun 
mencapai lebih dari 500 juta 
dolar AS selama dua kali 
berturut-turut.  Karena itu, 
sebagai reward, SKK Migas 
menaikkan kewenangannya 
sebesar 2 juta dolar AS 
untuk peng adaan barang dan 
jasa,” ungkap Endah seusai 
memberikan penghargaan 
pada SCMCF (Supply Chain 
Management Consultasion 
Forum)  2013.

Terkait dengan reward  
tersebut, Endah mengatakan 
PHE ONWJ mendapatkan 
kewenangan lebih dalam 
pengadaan barang dan jasa 
yang biasanya bernilai total 5  
juta dolar AS, kini menjadi 7 
juta dolar AS.

Sementara Vice President 
Eksploitasi PHE ONWJ Jonly 
Sinul ingga mengatakan, 
penghargaan ini merupakan 
buah dari keberhasilan strategi 
Supply Chain Management 
(SCM) di PHE ONWJ dengan 
berbagai si nergisitas, baik 
di internal maupun antar 
KKKS.

Dalam kesempatan terse-
but, Kepala Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan 
Gas Bumi (SKK Migas) Rudi 
Rubiandini  menjelaskan, 
penghematan pengadaan 
barang dan jasa di sektor 
hulu migas selama 2012 
mencapai 226 juta dolar AS 
atau sekitar Rp 2,2 triliun. Dari 
jumlah itu, sebanyak 183 juta 
dolar AS atau sekitar Rp 1,78 
triliun berasal dari kontrak 
pengadaan dan pemanfaatan 
fasilitas bersama. Sisanya, 
sebesar 43 juta  dolar AS 

atau Rp 420 miliar berasal dari 
optimalisasi inventory. 

“Pencapaian ini 46 persen 
lebih tinggi dari target tahun 
2012 yang sebesar 155 
juta dolar AS,” kata Rudi. 
Menurutnya, penghematan 
pengadaan barang dan jasa 
menunjukkan tren meningkat 
setiap tahunnya. Tahun 2013, 
SKK Migas dan kontraktor 
menargetkan penghematan 
senilai  200 juta dolar AS. 
“Hal ini bukti konkrit komitmen 
industri hulu migas untuk lebih 
efektif dan efisien,” imbuh-
nya.•SAHruL HAeTAMy ANANTo

Vice President Eksploitasi PHE ONWJ Jonly Sinulingga menerima penghargaan 
dari Kadiv Pengelolaan Rantai Suplai SKK Migas Endah Setyaningtyas untuk PHE 
ONWJ yang meraih penghargaan KPI Terbaik Kategori III.
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Mobil tangki BBM 16 kL Mulai 
Beroperasi di Jayapura

Perubahan Logo elnusa terus 
Dikomunikasikan

Jakarta Pertamina energi Putri 
Libas Jakarta elektrik PLn

JAyAPurA - Dalam upaya 
menciptakan loyalitas kon-
sumen pada setiap produk 
yang ditawarkan, Pertamina 
terus berupaya melakukan 
pe ningkatan di setiap bi-
dang. Salah satunya dalam 
pendistribusian BBM dari 
Terminal BBM sampai ke 
SPBU. 

Pada  8 Maret 2013,  Ge-
neral Manager Marketing 
Operation Region VIII, Mo-
hammad Irfan meresmikan 
pengoperasian perdana mo-
bil tangki BBM kapasitas 
16 KL, di TBBM Jayapura.  
Mobil tangki ini dirancang 
khusus dan telah memenuhi 
standar mobil tangki BBM 
Pertamina.

Menurut Mohammad Irfan, 
mobil tangki kapasitas 16 KL 
ini merupakan mobil tangki 
pertama dengan kapasitas 
terbesar dari yang ada saat 
ini. “Dengan adanya mobil 
tangki 16 KL ini diharapkan 
suplai BBM ke SPBU-SPBU di 
Jayapura akan lebih efisien,”  
ujar Irfan.

 Irfan berharap, pengo-
perasian  mobil tangki ini dapat 
meningkatkan kepuasan 
pelanggan terhadap pelayanan 
Pertamina.  Irfan juga mene-

Peluncuran Perdana Mobil Tangki BBM kapasitas 16 KL dengan pemasangan 
bottom loader oleh GM Marketing Operation Region VIII Mohammad Irfan di 
Terminal BBM Jayapura.

Fo
to

 : 
FR

M
 R

E
G

. V
III

gas kan, ke depannya Mar-
keting Operation Region VIII 
secara bertahap melakukan 
peremajaan terhadap mobil-
mobil tangki kapasitas kecil 
yang telah mencapai umur 
10 tahun dengan mobil tangki 
kapasitas 16 KL.  “Tidak ha  nya 
di wilayah TBBM Jayapura, 
tetapi juga untuk seluruh 
Terminal BBM Operation 
Region VIII,” pa parnya.  

Mobil tangki BBM ka-
pasitas 16 KL yang telah 
me  menuhi standar memiliki 
banyak keunggulan dari 
aspek safety dan security. 
Yaitu, setelah pembongkaran 
di SPBU, BBM yang tersisa 
dalam mobil tangki hampir 
dapat dipastikan tangki benar-

benar kering (sisa minyak 
±0,02% dari volume nominal). 
Selain itu, penyaluran kepada 
lembaga penyalur seperti 
SPBU dan APMS bisa tepat 
waktu dan tepat jumlah.

Mobi l  Tangki in i  bisa 
j u g a  d i g u n a k a n  u n t u k 
pengiriman dengan multi-
grade (multiproduct). Karena, 
dengan dua kompartemen, 
mob i l  t angk i  i n i  dapat 
mengangkut Premium dan 
Solar sekaligus. 

“Ini meru pakan langkah 
efisiensi karena cost per li-
ter distribusi BBM akan ja uh 
lebih murah dengan meng-
gunakan mobil tangki ini,” 
te gas Irfan.•MArKeTING oPerATIoN 

reGIoN vIII

SoLo –  Se te l ah  sebe lumnya 
mengalahkan Jakarta BNI 46 dengan 
skor 3-0, Tim Putri Jakarta Pertamina 
Energi kembali mengukir kemenangan 
dengan mengalahkan Jakarta Electric 
PLN 3-1. Kemenangan tersebut diraih 
masih dalam putaran pertama kompetisi 
bola voli BSI Proliga 2013, pada Minggu 
(3/3), di Gelanggang Olah Raga Sritex 
Arena, Sriwedari, Solo. Dalam acara 
kompetisi voli tersebut terlihat Direktur 
Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya dan segenap jajaran Marketing & Trading 
Pertamina mendukung Tim Jakarta Pertamina dengan penuh semangat, bahkan sempat 
beramai-ramai membuat gerakan seperti gelombang.

Pada set pertama, Tim Putri Jakarta Pertamina Energi langsung bermain agresif, dan 
sempat memberi jarak skor yang jauh pada pertengahan set dengan memimpin 13 – 6, 
Yunita Sari sebagai kapten Tim Putri Jakarta Pertamina Energi pun berhasil memimpin 
timnya menuju kemanangan di set awal dengan skor 25 – 21. Walau sempat menyerah 
pada set kedua dengan skor 15 – 25, tim yang diperkuat dengan pemain asing Arianne 
Tolentino dan Tassia Oliviera kembali menunjukkan performanya dan memaksa Jakarta 
Electric PLN menyerah dengan skor tipis 25 – 23. Memanfaatkan keteledoran yang 
dilakukan Jakarta Electric PLN, pada set ke-4, Tim Putri Jakarta Pertamina menang mudah 
dengan skor 25 – 16 dan mengakhiri keseluruhan pertandingan dengan kemenangan 3 – 
1. Kemenangan ini mengantarkan Tim Putri Jakarta Pertamina Energi naik satu peringkat 
ke peringkat 4 klasemen Proliga sementara dengan 10 poin di bawah Manokwari Veleria 
(15), Jakarta Popsivo (13), dan Gresik Petrokimia (11). 

Namun, tak seberuntung tim putri, dalam pertandingan sebelumnya Tim Putra Jakarta 
Energi dipaksa menyerah 3 – 0 oleh Surabaya Samator.•AJI HuToMo PuTrA

JAKArTA - Salah satu anak 
perusahaan Pertamina, PT 
Elnusa melakukan kunjungan 
kerja ke Fungsi Corporate 
Communication dalam rangka 
rencana perubahan logo peru-
sahaan. Tim perubahan logo 
PT Elnusa diterima oleh Brand 
Management Manager PT. 
Pertamina (Persero) Agus 
Mashud pada Jumat (22/2) di 
Kantor Pusat Pertamina. 

Menurut VP Corporate 
Secretary PT Elnusa, tim 
perubahan logo PT. Elnusa   
bermaksud meminta masukan 
mengenai perubahan logo 
perusahaan.

Menyambut  maksud 
ke datangan mereka, Agus 
Mashud  memberikan ma-
sukan agar tim yang telah 

dibentuk Elnusa  untuk men-
cari esensi dari bisnis Elnusa 
seperti yang pernah kita 
lakukan saat pergantian logo 
Pertamina pada tahun 2005 
lalu,” terangnya.  

Agus juga mengingatkan, 

“Tim harus bergerak secara 
re guler agar dicapai hasil 
maksimal. Tim juga harus 
me libatkan pihak internal dan 
eksternal perusahaan untuk 
menemukan esensi tersebut,” 
tutup Agus.•AKHMAD BAKTIAr rIFAI 

Tim Perubahan Logo PT Elnusa berdialog tentang rencana perubahan logo Elnusa 
dengan Brand Management.  
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kejar target, Jajaran M & t 
tandatangani kPI 2013
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tagline  “M & T  
Bergerak  Serentak”  
menjadi pemacu 
jajaran Pemasaran 
& Niaga mengejar 
target kinerja tahun ini. 
Penandatanganan Key 
performance indicator 
(KPI) 2013  menjadi 
langkah awal setelah 
perubahan struktur 
organisasi.

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya mendatangi setiap meja 
masing-masing fungsi untuk menyepakati KPI yang telah dibuat. Salah satunya 
ke meja Fungsi Petroleum Trading yang dipimpin oleh B. Trikora Putra.

yoGyAKArTA – Melanjutkan 
perubahan restrukturisasi 
besar-besaran yang dilakukan 
Direktorat Pemasaran & 
Niaga  dalam mewujudkan 
Pertamina sebagai perusa-
haan energi nasional kelas 
dunia yang  tangguh, seluruh 
jajaran dibawah komando 
D i rek tu r  Pemasa ran  & 
Niaga Pertamina Hanung 
Budya  menandatangani 
Key Performance Indicator 
(KPI)  pada Jumat (1/3), di 
Yogyakarta.

“Kita harus bergerak 
bersama dengan tujuan yang 
sama, dengan derap langkah 
yang sama. Tanpa melakukan 
ini, kita sangat sulit untuk 
mencapai target yang telah 

ditetapkan di 2013,” tegas 
Hanung Budya menyemangati 
seluruh fungsi di direktorat 
yang dipimpinnya.

Menurutnya, bergerak 
serentak menjadi slogan dan 
strategi utama mengingat 
banyak perubahan yang 
dilakukan Direktorat Pema-
saran & Niaga pada awal 
Maret  la lu .  Contohnya, 
ruang lingkup GM operasi 
pemasaran yang lebih luas. 
“Per 1 Maret lalu,  kami sudah 
sudah melakukan perubahan 
besar.  Yaitu, operasi di 
lapangan itu menjadi tanggung 
jawab penuh general manager 
operasi pemasaran atau 
marketing. Ia juga menjadi 
penanggung jawab seluruh 
target marketing & trading 
khususnya di bidang sales. 
Termasuk keandalan di bidang 
pasokan dan sebagainya,” 
ujar Hanung.

Hanung mengingatkan, 
KPI 2013 berbeda dengan 
2012. “KPI tahun ini agak 
berbeda dari tahun lalu, karena 
kita memang mengubah 
sesuai dengan performance. 
Jadi, kalau KPI-nya di atas 
100 atau 105, otomatis semua 
kinerjanya harus bagus, mulai 

target volume, HSE, hingga 
GCG-nya. Jadi, semua aspek 
harus bagus. Jika ada yang 
terlewat, harus kita koreksi 
bersama,” tambah Hanung.

Dalam acara tersebut 
Hanung juga menjelaskan 
bahwa komitmen kinerja 
tersebut d ibuat sete lah 
Direktorat Pemasaran & Niaga 
mengetahui sasaran kinerja 
yang diterjemahkan kembali 
dalam bentuk angka-angka 
yang diukur dengan KPI. 

Hanung juga  berpesan, 
agar seluruh jajarannya tetap 
semangat bergerak serentak 
dan tak gentar mengarungi 
tahun 2013. “Kita t idak 
boleh cengeng. Ingat, kita 

tidak boleh cengeng,” tagas 
Hanung 

Acara penandatanganan 
KPI dihadiri oleh sekitar 120 
jajaran Direktorat Pemasaran & 
Niaga, mulai dari level manajer 
hingga direktur. Direktur 
Pemasaran & Niaga Hanung 
Budya didampingi Senior 
Vice President Fuel Marketing 
& Distribution Suhartoko 
serta Senior Vice President 
Sh ipp i ng  Mochammad 
Yudhie mengitari meja setiap 
fungsi untuk melihat dan 
menyetujui KPI yang tlah 
disusun. Kegiatan ditutup 
dengan penandatanganan 
improvement initiative masing-
masing divisi. AJI HuToMo PuTrA

Genta300k
Area Rantau, meski sepuh belum rapuh. Usia boleh tua tapi pesona 

produksinya belum sirna. Dalam 4 tahun terakhir kinerja produksi 
aset Rantau terus menapak naik dengan pencapaian di atas target, 
yakni: 104% (2009), 127% (2010), 104% (2011), dan 117% (2012). 
Mempertimbangkan potensi Rantau yang masih kemilau maka pada 
22 Februari 2013 yang lalu dilakukan sosialisasi Upstream Integreted 
Transformation Program (UITP) dan Brigade 300K di wilayah operasi 
paling barat PT. Pertamina EP (PEP) yang lama dililit konflik itu. 

Dalam presentasi terkait dengan UITP, Senior Vice President 
Usptream Planning & Operation Evaluation, Djohardi Angga Kusumah 
menyampaikan bahwa lingkup UITP tersebut meliputi bidang-
bidang:
1. Eksplorasi, yakni mengoptimalkan acreage yang ada saat ini dan 

mulai memasuki wilayah frontier .
2. Pengembangan, yaitu mengembangkan teknologi Improvement/

Enhance Oil Recovery (I/EOR) dengan Brigade 200K serta akselerasi 
proyek-proyek utama.

3. Produksi: meluncurkan sistem produksi klas dunia ”Pertamina 
Way”.

4. Geothermal atau Brigade 100K) dengan jalan percepatan proyek-
proyek yang ada serta seperti pengembangan geoscience.

5. Coal Bed Methane (CBM), yaitu melakukan akselerasi pengembangan 
dan mitra/akuisisi untuk meningkatkan keahlian.

6.  Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI): upaya mengembangkan 
kapabilitas untuk menjadi perusahaan jasa/layanan hulu yang lebih 
luas.
Keenam hal tersebut akan terlaksana dengan baik apabila 

didukung dengan hal-hal berikut : 

Brigade 300k di area Rantau

1. Keunggulan HSSE, yakni membangun budaya keselamatan dalam 
operasi.

2. Talenta, adalah upaya dalam menciptakan kapasitas dan kapabilitas 
kepemimpinan yang memadai untuk mendorong strategi, membangun 
kapabilitas teknis, dan mempraktikkan manajemen kinerja untuk 
menarik talenta kelas dunia.

3. Budaya, yaitu langkah-langkah untuk meningkatkan sifat 
kewirausahaan, keterbukaanterhadap perubahan, rasa kepemilikan, 
eksekusi, profesionalisme, dan komitmen.

4. Pelibatan stakeholder, adalah langkah-langkah untuk mendapatkan 
dukungan dari menteri-menteri terkait dengan perubahan kebijakan, 
pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan dan implementasi 

strategi.
”Bidang eksplorasi, pengembangan, dan produksi merupakan 

strategi untuk memperkuat serta mengembangkan E&P inti baik 
organik maupun marger dan akuisisi,” demikian urai Djohardi. 
Selanjutnya, ia menambahkan bahwa bidang geothermal, CBM, dan 
PDSI menjadi bagian dari strategi membangun pertumbuhan baru. 
Sementara bidang-bidang keunggulan HSE, Talenta,Budaya, dan 
pelibatan stakeholder menjadi penguat/penopang inti. 

Dalam sesi diskusi, Djohardi menegaskan, bahwa upaya 
peningkatan produksi dan penambahan cadangan sebagai cermin 
kinerja operasi hulu pada 2012 yang lalu masih di bawah sasaran. ”Bila 
ada hal yang tidak bisa ditangani di lapangan, tolong diinfokan langsung 
kepada kami untuk mempercepat proses,” tandasnya mawartakan 
solusi atas kendala operasi.

 Kemudian pada kesempatan sosialisasi Brigade 300K, anggota 
Tim Asistensi Direktur Hulu, R. Priya Padmanegara yang akrab disapa 
Yayak dalam presentasinya menjabarkan kandungan dari Brigade 
300K. ”Angka 300K merupakan representasi dari penambahan 
produksi di luar existing sebesar 300 ribu BOEPD pada 2014,” ujar 
Yayak. Kemudian ia merinci, bahwa jumlah produksi 300 ribu BOEPD 
terdiri dari 200 ribu BOPD hasil kegiatan I/EOR dan 100 ribu BOEPD 
berasal dari aktivitas panas bumi. ”Jadi, bila ditambah dengan produksi 
kegiatan existing sebesar 500 ribu BOEPD maka produksi Pertamina 
pada akhir 2014 mencapai 800 ribu BOEPD,” pungkas Yayak menutup 
presentasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Sosialisasi dimaksud di samping dipaparkan di depan jajaran 
manajemen PEP Area Rantau beserta staf, juga dihadiri oleh jajaran 
manajemen PEP Area Pangkalan Susu.•rnB

SVP USPOE, Djohardi Angga Kusumah (urutan ke-2 sebelah kanan) menyampaikan presentasi 
ketika Sosialisasi Brigade 300K di Area Rantau (22/2).

JAKArTA - “Requirement perusahaan terhadap 
pencapaian semakin lama semakin tinggi, sehingga 
dibutuhkan orang-orang yang benar-benar perform 
untuk dididik menjadi  future leader Pertamina,” kata 
Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor, ketika membuka 
Forum Manager 2013, di Jakarta, pada (4/3). 

Forum yang mempertemukan para manajer  
Pertamina dari berbagai direktorat dan fungsi ini 
diadakan di Lantai Gedung Utama.  Hadir pada forum 
tersebut Presiden FSPPB Ugan Gandar,  jajaran SVP 
dan VP  Direktorat SDM, serta para manager  dari 
berbagai direktorat dan fungsi yang ada di Kantor Pusat 
dan unit operasi. Forum  juga disiarkan secara online ke 
seluruh Refinery Unit dan Marketing Operation. 

Pada kesempatan itu, Evita mengingatkan bisnis 
Pertamina tidak bisa lagi dilakukan dengan cara biasa 
saja.  “Kalau kita kerja as usual, maka penurunan 
itu akan semakin jelas. Cara kerja harus diubah 
karena target yang dibebankan juga semakin berat,” 
tegasnya.

Evita menekankan, sudah menjadi kewajiban bagi 
manajer  untuk menerapkan prinsip-prinsip  leadership 
yang sudah diperolehnya pada kursus PPEP atau 
TLE. “Karena tanpa penerapan hal itu, saya tidak yakin 
pencapaian 2013 menjadi lebih baik dibandingkan  
tahun 2012,” tegas  Evita. 

“Revenue harus semakin meningkat, sementara 
cost harus semakin efisien. Nah, perbandingan terbalik 
seperti ini memang membutuhkan leadership yang 
tinggi. Anda tidak bisa melakukan business as usual, 
tetapi harus berinovasi, menciptakan hal-hal baru, agar 
dapat mencapai KPI dengan cara yang lebih baik.”

Forum Manager 2013 yang baru pertama kali 
diselenggarakan ini dihadiri  lebih dari 100 peserta.•urIP 

HerDIMAN KAMBALI

tidak Bisa Lagi 
‘Business as usual’


