
Para pengambil kebijakan ekonomi dan pelaku pasar 
uang global kini bernafas lega. Ketua Bank Sentral AS, Ben 
Bernanke, secara tak terduga memutuskan penundaan 
pemberlakuan tapering, dengan kata lain tetap meneruskan 
program injeksi stimulus ekonomi (Quantitative Easing/QE). 

Sementara itu, hasil jajak pendapat kalangan pelaku 
pasar dan ekonom pekan lalu mengemukakan bahwa 
60% responden meyakini tapering akan dijalankan. Tiga 
kemungkinan skenario yang diperkirakan adalah :
1. pengurangan paket stimulus ekonomi secara ringan (kisaran 

US$10 milliar per bulan) 
2. penundaan pengurangan paket stimulus ekonomi (US$0) 
3. pengurangan paket stimulus ekonomi secara besar (kisaran 

US$20 milliar per bulan). 

  

Bernanke menegaskan, penundaan tapering diambil 
berdasarkan data faktual kondisi perekonomian AS (data 
driven). Data angka pengangguran belum ada di bawah 
ambang batas 6,5%, yang berarti pertumbuhan ekonomi 
AS belum sesuai dengan proyeksi Bank Sentral AS. Oleh 
sebab itu, saat ini dipandang belum tepat untuk mengurangi 
stimulus QE karena tidak akan memberi dorongan positif bagi 
pemulihan ekonomi AS. 

Meski demikian, memburuknya kondisi perekonomian 
global akibat wacana tapering (lihat Market Update No. 37 
Tahun XLIX) juga dinilai sebagai pertimbangan kuat bagi 
Bernanke. Bernanke dan jajaran Federal Open Market 
Committee/FOMC tidak buta terhadap sinyal pasar dan 
menyadari pertumbuhan AS tidak dapat berjalan sendiri dalam 
kondisi pasar global yang buruk.

Dalam hitungan jam setelah pengumuman penundaan 
itu, sentimen positif kembali mewarnai pasar uang global. 
Yang perlu diwaspadai, para pengambil kebijakan ekonomi, 
korporasi dan pelaku pasar uang global agar  jangan 
terperangkap dalam mindset “Uang murah - Uang mudah” 
karena kebijakan suntikan stimulus ekonomi bisa dihentikan 
sewaktu-waktu.• 

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

MarketUpdate

Terbit Setiap Senin

23 September 2013
NO. 38 TAHUN XLIX

16 Halaman
http://www.pertamina.com/epaper

weekly

Data Driven

Pojok Manajemen :
MeMbidik pasar 
petrokiMia tahun 20252 Suara Pekerja:

sppb bea Cukai dapat unGkap Modus 
keCuranGan penGadaan baranG/Jasa3 Kiprah Anak Perusahaan :

koMisaris pertaMina kunJunGi 
wkp pGe di ulubelu13 16 Utama :

pertaMina sponsor 
utaMa iiMs 2013

Refleksi 10 Tahun 
Jadi Persero

Fo
to

 : 
K

U
N

TO
R

O

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

Jakarta - Saat ini genap sudah 10 tahun Pertamina 
menjadi Persero dan selama kurun waktu tersebut, 
banyak tantangan yang dihadapi oleh Pertamina dalam 
melaksanakan kegiatan usaha minyak dan gas. Namun 
tantangan-tantangan tersebut berhasil ditepis oleh 
Pertamina. Hal ini terbukti dengan berbagai prestasi yang 
berhasil dipersembahkan oleh Pertamina untuk membawa 
harum nama Indonesia dan memberikan kontribusi dalam 
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 

“Pada saat harus berubah dari badan hukum menjadi 
persero tentunya cukup berat. Banyak hal yang harus 
dipenuhi, termasuk laporan keuangan setiap tahunnya. 
Dengan kepercayaan diri, semangat dan tekad bulat 
untuk menjadikan perusahaan ini menjadi lebih baik, maka 
seluruh laporan keuangan terhitung sejak 2003 hingga 
2012 berhasil diselesaikan dengan baik”.

Demikian sampaikan oleh Direktur Utama Pertamina, 
Karen Agustiawan syukuran perayaan Refleksi 10 tahun 
Pertamina menjadi Persero, Selasa, (17/9) di Kantor Pusat 
Pertamina yang disiarkan melalui videoconference  ke 

seluruh unit kerja Pertamina di  Indonesia. 
Karen mengingatkan seluruh fungsi dan anak peru-

sahaan Pertamina untuk lebih profitable, dan efisien demi 
memperkuat fundamental perekonomian sebagai pondasi 
bagi negara Indonesia.

Terlebih lagi di tahun 2013, Pertamina telah 
menorehkan prestasi yang gemilang, yaitu menempati 
peringkat 122 dari 500 perusahaan terbaik dunia versi 
Fortune Global. Prestasi ini menjadi kebanggaan tidak 
hanya bagi perusahaan tapi juga bangsa Indonesia karena 
menjadi perusahaan Indonesia pertama yang berhasil 
masuk peringkat Fortune 500. Pencapaian tersebut 
merupakan kemajuan yang sangat besar karena peringkat 
ini amat bergengsi dan menjadi incaran semua perusahaan 
multinasional.

“Kita semua harus mam pu untuk terus mem buktikan 
kinerja terbaik dan unggul dalam persaingan. kita harus 
cermat dan jeli mencari peluang-peluang pengembangan 
bisnis yang positif untuk ke dep annya,” tegas Karen 
Agustiawan.

Dalam kesempatan tersebut ju ga dilangsungkan 
penan datanganan ko mitmen ber  sama Direksi dan Dewan 
Komisaris yang dicantum kan dalam buku Board Manual 
Pertamina. Penandatanganan dila kukan oleh Direktur Uta-
ma Pertamina Karen Agustiawan dan Komisaris Utama 
Pertamina, Sugiharto.•irli karMila

satu dekade sebagai persero menjadi 
bukti nyata pertamina berhasil mengubah 
tantangan menjadi prestasi dalam 
mengelola bisnis migas di lingkup global.

Direktur Utama Pertamina disaksikan jajaran komisaris dan 
direksi Pertamina memotong tumpeng dalam acara syukuran 
satu dekade Pertamina menjadi persero.



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
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MeMbIDIk paSar 
PeTRokimia Tahun 2025

penGantar redaksi
Suatu fungsi baru dibentuk di lingkungan Pertamina, 

yaitu fungsi Petrochemical Project. Tugasnya pun tidak 
ringan karena harus langsung berlari untuk mengejar target 
Pertamina tahun 2025 menjadi Asian Energy Champions, 
melalui bidang petrokimia.Seperti apa  tugas  Petrochemical 
Project ini, bisa tergambar dari  sambutan direktur 
pemasaran & niaga pertamina hanung budya saat 
me-launching organisasi dan melantik para pejabatnya 
pada Kamis (5/9) yang lalu. Berikut  cuplikannya. 

 
Sebagaimana kita ketahui, Pertamina, memiliki aspirasi  

di tahun 2025 untuk menjadi Asian Energy Champions.  
Salah satu motor penggeraknya sudah kita setting, yaitu 
bisnis petrokimia. Karena kita melihat volume bisnis 
petrokimia pada tahun 2025 sekitar 25 miliar 
dolar AS setahun. 

Nah, di tahun 2025 itu, kita ingin meng-
ambil porsi minimal  sekitar 30%,  8 sampai 10 
miliar dolar AS. Kalau jumlah itu dirupiahkan, 
besar sekali, kira-kira Rp 80 triliun dengan 
kurs sekarang. Jadi ini sebuah peluang bisnis 
yang harus kita ambil.

Mimpi untuk menjadi market leader 
atau pemain utama bisnis petrokimia ini su-
dah dimulai oleh para senior kita di tahun 
1970-an. Kita pernah mendengar  rencana 
pembangunan olefin complex, kemudian 
aromatic complex, yang belum bisa terlaksana. 
Sekarang, saatnya untuk membangun mimpi 
kita menjadikan Pertamina sebagai raksasa  
petrokimia.

Kalau kita tidak menjadi raksasa, berarti ada yang 
salah, karena kita punya feedstock, kita punya expertise. 
Kita punya orang-orang yang mampu. Untuk itu kita sudah 
putuskan untuk membangun industri petrokimia  ke depan, 
dan beberapa proses sudah berjalan.Yaitu, menentukan 
partner sudah kita lakukan dengan road show internasional, 
akhirnya terpilih PTT-GC.

Karena aktivitasnya banyak dan juga multi disipliner, 
maka perlu dibentuk lead integrator. Tadinya didiskusikan 
apakah cukup dengan matriks. Kita berkesimpulan tidak 
cukup, karena ini perlu fokus dan dedicated. Project-nya 
senilai kurang lebih 5 miliar dolar AS.

Ini merupakan pertaruhan bagi Pertamina, karena kita 
sudah lapor pada Presiden.  Kita bilang ke Presiden, bahwa 
Pertamina ingin menjadi pemain energi  terbesar di dunia, 
salah satunya di petrokimia. 

Sudah kita declare tahun 2018 akan beroperasi. 
Pesaing kita Honam. Begitu kita umumkan, dia berpikir 
ulang, karena pasar tahun 2018 itu begitu crowded kalau 
ada 2 pemain besar.

Jadi ini proyek sangat penting, prestisius, sekaligus 

enabler bagi kita untuk menjadi perusahaan energi, salah satu 
yang terbesar di Asia tahun 2025 nanti. Untuk itu diperlukan 
pekerja yang mempunyai kapabilitas dan passion. Kalau saya 
lihat personil tadi, saya yakin, tim ini akan kompak, dan insya 
Allah bisa menjalankan tugas, karena sudah ada kesamaan.

Jadi saya minta tim ini fokus, dedicated. Jangan anggap 
ini tempat transit atau kerja sambilan. Ini pekerjaan proyek 
terbesar Pertamina, bisa dibilang dalam 15 sampai 17 
tahun terakhir. Proyek terbesar kita itu Balongan, itu pun 
sebenarnya  proyeknya Pemerintah. Jadi ini proyek kita  
terbesar yang kita danai sendiri, kita miliki sendiri dalam 20 
tahun lebih.

Dan partner kita sudah sangat committed. Mereka sudah 
menurunkan personil terbaiknya. Bahkan beberapa waktu, 
satu periode, dia akan stay di Jakarta ini. Kita punya target, 

Desember 2013 sudah akan kita tanda tangani 
joint venture-nya. Waktunya tidak terlalu lama 
lagi, karena Oktober sudah harus selesai draft-
nya untuk mendapat legalisasi dari instansi 
terkait. 

Aktivitasnya juga  antar direktorat. Ada 
aktivitas pembangunan project, ada juga 
aktivitas pemasaran. Kegiatan pre marketing 
sudah kita mulai, karena kita harus menciptakan 
pasar terlebih dahulu. Kita harus menciptakan 
space dulu, pasar dahulu, jangan sampai 
project-nya sudah jalan, pasarnya sudah 
crowded.

Organisasi ini juga akan mendapatkan 
tugas untuk project-project petrokimia lainnya, 
khususnya yang terkait dengan akuisisi TPPI, 
akuisisi  Poly Prima, kemudian juga beberapa 

project pengembangan  dari Refinery Development. RJEP ya, 
itu juga menjadi tanggung jawab project ini. Jadi organisasi  
project ini sangat berat tugasnya dan terukur. Kalau gagal, 
implikasi terhadap revenue dan profit kita akan sangat 
terpengaruh.

Saya minta agar  tim ini  bekerja dengan sungguh-
sungguh dan bisa mengerahkan segala kemampuan dan 
pengalaman yang dimiliki. BOD akan memberikan support 
100%. Kalau misalnya diperlukan pengembangan organisasi, 
penambahan personil, silakan diajukan. Kita akan berikan 
yang terbaik. Ini sebuah batu ujian bagi teman-teman 
yang mendapat kepercayaan di sana. Apakah berhasil 
menjalankan proyek ini atau tidak. Kalau berhasil, saya yakin 
jenjang karier dan tanggung jawab yang lebih besar akan 
menanti. Tetapi kalau tidak berhasil, ya mohon maaf.

Direksi dan seluruh pekerja Pertamina menaruh ha rapan 
banyak. Milestone pertama apakah kita berhasil menye-
lesaikan perjanjian pembentukan joint venture company 
pada Desember 2013. Selanjutnya kita akan masuk kepada 
tahapan proyek, pengembangan pasar, dan merealisasikan 
proyek-proyek yang sudah disebut tadi.•urip herdiMan kaMbali
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SPPB dari Bea Cukai Dapat ungkap modus 
kecurangan Pengadaan Barang/Jasa

Pertamina dengan visi “Menjadi 
Perusahaan Energi Nasional Kelas 
Dunia”  dan misi  “Menjalankan 
usaha minyak, gas, serta energi 
b a r u  d a n  t e r b a r u k a n  s e c a r a 
terintegrasi, berdasarkan prinsip-
prinsip komersial yang kuat” dalam 
kegiatan operasionalnya sebagian 
besar menggunakan produk-produk 
luar negeri. Sehingga pengadaannya 
menggunakan sistem impor dan 
tunduk kepada UU No.17 Tahun 2006 
Tentang “Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang 
Kepabeanan”. 

Kepabeanan ada lah  sega la 
sesuatu yang berhubungan dengan 
pengawasan atas lalu lintas barang 
yang masuk atau keluar daerah pabean 
serta pemungutan bea masuk dan bea 
keluar. Barang yang dimasukkan ke 
dalam daerah pabean diperlakukan 
sebagai barang impor dan terutang 
bea masuk.

Hal terpenting yang harus kita 
perhatikan sebagai bentuk kepatuhan 
terhadap perundang-undangan yang 
berkaitan pihak pengimpor (baik 
perusahaan sebagai pengimpor jika LC 
atas nama perusahaan maupun rekanan 
perusahaan sebagai pengimpor) adalah 
pasal 103 yang berkaitan dengan 
pemalsuan dokumen pabean dan atau 
dokumen pelengkap pabean,  yaitu :

Setiap orang yang:
a. menyerahkan pember i tahuan 

pabean  dan /a t au  dokumen 
pelengkap pabean yang palsu atau 
dipalsukan;

b. membuat, menyetujui, atau turut 
serta dalam pemalsuan data ke 
dalam buku atau catatan;

c. memberikan keterangan lisan atau 
tertulis yang tidak benar, yang 
digunakan untuk pemenuhan 
kewajiban pabean; atau

d. menimbun, menyimpan, memiliki, 
membeli, menjual, menukar, mem-
peroleh, atau memberikan barang 
impor yang diketahui atau patut 
diduga berasal dari tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 102 dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 2 tahun 
dan pidana penjara paling lama 8 
tahun dan/atau pidana denda paling 
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar 
rupiah).
Impor  pengadaan barang jasa  

melalui pihak ke-3 (tidak langsung ke 
pabrikan) berpotensi terjadi kecurangan 
terutama jika pihak ke-3 tersebut 
rekanan dalam negeri, sehingga 
import i rnya adalah Pertamina/ 
AP. Sehingga seluruh dokumen 
kepabeanan (pemberitahuan Impor 
Barang/PIB) atas nama Pertamina/
AP, dan biasanya yang mengurus 
PIB dan melengkapi dokumennya 
termasuk invoice dan BL adalah 
pihak ke-3, dan konsekwensi jika ada 
penyimpangan dokumen kepabeanan 
akan berdampak langsung kepada 
perusahaan.

“Faktanya masih ada temuan 
internal audit yang menunjukkan 
terjadinya kemahalan harga yang 
disebabkan oleh pelaksanaan pe nga-
daan barang/jasa yang tidak memenuhi 
ketentuan.” (Opini Pekerja Energia No. 
35 Tahun XLIX,tanggal 2 September 
2013). Jika dari temuan internal audit 
tersebut merupakan pengadaan 
barang/jasa impor melalui perusahaan 
dalam negeri, maka sangat berpotensi 
terjadinya penyimpangan yang dapat 
terkait langsung dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 17 
Tahun 2006 pasal 103 dan berpotensi 
terjadinya sangsi pidana.

Bagaimana Surat Pemberitahuan 
Pengeleuaran Barang (SPPB) dapat 
dijadikan pintu masuk mengungkap 
modus kecurangan. Dari pengalaman 
penulis maka Surat Pemberitahuan 
Pengeluaran Barang dari Bea Cukai 
sangat efektif membantu dalam 
mengungkap kecurangan dalam 

“

pengadaan barang dan jasa karena :
1. Dengan adanya SPPB maka akan 

diketahu No Pemberiatuan Impor 
Barang (PIB) yang diajukan oleh 
pihak importir sehingga dapat 
diyakini bahwa barang tersebut 
masuk ke Indonesia secara legal.

2. Dalam SPPB tersebut  akan 
muncul tanggal pengeluaran SPPB 
tersebut, sehingga dapat dijadikan 
kontrol tanggal penerimaan barang 
(reciving date) yang di entry dalam 
GR MySAP, yang menjadi dasar 
pengenaan denda keterlambatan 
apakah sudah sesuai.

3. Dalam SPPB dilampiri dokumen 
pengajuan PIB yang dilampiri 
invoice dari pabrik/agen di luar 
negeri, sehingga dapat dijadikan 
dasar untuk konfirmasi keaslian 
dokumen dan kewajaran harga.
Untuk dapat dijadikan pembelajaran 

bagi kita semua, dan sekaligus untuk 
perbaikan perusahaan di masa yang 
akan datang, dengan memanfaatkan 
data SPPB maka dapat mendeteksi 
adanya kecurangan, dengan cara 
membandingkan data GR MySAP 
dengan data dari SPPB.

Sudah seharusnya  untuk penga-
daan barang impor, diterapkan 
ke bi jak an set iap  invoice  harus 
dilam pirkan Surat Pemberitahuan 
Pengeluaran Barang (SPPB) dari Bea 
Cukai sehingga kecurangan dapat 
diminimalkan dan dihindari, dan 
nama baik serta keberlangsungan 
perusahaan yang ingin menjadi 
world class energy company dapat 
terwujudkan serta perusahaan dapat 
menggaransi bahwa mental dan sikap 
SDM Pertamina sebagai SDM kelas 
dunia.•

Sudah seharusnya  untuk pengadaan barang impor, 
diterapkan kebijakan setiap invoice harus dilampirkan 
Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB) dari 
Bea Cukai sehingga kecurangan dapat diminimalkan 
dan dihindari, dan nama baik serta keberlangsungan 
perusahaan yang ingin menjadi world class energy 
company dapat terwujudkan serta perusahaan dapat 
menggaransi bahwa mental dan sikap SDm Pertamina 
sebagai SDm kelas dunia.

“

Orang Indonesia makmur. Begitu komentar 
seorang teman yang beberapa tahun ini tinggal di 
San Fransisco mengikuti suaminya. Saat ‘mudik’ 
setelah tiga tahun tinggal di negeri orang, ia begitu 
kagum melihat banyak perubahan di Jakarta. 
Mobil pribadi bertambah banyak memenuhi 
jalanan, parkiran mall dan jalan raya komplek 
atau gang sempit berubah menjadi garasi pribadi.

Bagi dia, yang merupakan keturunan Jawa, 
ukuran kesuksesan dan kemakmuran seseorang 
diukur dari lima hal. Salah satunya turonggo atau 
kuda. Pada masa sekarang kuda bisa diartikan 
sebagai kendaraan. Karena alasan itu rekan saya 
menganggap orang Indonesia makmur. Saking 
makmurnya jalanan di Jakarta ibarat lautan mobil, 
mulai dari mobil keluaran sepuluh tahun terakhir 
hingga mobil-mobil keluaran terbaru.

Ukuran kemakmuran tersebut menurutnya 
bisa diterima dalam teori ekonomi. Makin 
banyak orang mampu membeli mobil –sebagai 
barang tersier—artinya, pendapatan masyarakat 
membaik. Sayangnya penilaian itu muncul dari 
pengamatannya di permukaan saja. Mungkin 
kalau ingin lebih detil dan mendapatkan peniliaian 
yang komprehensif, rekan saya harus jalan ke 
daerah lain.

Sayangnya penilaian tersebut juga dilakukan 
orang lain, untuk melihat kemakmuran bangsa 
ini. Padahal Jakarta hanya sebagian kecil dari 
seluruh wilayah Indonesia. Tidak mencerminkan 
kemakmuran bangsa ini secara utuh. 

Ironisnya masih ada yang mengukur 
kemakmuran banyaknya mobil, banyaknya 
bangunan bertingkat, mall yang selalu penuh, 
antrian orang membeli barang branded saat great 
sale? Menurut beberapa pendapat hal tersebut 
merupakan ukuran kemakmuran semu.

Berdasarkan data Kepolisian RI jumlah 
kendaraan di Indonesia tahun 2012 mencapai 
94,23 juta. Angka tersebut meningkat dari 
tahun sebelumnya yang hanya mencatat sekitar 
84,19 juta kendaraan. Sumbangan terbesar 
penambahan kendaraan tersebut untuk jenis 
sepeda motor 8.551.047 unit  dan mobil pribadi 
sebanyak 984.314 unit.Tentu saja  jumlah tersebut 
terus bertambah hingga tahun 2013 ini. 

Kalau ingin mengikuti ukuran kemakmuran 
berdasarkan banyaknya mobil di negeri ini, 
sungguh sangat ironis. Bisa jadi jalan-jalan di 
Jakarta akan berubah menjadi lautan mobil. Di 
tengah slogan hemat energi yang juga digaungkan 
oleh pemerintah, menjadi hal yang sangat absurd 
jika dibarengi peluncuran mobil murah. Sebab, 
makin banyak masyarakat membeli mobil 
tersebut, pasti akan meningkatkan konsumsi 
BBM. Padahal, jenis bahan bakar ini termasuk 
sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan 
semakin hari ketersediaannya semakin menipis.  
Sungguh sangat kontraproduktif dan tidak 
mendidik masyarakat untuk berperilaku bijak.

Karena itu, marilah kita berpikir jernih. 
Kemakmuran sebuah bangsa sejatinya tidak 
bisa dengan sederhana diukur dalam wujud 
materi yang dapat terlihat secara kasat mata. 
Tapi dinilai dari berbagai aspek kehidupan secara 
komprehensif. Dan kalau kita mau berkaca, trend 
di negara-negara maju makin banyak masyarakat 
menengah atas yang menggunakan transportasi 
massal. Bukan masyarakat bawah yang diberikan 
kemudahan membeli mobil murah.•
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Layanan SaTu aTaP 
DiTeRaPkan
Jakarta (Bisnis Indonesia) – Pemerintah 
menyiapkan layanan satu atap untuk mempercepat 
seluruh proses perizinan hulu migas yang telah 
dikelompokkan menjadi delapan kelompok 
perizinan dari yang sebelumnya 69 izin. Wakil 
Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, 
pengelompokan perizinan hulu migas akan 
dilaksanakan dengan pelayanan satu atap. Saat ini 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
sedang menyusun petunjuk pelaksanaannya. 
“Pelayanan satu atap itu nanti yang mengelola 
dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 
Ini sedang digodok untuk pelaksanaan satu atap,” 
katanya. Pelayanan izin satu atap itu diusulkan 
Kementerian ESDM untuk mempercepat proses 
perizinan, tanpa harus mengurangi kendali 
terhadap persyaratan izin yang diajukan. Dengan 
begitu, diharapkan investasi sektor hulu migas 
lebih lancar masuk ke dalam negeri.

BLok mahakam Dan maSeLa 
DievaLuaSi
Jakarta (Kompas) – Pemerintah masih 
mengeva luas i  penge lo laan dan usu lan 
perpanjangan kontrak kerja sama Blok Mshakam 
dan Blok Masela yang diajukan operator tambang 
asal Jepang, Inpex Corporation. Pemerintah ingin 
memastikan Indonesia mendapatkan manfaat 
lebih banyak dalam pengelolaan di kedua blok 
tersebut. Hal itu mengemuka dalam pertemuan 
President & CEO Inpex Corporation Toshiaki 
Kitamura dengan Presiden RI Susilo Bambang 
Yudhoyono, didampingi Menteri ESDM Jero 
Wacik. Blok Mahakam dan proyek gas Abadi 
di Blok Masela merupakan dua proyek besar 
yang ditangani Inpex. Blok Mahakam di perairan 
Kalimantan Timur, yang dikelola Inpex bersama 
Total E&P, akan habis kontrak kerja samanya pada 
2017. Sedangkan Blok Masela akan berakhir pada 
2028.  Namun demikian, Inpex sudah mengajukan 
proposal perpanjangan hingga 20 tahun atau 
2048.•rianti oCtavia

menteri Bumn akui inovasi 
marketing Global Pertamina

Menteri BUMN Dahlan Iskan menyerahkan penghargaan Special Corporate Marketing  Recognition  Award 2013 kepada 
Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko.  Penghargaan ini diberikan atas pencapaian golbal Pertamina yang 
mengesankan.
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pertamina meraih 
tiga penghargaan dari 
Menteri buMn dahlan 
iskan. apresiasi  ini 
menjadi bukti bahwa 
pertamina dinilai sebagai 
buMn yang akuntabel 
dan kredibel  dalam 
mengembangkan 
inovasi marketing dalam 
menjalankan bisnisnya.

Jakarta - Penghargaan  
untuk pencapaian Perta-
mina seperti tidak ada ha-
b i s n y a .  D a l a m  B U M N 
Market ing Award 2013, 
Pertamina kembali meraih 
penghargaan  untuk kategori 
Special Corporate Marketing  
Recognition  Award 2013 
bersama dengan PT Garuda 
Indonesia. Peng hargaan 
ini diberikan kepa da kedua 
BUMN atas pencapaian 
globalnya yang me ngesankan.   

Penghargaan diberikan 
oleh Menteri BUMN Dahlan 
I skan  kepada  D i rek tu r 
Umum Pertamina Luhur 
Budi Djatmiko dan Direktur 
Utama PT Garuda Indonesia 
Emirsyah Satar pada acara 
BUMN Marketing Day 2013 
yang berlangsung sehari di 
Hotel Borobudur, Jakarta, 
Selasa (27/8). 

Dahlan Iskan mengatakan, 
seluruh pimpinan BUMN 
harus lah menjadi  orang 
m a r k e t i n g  t e r b a i k  d i  
perusahaannya masing-
masing. “Saya ingin semua 

yang mendapat penghargaan 
m e m a n g  m e r u p a k a n 
rea l i tas  sehar i -har inya . 
Tidak hanya pintar dalam 
teori dan  presentasi, tetapi 
juga  dalam aplikasinya di 
perusahaan masing-masing 
itu istimewa,”kata Dahlan.  

“Penghargaan ini adalah 
bag ian pengakuan dar i 
komponen masyarakat bah-
wa Pertamina wajar menerima 
ini. Tahun 2013 ini, kita 
sudah me nerima beberapa 
pe ngakuan nasional mau-
pun internasional. Mu dah-
mudahan dengan pengakuan-
pengakuan ini, Pertamina bisa 
memberikan yang terbaik dan 
terus memberikan kontribusi 
bagi bangsa dan negara,”kata 
Direktur Umum Luhur Budi 

Djatmiko.   
Ke depan untuk mem-

pertahankan dan melanjutkan 
prestasi ini, demikian Luhur, 
meng harapkan agar pekerja 
Pertamina tetap konsisten 
dalam melakukan peru-
bahan. “Karena kita tidak bisa 
berhenti sampai di sini saja. 
Kita harus terus melakukan 
transformasi sehingga apa 
yang sudah dicanangkan 
untuk tahun 2025 bahwa kita  
mencapai Fortune 50 bisa kita 
wujud kan,” tegas Luhur.  

Dua penghargaan lain 
juga disabet Pertamina, yaitu  
BUMN  Marketing Award 2013 
Strategic – Bronze Winner 
untuk produk Pertamina 
DEX, dan  BUMN Marketing 
Award 2013 Tactical – Silver 

Award. Kedua penghargaan 
ini  diterima oleh Commercial 
Retail Fuel Marketing Manager  
Waljiyanto. 

BUMN Marketing Day 
2013 mencakup Awarding, 
Shar ing  dan Exhib i t ion.  
BUMN Marketing Award 2013 
yang diprakarsai majalah 
BUMN Track,  merupakan 
apresiasi yang akuntabel  dan 
kredibel bagi BUMN dan 
Marketer  BUMN  yang  telah 
mengembangkan  marketing 
dan inovasi marketing  sebagai  
faktor dominan dalam proses  
transformasi. 

BUMN Marketing Award 
2013 diikuti 44 perusahaan, 
sedangkan exhibition diikuti 
30 per usahaan.•urip herdiMan 

kaMbali

Jakarta - Dalam rangka 
Bulan Arsip, Tim Penilai Bulan 
Arsip mengunjungi  Pertamina 
Upstream Data Center (PUDC) 
yang terletak di  Jl. Raya 
Pasar Minggu pada Selasa 
(17/9). Tim yang terdiri dari 
Mardiani (System & Business 
Process Manager CSS)  dan 
Niken Kastubamani (Ast. Man. 
Office Management CSS) 
didampingi  staf ahli Direktur 
Umum Djoko Utomo (mantan 
Kepala Arsip Nasional RI). 
Rombongan diterima  oleh 
Chief Data & Geomatics 

Tim Penilai Bulan arsip kunjungi PuDC
PUDC Usman dan stafnya. 

N i ken  Kas tubaman i 
menjelaskan bahwa arsip  
terbagi menjadi dua, yaitu 
arsip aktif dan arsip in-aktif. 
“Tujuannya di sini adalah 
arsip-arsip in-active itu tidak 
disimpan oleh masing-masing 
fungsi, tetapi nanti disimpan 
di sentral arsip Plumpang” 
kata Niken. 

Ia menegaskan bahwa 
Pertamina sudah punya 
sistem dan prosedur untuk 
pengelolaan dokumen, tidak 
terbatas hanya Hulu saja. 

“Hulu memang mempunyai 
dokumen yang spesi f ik. 
Namun kita sudah punya 
Sistem Pengelolaan Arsip 
Terpadu Pertamina yang 
m e n g a t u r  m a n a j e m e n 
dokumen dan manajemen 
korespondensi di Pertamina,” 
kata Niken. 

Arsip-arsip Pertamina 
saat ini disimpan di Sentral 
A rs ip  P lumpang ,   dan 
tersebar di unit-unit operasi. 
Sementara PUDC merupakan 
pengeculian karena sifatnya 
yang spesifik dan teknis. 

Djoko Utomo, arsiparis 
senior, mengatakan bahwa  
bicara tentang arsip   berarti 
bicara tentang (1) sistem, 
(2) masalah implementasi 
dan aplikasi di lapangan, (3) 
bagaimana political will dari 
pimpinan perusahaan yang 
bersangkutan. “Untuk  PUDC 
ini, saya tidak mengira bahwa 
ini adalah dokumen-dokumen 
teknis yang penting dan 
tidak boleh dimusnahkandan 
masuk kategori first priority,” 
kata Djoko. 

Dokumen teknis yang 

dimaksud Djoko adalah dalam 
bentuk  hard copy, soft copy 
(digital) dan bebatuan (benda).

Menurut Djoko, penge-
lolaan dokumen-dokument 
teknis di PUDC sudah sangat 
baik.  Soal kekurangan, 
menurut Djoko, pasti ada dan 
terjadi dimana-mana. Ia pun 
memberi penekanan  pada 
bagaimana pengamanan 
dokumen-dokumen yang 
ada  agar bisa  tahan lebih 
lama lagi, terutama yang 
berka i tan dengan suhu 
ruangan penyimapanan.  

Usman men je laskan  
bahwa Pertamina Upstream 
Data Center  (PUDC) berada 
dibawah fungsi Upstream 
Technology Center (UTC). 
Ka rena  i tu  a rs ip ,  a tau 
dokumen dan data yang 
disimpan di PUDC lebih 
banyak yang bersifat teknis 
kegiatan eksplorasi dan 
produksi. Data paling tua 
adalah  data dari tahun 1969, 
dan yang terjauh  datang 
dari Libya sebelum rezim 
Muammar Khadafy jatuh.•urip 

herdiMan kaMbali

Bulan Arsip 2013
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Sosialisasi GCG Bareng kPk : 
Jangan Pernah Berpikir ingin korupsi

kunjungan 
Sesko Tni aD ke 
Tanjung uban

Workshop Global Gas dan 
LnG market observer
Jakarta - Perubahan 
pasar global gas dan LNG 
membawa dampak pada 
masa depan proyek gas dan 
LNG Natuna.  Sehingga para 
pihak yang berkepentingan 
pun bertemu dalam workshop 
untuk membahasnya.  

Hal tersebut mengemuka 
dalam Workshop Global 
Gas and  LNG  Market 
Observer  diselenggarakan  
oleh Upstream Business 
Development – Dit. PIMR 
pada Selasa (23/7) di Hotel 
Mandarin Oriental Jakarta. 

Workshop dibuka  oleh 
Wakil Menteri ESDM Susilo 
Siswo Utomo, dan dihadiri 
Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan, Direk-
tur Hulu Muhamad Hu sen, 
Direktur Gas Hari Karyu liarto, 
Deputi SKK Migas Widhya-
wan, dan lain-lain. Tampil  

Jakarta – Per tamina 
kembali menjalin kerja sa-
ma dengan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) 
terkait sosialisasi bimbingan 
teknis mengenai program 
pengendal ian gra t i f ikasi 
di lingkungan perusahaan 
Pertamina. Rabu (11/9), 
ratusan pekerja Pertamina 
dan anak perusahaan men-
dapa t  pemaparan  da r i 
Direktur Gratifikasi KPK Giri 
Supandiono.

Gir i  Supandio dalam 
bahasannya yang bertajuk  
“Pemberantasan Korupsi 
dan Pengendalian Gratifikasi” 
mengingatkan bahwa KPK 
t idak pernah main-main 
dalam menangani masalah 
korupsi. Termasuk gratifikasi 
yang merupakan salah satu 
dari praktik korupsi dan harus 
diberangus. 

“Gratifikasi adalah pasal 
korupsi. Ia adalah salah satu 
dari 3 pasal korupsi yang ada 
di Undang-undang Tipikor. 
Jangan pernah berpikir ingin 
korupsi,” tegas Giri Supandio.

G i r i  m e n u t u r k a n , 
gratifikasi bertujuan untuk 
mengambil hati pejabat publik 
sehingga bisa memperoleh 
perlakuan khusus, apresiasi 
atau ungkapan terima ka-
s ih  a tas  l ayanan  yang 
diberikan. Bisa juga sebagai 
wujud penghormatan dari 

instansi kepada instansi 
yang berhubungan dengan 
jabatan yang berlawanan 
dengan tugas dan kewajiban. 
Bentuknya bisa berupa uang 
terima kasih setelah lelang 
atau layanan, fasilitas wisata 
dari rekan pejabat. 

“Hal tersebut harus bisa 
ditolak dan dilaporkan ke 
KPK,” tegas Giri.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
yang sama Direktur Umum 
Pertamina Luhur Budi Djat-
miko mengatakan, Pertamina 
sudah menegaskan tentang 
komitmen pekerja yang tidak 
boleh menerima apapun dari 
pihak ketiga atas pelayanan 
yang diberikan. “Memang 
seharusnya kita melakukan 

peran dan fungsi sesuai 
dengan tanggung jawab 
masing-masing demi tata 
kelola korporasi yang lebih 
baik,” ungkap Luhur Budi 
Djatmiko dalam sambutannya.

Lebih lanjut Luhur  ber-
harap pelaksanaan sosialisasi 
ini bisa membuat para pekerja 
lebih paham bahwa Pertamina 
sekarang sudah berubah 
menjadi lebih baik. Khususnya 
dalam penerapan tata kelola 
perusahaan yang sesuai GCG 
di internal perusahaan.

“Insan Pertamina memiliki 

panduan yang jelas tentang 
gratifikasi, dan konsisten 
dalam pengendalian grati fikasi 
dalam menegakkan akun-
tabilitas dan transparansi,” 
tambahnya.

Sebelumnya Pertamina 
juga sudah bekerja sama 
dengan KPK dalam meng-
implementasikan praktik-
praktik GCG dalam tata 
korporasi. Selain itu berbagai 
kampanye dan pendidikan 
terkait gratifikasi yang cukup 
sering didengungkan.•sahrul 

haetaMY ananto 

Direktur Gratifikasi KPK Giri Supandiono memaparkan tentang pemberantasan korupsi dan pengendalian gratifikasi di 
hadapan pekerja Pertamina dan anak perusahaan.

sebagai pembicara  Fereidun  
Fesharaki, Chairman Facts 
Global Energy dan konsultan 
di pasar migas.   

“Workshop  bertujuan 
un tuk melihat pengaruh glo-
bal gas dan LNG  serta pe-
ngaruhnya ke Indonesia.
Sementara dari konsorsium 
menyampaikan dampaknya  
terhadap proyek Natuna.” 
kata Zulkha Arfat dari UBD. 

Workshop ini juga mem-
pertemukan stakeholder 
kon sorsium  dengan peme-
rintah dan pihak-pihak ter-
kait untuk mempercepat 
pe   nandatanganan  PSC 
Natuna.   

Zulkha juga mengung-
kapkan masih ada bebe ra  pa 
hal yang  belum di se   pakati. 
“Jadi masih ada pertemuan la-
gi antara konsorsium dengan 
Pemerintah.”•urip herdiMan k.

tanJunG uban -  Darkorsis Sesko 
TNI, Brigjen TNI (Mar) R. Gatot Suprapto 
mengunjungi lokasi operasional Pertamina di 
Tanjung Uban.  Kunjungan ini bersama peserta 
Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) HANWIL 
DIKREG Ke-40 Sesko TNI Tahun 2013 yang 
berkunjung ke Terminal BBM dan Depot 
LPG Tanjung Uban pada (10/9). Rombongan 
diterima oleh Operation Head TBBM dan 
Depot LPG Tanjung Uban.

Operation Head TBBM Tanjung Uban 
Guntur M. Mewengkang dan OH Depot LPG 
Tanjung Uban, Heri Supriadi memberikan 
pen je lasan dan pemaparan tentang 
operasional dan penerapan sistem keamanan 
di area Pertamina Tanjung Uban dalam 
menyalurkan BBM dan Gas Elpiji.

Dalama kesempatan tersebut, Dankorsis 
Sesko TNI, Brigjen TNI (Mar) R. Gatot 
Suprapto memberikan penjelasan bahwa 
sebagai Tentara Nasional Republik Indonesia, 
setiap prajurit yang ada di TNI AD wajib 
melakukan pengamanan di objek vital, 
khususnya penyaluran BBM dan Gas Elpiji 
kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bahkan objek vital nasional seperti aset-
aset negara juga harus diamankan dan 
diselamatkan bila dalam kondisi terganggu oleh 
aksi-aksi orang yang tidak bertanggungjawab. 

Rombongan terdiri dari 6 Anggota Patun 
(Perwira Penuntun), 36 Anggota Pasis (Perwira 
Siswa), dan Camat Bintan Utara, Dahlia 
Zulfah.•Mor i 
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Pertamina Bantu Desa Cipayung Girang
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Salah satu peserta  Pertamina Soccer Camp mencium bendera sebagai 
penggemblengan rasa cinta tanah air. 

Depot Pangkalan 
Susu Bantu kaum 
Duafa dan anak yatim

tanJunG uban –  Terminal BBM dan Depot 
LPG Tanjung Uban membagikan 100 paket 
sembako kepada masyarakat yang tinggal di 
sekitar wilayah operasi, pada (29/7) di Masjid 
Baiturrahman Kompleks Pertamina Tanjung 
Uban.  

Pemberian sembako ini di lakukan 
langsung oleh Penasehat Badan Dakwah 
Islam (BDI) Pertamina Tanjung Uban Heri 
Supriadi. Bantuan paket sembako tersebut 
terdiri atas 4 kg beras, 2 kg gula pasir, 2 liter 
minyak goreng, 1 botol Sirup dan 1 kg kopi.

Heri Supriadi dalam kesempatan tersebut 
mengungkapkan, bantuan ini adalah sebagai 
wujud kepedulian Pertamina terhadap 
masyarakat di sekitar area operasi dan 
harapannya bantuan sembako ini bisa diguna-
kan sebaik-baiknya.•Mor i

panGkalan susu –  Depot LPG Pang-
kalan Susu memberikan bantuan sembako 
kepada sedikitnya 250 warga yang berada di 
lingkungan sekitar operasi Depot LPG  pada 
31 Juli 2013.

Bertajuk ‘Depot LPG Pangkalan Susu 
Peduli’ yang rutin dilaksanakan setiap 
tahunnya, mereka yang menerima bantuan 
adalah 150 kaum duafa dan  100 anak yatim 
yang berasal dari ring 1 di sekitar depot LPG 
Pangkalan Susu.

“Ini merupakan wujud kepedulian kami 
untuk menjaga silaturahmi warga Depot LPG 
Pangkalan Susu dengan warga sekitar,” jelas 
Zulfahmi, Kepala Depot LPG Pangkalan Susu. 

Adapun bantuan berupa bahan pokok 
diberikan kepada kaum duafa dan pengurus  
Musholla Nurul Huda,serta santunan kepada 
anak yatim piatu berupa santunan uang. 

Pembagian bantuan itu dilakukan secara 
tertib di halaman parkir Depot LPG Pangkalan 
Susu. Pembagian tersebut juga disaksikan 
oleh kepala kelurahan dan tokoh masyarakat 
sekitar.•Mor i
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TBBm dan Depot 
Tanjung uban 
Bagikan Sembako

boGor - Corporate Sosial 
Responsibi l i ty Pertamina 
mem berikan bantuan berupa 
pera la tan kantor  untuk 
Desa Cipayung Girang, 
Megamendung, Kabupaten 
Bogor, pada 1 Agustus 2013.

Pembe r i an  ban tuan  
tersebut dimaksudkan agar 
aparat desa dapat lebih 
bekerja maksimal dalam 
m e l a y a n i  w a r g a  D e s a 
Cipayung Girang. Selain 
itu,  aparat desa dan warga  

bandunG  - Pertamina 
Soccer Camp yang ber-
langsung di Pemusatan 
Latihan Infanteri, PUSDIKIF, 
Cipatat, Kabupaten Bandung 
akhirnya meloloskan 16 
pemain berbakat  yang 
b e r h a k  m e n d a p a t k a n 
beasiswa Pertamina Soccer 
School selama 3 tahun. 

Penutupan Camp se-
kaligus pengumuman pe-
menang  d i l a ksanakan 
dengan acara api unggun. 
Hadir dalam acara tersebut 
Direktur Eksekutif Pertamina 
Foundation Nina Nurlina 
Pramono, Manager CSR 
Ifki Sukarya, VP Corporate 
Communication Ali Mundakir 
dan Direktur PSS Hadi 
Rahmaddani. 

Sebelumnya, selama 
satu minggu, 48 peserta 
Pertamina Soccer Camp 
telah menjalani seleksi. 
Setiap hari peserta terpilih 
dari enam kota tersebut, 
di tantang menunjukkan 
seluruh kemampuannya di 
bidang sepak bola untuk 
m e m p e re b u t k a n  t i k e t 
beasiswa Pertamina Soccer 
School.

Tidak seperti kegiatan 
Camp sebelumnya, kali ini 
peserta selain menjalani 
latihan sepak bola saja, 
juga mendapatkan latihan 
kedisiplinan dan mental.

“Karena ini (ditujukan) 

untuk pembentukan atlet 
se pakbola dan rata-rata 
usia mereka masih muda, 
pendekatan kami  je las 
berbeda. Fokus kami ha nya 
pada mental dan menum-
buhkan sikap disiplin yang 
lebih baik,” ungkap Kapten 
Sulam, perwira operasional 
Pusdik Infanteri.

Hal  senada juga di-
sampaikan oleh Direktur 
Eksekutif Pertamina Foun-
dation Nina Nurlina Pramono. 
“Sengaja kami memi l ih 
tempat pendidikan militer 
untuk seleksi akhir, karena 
kami menginginkan setiap 
pemain memiliki jiwa disiplin 
yang lebih tinggi, dan memiliki 
pengalaman yang berbeda”.

Beberpa kriteria penilaian 
ba gi  calon penerima bea  -
siswa Pertamina Soccer 
School, antara lain kete-
rampilan dan teknik dasar 
bermain sepakbola, sikap 
peri laku peserta baik di 
dalam maupun di luar latihan, 
dan kedisiplinan. 

Selama camp ini juga 
d i agendakan  dua  ka l i 
pertandingan persahabatan 
dengan tim lokal,  yakni SSB 
Putra Yuda dan SSB Saint 
Prima untuk melihat potensi 
performance calon penerima 
beasiswa dalam pertandingan 
tersebut. Kegiatan makin 
berwarna, karena seluruh  
p e s e r t a  d i a j a k  u n t u k 

mencintai serta melestarikan 
budaya Indonesia, dengan 
be r kun j ung  ke  Saung 
Angklung Mang Udjo. 

Adapun Ke–16 peserta 
yang lolos mendapatkan 
beasiswa PSS, yaitu Ra-
m a d h a n  D w i  C  ( D K I 
Jakarta), Putra Deta (DKI 
Jakarta), Rossi Nuril (DKI 
Jakarta), M. Ridho Anugerah 
(Pa l embang ) ,  Hab ibu r 
rahman (Palembang), Fallen 

Mariar (Sorong), M. Ramdhan 
(Makassar), Ari Eka Saputra 
(Makassar), M. Yusril Ihza  
(Makassar), Anggun Risma 
yudi  (Malang), Muh. Irfan 
(Malang), Dona Saputra 
(Ma lang ) ,  Moch.  Zuhr i 
(Balikpapan), Udha Zumar 
Sidiq (Balikpapan), Resky 
Ramadhan (Balikpapan), 
dan M. Rizal  (Balikpapan).• 
andri-pss/dsu

diharapkan dapat sal ing 
bersinergi dengan Pertamina 
untuk bersama-sama meng-
amankan beberapa aset yang 
dimiliki Pertamina di Desa 
tersebut. Aset yang dimiliki 
Pertamina di desa tersebut 
berupa berupa vila dan hotel.

Hal tersebut dijelaskan 
Yunp r i  Suyan to ,  Ch i e f 
of Secur i ty Head Off ice 
Pertamina saat menyerahkan 
bantuan.

Kedatangan Pertamina 

juga disambut baik oleh 
kepala desa setempat Srie 
Budi, yang menerima bantuan 
berupa 5 unit komputer, 2 unit 
printer, 1 unit scanner dan 1 
unit infocus.

Menu ru t  S r i e  Bud i , 
bantuan ini sangat bermanfaat 
buat kantor Desa Cipayung 
Girang. “Sebelum ada bantuan 
in i ,  kami  menggunakan 
peralatan seadanya untuk 
fasilitas kantor. Dengan ini 
kegiatan surat menyurat atau 

berbagai administrasi desa 
dapat lebih tertib dan rapi, 
dan memudahkan  kami 
dalam pengelolaan arsip 
kependudukan,” ujarnya.

Di Desa Cipayung Girang 
terdapat 3 wisma yang dimiliki 
Pertamina, yakni Wisma 
Kelud, Wisma  Salak dan 
Wisma Gede. Dulunya wisma 
ini dibangun dan diresmikan 
oleh Direktur Utama Pertamina 
Ibnu Sutowo.•harniati sartika
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PeP Field Papua Dukung 
kota Sorong Raih adipura

Pramuka Siap 
Dukung Gerakan 
menabung Pohon

rantau - Bertempat di 
halaman Mesjid AT’TAQWA 
K o m p e r t a  R a n t a u ,  P T 
Pertamina F ie ld Rantau 
melaksanakan syukuran atas 
keberhasilan penajakan sumur 
di semester pertama tahun 
2013 dengan menyantuni 
500 anak yatim yang berada 
di sekitar daerah operasi 
perusahaan.

Field Manager Rantau 
Sigit Gunanto mengatakan  

Jakarta—Salah satu cara mengentaskan 
kemiskinan di Indonesia adalah dengan 
menabung pohon. Langkah ini selain 
mendapatkan manfaat ekonomi bagi 
masyarakat atau petani, pohon-pohon yang 
ditanam juga akan menghasilkan oksigen 
yang sangat bermanfaat bagi lingkungan.

“Kalau rakyat Indonesia mau menabung 
pohon, insya allah kemiskinan bisa teratasi,” 
tegas Direktur Greenlife Lendo Novo di 
hadapan tidak kurang dari 300 Pembina 
Pramuka dalam acara Karang Pamitraan 
Nasional 2013 di Cibubur, Kamis (12/9/2013).

Lendo mengatakan, saat ini Pertamina 
Foundation hingga Desember 2012 sudah 
menanam hingga 13,3 juta pohon yang 
tertanam di 1.315 lot.  Dari jumlah tersebut, 
pihak yang terlibat mencapai 45.622 orang. 

Dengan potensi Pramuka yang begitu 
luas, dan lahan Buperta yang tersebar, Lendo 
meyakini, Pramuka juga dapat melakukan 
Gerakan Menabung Pohon (GMP). Apalagi 
prinsip-prinsip yang diemban pramuka sejalan 
dengan tujuan dari GMP.

Menanggapi ajakan Pertamina Foundation 
tersebut, para pembina Pramuka yang 
berasal dari seluruh Indonesia tersebut 
mengaku  terinsiprasi dan akan mendukung 
GMP.  Seperti diungkapkan Sugeng Haryono, 
pembina asal Malang, Jawa Timur. “Niat untuk 
menanam pohon memang sudah ada  namun 
memang belum bisa dilakukan massal karena 
membutuhkan inspirasi dan sebuah gerakan 
yang menginisiasi,” ujar Sugeng.

Hal sama dikatakan Mahyuzan, pembina 
asal Riau. Menurutnya, jika GMP bisa 
dilakukan secara nasional akan lebih baik. 
Untuk itu, memang dibutuhkan lobi-lobi 
tingkat nasional pula. “Apa yang ditawarkan 
Pertamina Foundation terus terang menjadi 
tantangan buat kami,” terangnya.

Lendo menambahkan, bila Pramuka 
bisa mendukung GMP, maka Pramuka bisa 
benar-benar bisa mandiri, terutama dari 
segi ekonomi. “Jadi, Pramuka lebih leluasa 
untuk melakukan kegiatan, apalagi yang 
menyejahterakan,” tutup Lendo.•

Phe nunukan Peduli Pendidikan
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nunukan - PT Pertamina 
Hulu Energi Nunukan Company 
( P H E N C )  m e m b e r i k a n 
ban tuan  pe r l engkapan 
sekolah di Kecamatan Bunyu, 
Bulungan, Kalimantan Utara, 
Jum’at (5/9). Bantuan di 
bidang pendidikan ini adalah 
wujud kepedulian PHENC 
terhadap generasi muda di 
Pulau Bunyu. Penyerahan 
bantuan dilakukan di Kantor 
Kecamatan  Bunyu  dan 
diserahkan langsung oleh 
Senior Operations Manager 
P H E N C  Te g u h  Wa h y u 
kepada mas ing-mas ing 
Kepala Sekolah disaksikan 
oleh Camat Bunyu Ahmad 
Safri, Perwakilan SKK Migas 
Yanin Kholion dan masyarakat 
setempat.

Usai penandatanganan 
se rah  t e r ima  ban tuan , 
Manager Relations PHENC 
mengatakan, “Bantuan di 
bidang pendidikan ini adalah 

bagian dari Corporate Social 
and Responsibil ity (CSR) 
PHENC terhadap masyarakat 
Pulau Bunyu, khususnya 
anak-anak usia sekolah yang 
merupakan generasi masa 
depan bangsa ini. Bantuan 
yang kita berikan mulai dari 
tingkat PAUD hingga SMK. 
Semoga dengan bantuan ini 
dapat meningkatkan taraf 
hidup dan kualitas anak didik 

di Pulau Bunyu “. “Kami juga 
mohon do’a dan dukungan 
masyarakat agar operasi 
pengeboran Sumur Badik 
#2 yang berada sekitar Pulau 
Bunyu dapat berjalan aman 
dan lancar,” imbuhnya.

Irma, Kepala Sekolah 
PAUD Anggrek menyambut 
baik bantuan yang diberikan 
PHENC.  “Te r ima  kas ih 
kepada Pertamina Hulu 

Energi Nunukan Company 
yang telah peduli dengan 
masyarakat kami. Bantuan 
ini sangat bermanfaat bagi 
kami untuk menunjang dunia 
pendidikan disini.” 

“Sebagai masyarakat 
terdekat  dengan lokas i 
p e m b o r a n ,  k a m i  j u g a 
mendukung segala kegiatan 
eksplorasi PHENC di wilayah 
kami,” ujarnya.•phe

PeP Field Rantau 
Santuni 500 anak yatim

apa yang diraih Field Rantau 
pada semester pertama 
tahun 2013 tidak terlepas 
dari dukungan seluruh lapisan 
masyarakat sekitar daerah 
operasinya.

Hadir pada acara tersebut 
Tim Manajemen PT Pertamina 
EP Field Rantau, Muspika 
Kecamatan Rantau, tokoh 
agama, alim ulama, tokoh 
masyarakat serta undangan 
lainnya.•pep Field rantau

soronG, papua barat 
– PT Pertamina EP (PEP) 
A s s e t  5  P a p u a  F i e l d 
mengge l a r  penanaman 
5.000 pohon pada Jumat 
(13/9). Penanaman tersebut 
di laksanakan bertepatan 
dengan ulang tahun sewindu 
PEP dan dalam mendukung 
Kota Sorong meraih Adipura. 
Seremoni penanaman pohon 
d i lakukan d i  Ke lu rahan 
Klawasi, Distrik Sorong Barat, 
Kota Sorong. 

Hadir dalam seremoni 
tersebut FM PEP Field Papua 
Gunawan Zafr i, Walikota 
Sorong Drs. Ec. Lambertus 
Jitmau, MM, Pjs. Kepala 
Pe rwak i l an  SKK M igas 
W i layah Papua Maluku, 
Novrida, Komandan Lanal 
Sorong, Kol. Laut (P) Joko 
Wiyono, Plt. Kepala Badan 
L ingkungan Hidup Kota 
Sorong, Julian Kelly Kambu, 
para pimpinan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) 
di lingkungan Pemerintah 
Kota Sorong, aktivis pecinta 
lingkungan, dan masyarakat 
Kelurahan Klawasi.

Dalam acara tersebut, 
turut dilakukan penyerahan 

piagam penghargaan dari 
Walikota Sorong kepada Field  
PEP Papua atas upayanya 
mendukung Kota Sorong 
meraih Adipura dan kepada 
Ketua RT Kampung Klawasi, 
Mambrasar, atas dedikasinya 
menata taman di lokasi 
tersebut secara swadaya.

Dalam sambutannya, 
Gunawan Zafri menyampaikan 
bahwa kiprah PEP tidak 
dapat dilepaskan dari ling-
kungan. “Pengelolaan ling-
kungan hidup yang lebih 
baik sangat mempengaruhi 
arah perkembangan pem-

bangunan daerah secara ber-
kesinambungan,” ungkapnya. 
Oleh karena itu,  PEP Field  
Papua menggandeng Pemkot 
dan BLH Kota Sorong untuk 
melaksanakan program-
program lingkungan hidup.

Sementara  Drs .  Ec . 
Lambertus Ji tmau, MM, 
mengucapkan terima kasih 
kepada Pertamina EP yang 
mempunyai niat baik dalam 
membangun dan mendukung 
Kota Sorong sebagai Kota 
A d i p u r a .  “ S e m o g a  d i 
usianya yang bertambah 
besar, Pertamina EP dapat 

menunjukkan jati diri kepada 
masyarakat di Sorong bahwa 
Pertamina EP hadir bukan 
untuk kepentingan pribadi 
melainkan untuk membangun 
bangsa ini,” ujarnya.

Pada 2012, PEP Field 
Papua bekerja sama dengan 
Perwakilan SKK Migas Wila-
yah Papua dan Maluku be-
serta KKKS di Sorong Raya 
menanam 10.000 pohon 
di Bukit Baru dan di pesisir 
Rufei. PEP Papua Field juga 
memberikan tempat sampah  
untuk Tanjung Kasuari.•pep 

Field papua
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Judul buku : oh My Goodness buku pintar seorang  
        Creative Junkies
penulis : Yoris sebastian
penerbit : Gramedia pustaka utama
kolasi : il/23cm

Kreatif. Sebuah kata yang mungkin terdengar too good 
to be true bagi sebagian orang. Masih banyak orang yang 
menganggap dirinya tidak kreatif. Masih banyak orang 
yang menganggap dirinya tidak kreatif. Kreativitas seakan 
merupakan barang langka yang hanya dimiliki oleh mereka 
yang memang punya bakat kreatif. Ketika kita berbicara 
tentang kreativitas, kita tidak sedang membicarakan sesuatu 
yang bersifat bawaan, alamiah, atau given. Kreativitas 
merupakan sebuah keterampilan atau skil yang dapat dilatih 
dan dimunculkan.

Why we need to be creative? Sesungguhnya kreativitas 
dapat membantu Anda melakukan hal-hal dengan lebih 
baik, terkait dengan karier, bisnis, maupun kehidupan Anda 
secara keseluruhan. Kreativitas tidak hanya diperlukan 
oleh orang yang bekerja di bidang tertentu saja, misalnya 
bidang seni. Dengan kreativitas, kita bisa mencapai tujuan 
dan kesuksesan di bidang pekerjaan apapun yang digeluti.

Melalui buku ini, Yoris Sebastian ingin mengajak para 
pembaca untuk memunculkan sisi kreativitas yang mereka 
punya. Yoris mengajak untuk dapat berpikir Out of the 
Box but Execute Inside The Box. Menurutnya di zaman 
sekarang, kemampuan untuk berinovasi dan berpikir 
kreatif menjadi suatu keharusan. Hal ini tidak berlaku bagi 
individu tetapi juga perusahaan. “Thinking Out of The Box” 
merupakan cara terbaik untuk memunculkan kreativitas 
‘segila’ mungkin, namun eksekusi harus selalu inside the 
box. Maksud dari inside the box sendiri, jangan sampai ide 
kita ini memaksakan atau merepotkan kita.

Menurut Yoris, kreativitas adalah solusi sebuah 
masalah. Dia berprinsip bahwa sebuah hasil kreativitas 
belum dianggap sukses bila belum mampu mengatasi 
permasalahan yang ada di sekitar kita. Contohnya dulu 
semapat digagas untuk membuat buku dalam bentuk CD 
(e-books). Gagasan berawal dari pendapat bahwa buku-
buku yang terbuat dari kertas sudah tidak efektif lagi. Namun 
ketika dirilis di pasaran, orang tidak terlalu tertarik dengan 
e-book. Ini terjadi karena e-book belum merupakan problem 
solver. Masyarakat masih menganggap buku biasa lebih 
praktis dibandingkan e-book.

Creativity bukanlah faktor genetik. Walau ada juga 
memang dari lahir mempunyai bakat alami. Saya percaya 
dengan lebih kreatif, kita bisa menghasilkan sesuatu yang 
lebih baik. Kreativitas adalah skill yang bisa dipelajari, dilatih 
dan dikuasai. Kreativitas perlu bensin bernama passion. 
Dengan passion, kita tidak lelah kerja siang malam, bahkan 
hingga akhir minggu tanpa mengeluh. Last but not least, 
walau kita sudah kreatif dan persiapan sudah maksimal 
dengan pengalaman yang cukup, tetap harus percaya 
semua kembali kepada Tuhan, kita berusaha namun Tuhan 
yang menentukan.•perpustakaan
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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

Sidang Dewan Judge PQa: 
Bukan Rapat Biasa!

oleh Annisrul Waqie - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Desy Puspitasari -  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

komeT Berbagi Pengetahuan 
di Perusahaan Lain

No. 38
Tahun XLIX, 23 September 2013

Pada tahap akhir proses Pertamina Quality Assessment (PQA), feedback report dan skor hasil 
asesmen dipresentasikan dalam sidang Dewan Judge. Apa itu?

Sesuai namanya Dewan Judge merupakan pejabat yang memenuhi persyaratan Code of Quality 
Management System yaitu para SVP dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan sesuai kapasitas dan 
kapabilitasnya diharapkan dapat memberikan kritikan, masukan atau pertimbangan-pertimbangan 
lainnya terhadap hasil feedback report proses asesmen PQA. Dalam proses ini, baik strength 
maupun opportunity for improvement (OFI), dibedah lebih dalam untuk memastikan tidak adanya 
informasi-informasi yang bias dan meyakini dapat ditindaklanjuti (actionable).

Penerapan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina 
(KKEP) yang telah berjalan selama 3 tahun sejak 
tahun 2011, telah mengubah konsep dasar PQA dari 
semula yang berorientasi kepada proses pemberian 
penghargaan (awarding process), menjadi proses 
yang lebih mengutamakan pada peningkatan kinerja 
secara mandiri dan berkelanjutan (self continuous 
improvement process). Hal ini menuntut peningkatan 
kualitas feedback report yang lebih S.M.A.R.T (Specific-

Measurable-Achievable-Realistic-Timebond), dan fokus pada konteks strategis bisnis Aplikan. 
Untuk memenuhi hal ini, tentunya diperlukan peningkatan kualitas dan kapabilitas para Examiner, 

yang mana hal ini telah dilakukan melalui pelatihan/upskilling secara periodik dan intensif terkait 
sistem penilaian KKEP dan manajemen bisnis secara umum. Selain itu diperlukan dukungan dari 
para Dewan Judge yang dengan kapabilitasnya dan pandangan-pandangannya diharapkan akan 
dapat memperkaya ‘sense of business’ dari OFI dalam feedback report PQA.

Di sini lah letak pentingnya proses Sidang Dewan Judge dan bedanya dengan rapat-rapat 
lainnya pada umumnya. 

Untuk proses asesmen PQA tahun 2013 ini telah diikuti oleh sebanyak 13 Unit Bisnis/Unit 
Operasi/Anak Perusahaan terutama di lingkungan Direktorat M&T yaitu:

Aviation, Industry & Marine Marketing, Fuel Retail Marketing, Domestic Gas, Lubricants, 
Petrochemical Trading, Shipping, Technical Services, Supply & Distribution, PT. Patra Niaga, PT. 
Elnusa Tbk, PT. Tugu Pratama Indonesia, dan PT. Pertamina Trans Kontinental.

Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan Dokumen Aplikasi (DA) yang disusun sesuai persyaratan 
dalam Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) meliputi 4 fokus strategis utama yaitu:
1. Kepemimpinan & Keberlanjutan Bisnis

Menguji kemampuan pimpinan senior dalam mewujudkan visi & misi melalui rencana strategis, 
sistem tata kelola organisasi, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

2. Operasional Ekselen
Menguji kemampuan organisasi dalam mengembangkan proses bisnis, memperkuat core 
competency dengan dukungan mitra kerja, melakukan inovasi terhadap sistem dan proses kerja 
nya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan.

3. Fokus Tenaga Kerja
 Menguji kemampuan perusahaan dalam menciptakan organisasi yang kompetitif melalui 

pemberdayaan tenaga kerja, dan meningkatkan keterlibatan tenaga kerja dalam proses perbaikan 
sistem dan proses kerja.

4. Fokus Pelanggan
 Menguji kemampuan organisasi dalam memahami kebutuhan dan harapan pelanggan (internal 

& eksternal) untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan.
Sidang Dewan Judge PQA 2013 ini telah dilakukan 

hari Jum’at tanggal 13 September 2013. Dalam 
sambutannya Direktur Umum mengharapkan agar Unit 
Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan terus mengikuti 
perubahan yang terjadi di level korporat sebagai 
bagian dari perbaikan berkelanjutan. Disamping itu 
Direktur Umum juga mengimbau agar para Pimpinan 
dan Direksi UB/UO/AP dapat menggerakkan 
bawahannya untuk mengikuti asesmen PQA di masa 
mendatang sebagai bagian yang terpisahkan dari 
kontrak manajemen Direksi terkait proses asesmen kinerja berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul 
(KPKU) oleh kementerian BUMN.•

Knowledge Management (KM) menjadi point penting yang marak dibicarakan lima 
tahun terakhir oleh berbagai Perusahan di Dunia. Pihak Manajemen mulai sadar, ada 
best practice dari Pekerja di Perusahaan yang dapat menjadi competitive advantage 
sehingga membuat Perusahaan mampu bertahan di masa depan. Tim KOMET 
Knowledge Management Pertamina (KOMET) yang awalnya masih mencari-cari 
seperti apa framework implementasi KM dengan menelaah banyak Best Practice. 
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pergi belajar ke American Productivity & 
Quality Center (APQC) untuk melihat penerapan KM perusahaan ternama di dunia.

Ternyata banyak teori yang 
dipaparkan tapi tidak ada benang 
merahnya satu sama lain. Timbul 
pemikiran mengapa Pertamina 
harus meniru atau menduplikasi 
teori yang saling bertentangan itu? 
Akhirnya, Tim KOMET sepakat untuk 
membangun sistem KM sendiri.

 Selama 5 (lima) tahun imple-
mentasi, seluruh kegiatan KOMET 
dikelola secara offline dan online dengan “ala Pertamina”. Perubahan dan perbaikan 
dilakukan secara terus – menerus sebagai bagian dari upaya peningkatan keberhasilan 
implementasinya. Salah satu upaya untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
implementasi KOMET, Perusahaan mengikuti proses asesmen secara eksternal dalam 
Indonesian MAKE Study. Hasil yang diperoleh selama tiga tahun berturut-turut sejak 
2011 sebagai Indonesian MAKE Winner membuktikan bahwa sistem implementasi 
KOMET yang dibangun telah on the track. 

Dengan prestasi tersebut, KOMETers 
patut berbangga bila KOMET dapat 
dikatakan sebagai leading practice. 
Adanya permintaan benchmarking dari 
berbagai perusahaan telah membuktikan 
hal tersebut. Perusahaan-perusahaan 
terkemuka di Indonesia, seperti Garuda 
Maintenance Facility (GMF), Bank Negara 
Indonesia (BNI) dan Garuda Indonesia telah 
meminta Tim KOMET untuk sharing best 

practice implementasi KOMET.
Pada tanggal 17 September 2013, Tim KOMET melakukan presentasi di BNI 

Divisi Learning.  Dan dilanjutkan pada tanggal 19 September 2013, Tim KOMET 
berbagi pengetahuan di Unit Learning and Innovation Garuda Indonesia. Sepuluh 
kunci keberhasilan implementasi KM di Pertamina dipaparkan oleh Ketua Tim KOMET, 
Faisal Yusra. Paparan dan diskusi menarik terutama menyangkut kebijakan KM, 
konsep manajemen sebagai role model, strategi pelibatan Person In Charge (PIC) 
KOMET dan metode penerapan KPI share berbagi pengetahuan.

Akhirnya KOMET dapat memberikan sebuah legacy dan dijadikan leading 
practice. Tapi segala pujian dan kebanggan itu jangan sampai menjadikan KOMET 
berhenti berinovasi. Cita-cita utama KOMET adalah utilisasi aset pengetahuan. Setiap 
permasalahan pekerjaan, Pekerja diharapkan dapat langsung mencari solusinya 
di Portal KOMET. Apabila proses utilisasi aset pengetahuan telah berjalan dengan 
baik, Tim KOMET akan melangkah ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan optimizing. 

Tidak ada kata lelah untuk Tim KOMET untuk melakukan perbaikan secara 
berkelanjutan. The More You Share, The More You Get! Let’s Shared Knowledge!•
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PWP Direktorat Pengolahan Perkuat Silaturahmi
TIPS
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Kebanyakan dari kita sudah pernah mendengar 
istilah “Kerja Cerdas bukan Kerja Keras” tapi 
banyak yang belum menerapkannya ataupun 
belum tahu cara menerapkannya. Cukup sudah 
Bang Toyib yang kerja keras, kita harus mampu 
kerja cerdas.

Supaya pekerjaan lancar dan tidak terlalu 
menguras tenaga, berikut ada beberapa tips kerja 
cerdas yang bisa dipraktikkan. Intinya, jangan 
pernah menyerah untuk mencobanya. Jika sudah 
terbiasa, kerja cerdas menjadi budaya kerja sehari-
hari.

bikin Planning
Sebelum melakukan pekerjaan, pastikan 

memiliki tujuan (goal setting) agar  tidak membuang-
buang waktu untuk hal yang tidak diperlukan.

evaluasi
Evaluasi setelah semua perencanaan kerja 

diterapkan. Ini penting untuk mengetahui keku-
rangan ataupun kesalahan sehingga tidak terulang 
kedua kali. Cek perencanaan/timeline kerja apa 
sudah jalan sesuai rencana?

Gunakan teknologi
Gunakanlah semua teknologi yang ada untuk 

memperlancar pekerjaan. Semua sumber daya 
teknologi bisa digunakan untuk komunikasi antar 
rekan sejawat, bawahan, ataupun dengan atasan. 
Termasuk menggunakan teknologi komputerisasi 
dan software-nya untuk  mempercepat penyelesaian 
pekerjaan.

bagi tugas dan tanggung Jawab
Kita bukanlah Superhero, Superman, Batman, 

Power Rangger, Robot, jadi tidak bisa semua 
pekerjaan di-handle dan dikerjakan sendiri. Semua 
ada porsi masing-masing dan ada keterbatasan 
waktu, tenaga dan pikiran. 

tingkatkan ibadah
Apapun ceritanya segala yang kita lakukan itu 

belum cukup kalau belum diserahkan kepada yang 
Maha Mengatur, Allah SWT. Meningkatkan ibadah 
akan mempermudah semua hal dalam pekerjaan 
ataupun kehidupan pribadi. Sedekah, shalat 
sunnah lain sebagainya akan mempermudah itu 
semua.•sumber : idesegar.net

yuk, 
kerja CerDaS 

Bukan keRJa keRaS

Cibubur – Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat 
Pengolahan menggelar kegiatan Halal Bihalal dengan tema 
“Bersihkan Hati Dengan Silaturahmi” yang diadakan di Multi 
Fungtion Hall, Raffles Hills Cibubur. Rabu (11/9), sekaligus 
dilakukannya pelepasan anggota yang akan melaksanakan 
ibadah Haji.

Ketua PWP Direktorat Pengolahan Maria Chrisna 
Damayanto berharap silaturahmi ini dapat membersihkan hati 
dengan saling memaafkan serta saling mengasihi.”

Acara ini dihadiri oleh seluruh keluarga besar Direktorat 
Pengolahan dan senior yang sudah pensiun, beserta mantan 
Direktur SDM Rukmi Hadihartini. Di sela kegiatan silaturahmi 
diadakan games yang membuat acara semakin meriah dan 

pemilihan busana terserasi. Sebagai penutup dilakukan 
salam-salaman serta ramah-tamah.•wahYu nuGraha

bandunG - Keberhasilan  
implementasi ERP di Pertamina 
ditentukan oleh keselarasan 
antara business process, people 
dan teknologi dan aspek people 
menjadi kunci utama karena 
mereka yang menjalankan 
sistem. Untuk itu, Pertamina 
mela lu i  Corporate Shared 
Service (CSS) terus berupaya 
meningkatkan kemampuan 
pekerja dengan memberikan 
training MySAP Modul Plant 
Maintenance (PM) untuk fungsi 
Aviasi Direktorat M&T.

Training berlangsung pada 
2 – 6 September 2013 dan 
dilanjutkan dengan Go Live 
sebagai  tanda dimula inya 
implementasi modul PM di Aviasi 
untuk Depot Pengisian Pesawat 
Udara (DPPU) terpilih tahap 

Go Live & Training mySaP modul Plant 
Maintenance Fungsi aviasi

I. Training berlangsung 
di kantor unit UPMS III 
Cabang Bandung dengan 
peserta 30 orang yang 
b e r a s a l  d a r i  D P P U 
Aceh, Medan, Padang, 
Palembang, Pekanbaru, 
Banjarmasin, Lombok, 
Makasar,  Shafth i  dan 
Balikpapan.

M o d u l  P M  y a n g 
diimplementasikan adalah 
corrective maintenance 
yang bertujuan untuk 
m e m b a n t u  p e k e r j a 
dalam mengidentifikasi, 
mendokumentasikan dan 
membenahi kerusakan 
setiap aset yang menjadi 
tanggung jawab pekerja 
dan menganalisa biaya 
yang dikeluarkan untuk 

p e m e l i h a r a a n .  M o d u l 
yang diimplementasikan 
terintegrasi dengan proses 
procurement d i  modul 
Material Management Non 
Hydro (MMNH) MySAP.

CSS dan Direktorat 
M&T bersinergi mengim-
plementasikan ERP dengan 
tujuan seluruh DPPU mampu 
melakukan pengelolaan data 
pemeliharaan aset sehingga 

kesinambungan operasi dapat 
terjaga. 

Untuk memberikan apresiasi 
a tas peran akt i f  peser ta 
training, CSS memberikan 
pemeringkatan yang dinilai 
berdasarkan hasil pre-test, nilai 
praktikum dan post-test dengan 
nilai tertingggi dicapai oleh 
Ady Hafriady dari Soekarno-
Hatta Fuel Terminal & Hydrant 
Installation (SHAFTHI).•Css
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Give Blood, Give Life

Jakarta – Petugas Palang Merah Indonesia (PMI) sedang memeriksa tekanan darah pendonor 
pada acara  Donor Darah Triwulan 3“Give Blood Give Life” kerjasama Pertamina dan PMI di lantai 21, 
Gedung Pertamina Pusat, Jakarta, pada Selasa, (17/9). Acara kali ini Pertamina dan PMI  menargetkan 
mendapat 400 kantong darah dari para pendonor.•priYo widiYanto
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Gm Ru iv Silaturahmi dengan masyarakat Lomanis
CilaCap - General Manager RU IV Edy Prabowo menjalin silaturahmi dengan masyarakat 
Kelurahan Lomanis dengan menghadiri pengajian akbar yang diadakan di balai Kelurahan 
Lomanis, Juli lalu. Dalam kesempatan tersebut Edy mengajak masyarakat untuk mempererat 
hubungan baik selama ini  sehingga terbangun hubungan yang kondusif untuk kemajuan 
kita bersama. Hal senada disampaikan oleh Lurah Lomanis Edy Susilo yang menyampaikan 
kerja sama Pertamina dengan pihaknya telah terjalin dengan baik. Salah satunya tergambar 
dengan begitu banyaknya bantuan yang telah diterima oleh masyarakat Lomanis. Pengajian 
ini diisi dengan tausiyah oleh Kyai Haji Mukhlisudin dari Kesugihan Cilacap.•ru iv

Corporate Secretary adakan Breakfast meeting
Jakarta - Fungsi Sekretaris Perseroan  Pertamina kembali menggelar  Breakfast Meeting 
di Executive Lounge, Jumat (13/9). Breakfast meeting  yang bersifat informal ini rutin digelar 
sebulan sekali ,  dihadiri Sekretaris Persero Pertamina Nursatyo Argo, para manajer  dan jajaran 
Sekper lainnya. Pertemuan kali ini menampilkan beberapa pembicara, a.l. Eko Kristianto (CSR) 
tentang bahaya plastik, Hiasinta Kyky (SDM) tentang kompetensi pekerja, dan Mindaryoko 
(Compliance) yang berbicara tentang  pedoman gratifikasi untuk para pekerja Pertamina.•urip 

herdiMan kaMbali
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PGe Bantu Tiga masjid di ulubelu Lampung
ulubelu - Komisaris PT Pertamina (Persero) Nurdin Zainal didampingi oleh Direktur 
Perencanaan dan Pengembangan Khairul Rozaq dan Direktur Operasi Sigit Rahardjo melakukan 
penandatanganan Batu Prasasti peresmian pembangunan Masjid di Kecamatan Ulubelu 
Lampung, Jumat (13/9). Pembangunan Masjid ini adalah bagian dari program Corporate Social 
Responsibility Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu Lampung dengan membangun 3 
tigamasjid sekaligus di Kecamatan Ulubelu yaitu Masjid At-Taqwa di Pekon Karangrejo, Masjid 
Nurul Iman di Pekon Pagar Alam dan Masjid Nurul Falah di Pekon Muara Dua.•irli karMila
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KRONIKA

komisi C DPRk dan BLh kabupaten aceh Tamiang 
kunjungan kerja ke PeP Field Rantau
aCeh taMianG - Bertempat di ruang kerja Legal & Relation Field Rantau Pjs Legal & 
Relation Ast.Manager Herisim Sembiring menerima kunjungan Komisi C beserta anggota 
dan didampingi petugas dari BLH Kab.Aceh Tamiang (Selasa 17/09/2013)  Ketua Komisi 
C Saiful Sofyan SE yang membidangi Lingkungan Hidup mengatakan  mengharapkan agar 
Pertamina Field Rantau dalam melaksanakan kegiatan tetap mengedepankan lingkungan 
hidup yang sehat dan bersih agar masyarakat ikut mendukung Field Rantau dalam mencari 
dan meningkatkan produksi migas di Kabupaten Aceh Tamiang.Rombongan  juga meninjau 
beberapa Stasiun Pengumpul (SP) PEP Field Rantau.•pep Field rantau 
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komisaris Pertamina 
kunjungi WkP PGe ulubelu

Komisaris PT Pertamina (Persero), Nurdin Zainal beserta jajaran staf ahli dewan komisaris mendapat penjelasan mengenai 
kegiatan operasi PGE di Ulubelu, Lampung.
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khurinnihaYah
Vice President Keuangan
PT Pertagas NiagaFo
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zainul MakoeniMau
Senior Project Manager
Proyek Pengembangan Gas Unitisasi 
Lapangan Jambaran - Tiung Biru
PT Pertamina EP CepuFo
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Gatot Chiandar
Interface Commissioning Manager
Proyek Pengembangan Gas Unitisasi 
Lapangan Jambaran - Tiung Biru
PT Pertamina EP CepuFo

to
 : 

PE
PC

Fo
to

 : 
PR

IY
o

 W
ID

IY
AN

to

wahid aChsanul 
budaerY
Finance Ref. Off-Site 
Supp Region I Manager
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ali MasYkur
Finance M & T Off-Site
Supp Region IV Manager
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aGus kusbiwanto
Manager EPC B
Proyek Pengembangan Gas Unitisasi 
Lapangan Jambaran - Tiung Biru
PT Pertamina EP Cepu

baGinda
Manager QA/QC
Proyek Pengembangan Gas Unitisasi 
Lapangan Jambaran - Tiung Biru
PT Pertamina EP Cepu

iwan haMzah
Manager EPC A 
Proyek Pengembangan Gas Unitisasi 
Lapangan Jambaran - Tiung Biru
PT Pertamina EP Cepu

Cirebon - Salah satu 
masalah kesehatan yang 
dialami pekerja Pertamina 
adalah masalah kegemukan. 
Dahulu gemuk dianggap 
sebagai simbol kesejahteraan. 
Namun dengan a lasan 
estetika, kesehatan serta 
produktivitas, saat ini banyak 
orang yang sejahtera memilih 
untuk tetap memiliki berat 
badan normal dibanding 
memb ia rkan  t ubuhnya 
menjadi gemuk. 

Dilatarbelakangi alasan 
kesehatan dan produktivitas 
tersebut, Fungsi Medical 
A s s e t  3  m e n g a d a k a n 
Program Penurunan Berat 
Badan Berlebih (PB3) untuk 

ulubelu –  I ndones ia 
memiliki potensi panas bumi 
(geothermal) terbesar di dunia. 
Namun pemanfaatan potensi 
panas bumi masih relatif kecil. 
PT Pertamina Geothermal 
Energy (PGE) terus melakukan 
pengembangan di beberapa 
Wilayah Kerja Pertambangan 
(WKP) Panas Bumi, salah 
satunya WKP Ulubelu Lam-
pung.

Komisaris PT Pertamina 
(Persero),  Nurdin Zainal 
beserta jajaran staf ahli dewan 
komisaris yang di dampingi 
oleh Direktur Perencanaan 
dan Pengembangan PGE 
Khairul Rozaq dan Direktur 
Operasi PGE Sigit Rahardjo 
melakukan kunjungan lang-
sung ke beberapa proyek 
pengembangan panas bumi 
di Ulubelu Lampung, Jumat 
(13/9).

“Saya apresiatif dengan 
kinerja para pekerja dan tim 
manajemen PGE Ulubelu. 
Paling tidak kita sudah sadar 
bahwa minyak fosil  cepat 
habis sehingga kita ke depan 
perlu energi lain, diantaranya 
geothermal ini. Karena itu 
geothermal perlu kita lebih 
eksplorasi lagi sebagai energi 
yang ramah l ingkungan,” 
ungkap Nurdin. 

Di sela kunjungan ter-
sebut, Khairul Rozaq mem-
berikan pemaparan kegiatan 

pemboran eksplorasi  d i 
Proyek yang berkapasitas 
2x55MW telah dimulai sejak 
tahun 2007 dan PGE telah 
mengoperasikan dua Unit 
PLTP 2x55 MW pada tahun 
2012. Untuk selanjutnya PGE 
juga tengah mempersiapkan 
proyek PLTP Ulubelu Unit 3 
dan 4 dengan potensi panas 
bumi yang yang mampu 
menghasilkan tenaga listrik 
sampai dengan maksimum 2 
x 55 MW. 

“Ulubelu 3 dan 4 pem-
boran direncanakan akhir 
September 2013, progress 
saat ini persiapan infrastruktur 

cluster I telah selesai 100 
persen, Mobil isasi rig ke 
cluster I sudah 55 persen 
dan rencana COD unit 3 di 
Januari 2016,” papar Khairul.

H a l  s e n a d a  j u g a 
diungkapkan oleh General 
Manager PGE Ulubelu, Adnan 
Chaniago bahwa target 
produksi sudah tercapai 
dengan baik untuk PLTP unit 
1 dan 2. “Untuk Ulubelu 3 
dan 4 sekarang masih proses 
tender administrasi yang akhir 
agustus sudah site visit para 
calon calon yang akan ikut 
tender dan ditarget pada awal 
2016 dan awal 2017 akan 

bisa menjual listrik ke PLN,” 
tambah Adnan.

Ulubelu terletak di desa 
Pagaralam dan Muaradua 
yang berjarak 45 km dari 
kecamatan Talangpadang 
atau sekitar 125 km dari 
kota Bandar Lampung. PGE 
Ulubelu telah mengoperasikan 
Pembangkit Listrik Tenaga 
Panas Bumi (PLTP) sebesar 
2x55 MW sejak September 
2012 dan saat ini dalam tahap 
pengembangan total project 
2x55 MW untuk Unit 3 dan 
4.•irli karMila

Program Penurunan Berat Badan Berlebih di asset 3
pekerja kategori gemuk 
yakni dengan Indeks Massa 
Tubuh > 27. Program ini 
dilaksanakan serentak di 
semua lokasi kerja baik di 
kantor Asset 3 Klayan, Field 
Jatibarang, Field Subang 
dan Field Tambun. Terdapat 
sekitar 100 pekerja yang 
mengikuti program PB3 
ini. Pembukaan (kick off) 
Program PB3 dilangsungkan 
di Mess Apel Klayan pada 9 
September 2013 oleh Asset 
3 GM, Fachrizal. 

Menurut Fachrizal, Pro-
gram PB3 sangat baik untuk 
di jadikan program rut in 
karena cukup banyak pekerja 
Pertamina yang mengalami 

masalah kesehatan berupa 
kegemukan dan kolesterol 
yang tinggi. Dengan adanya 
program ini para pekerja akan 
terbiasa mempraktekkan 
hidup sehat berupa olahraga 
dan diet secara disiplin. Ak-
hirnya berat badan bisa 
norma l ,  te rh indar  dar i 
risiko penyakit terkait dan 
produktivitas kerja dapat 
meningkat.  

Pada acara tersebut 
juga dilaksanakan sharing 
knowledge yang disampaikan 
oleh dr. Sibli, Sp. PD yang 
membahas Bahaya dan 
Tatalaksana Kegemukan 
serta Ahli Gizi Fatma Tris-
nawati yang membahas Pe-

doman Diet Penurunan Berat 
Badan.  

Ketua Panitia Program 
PB3 dr. Ahmad Soim  men-
jelaskan intervensi Program 
PB3 berupa kegiatan Senam 
Kesegaran Jasmani (SKJ) 
yang dilaksanakan  3 kali 
seminggu selama 12 minggu. 
Pen i la ian  keberhas i lan 
program secara individu 
ditunjukkan dengan 2 hal 
yakni indikator proses dan 
indikator hasi l .  Sepuluh 
peserta dengan nilai tertinggi 
sesuai kriteria penilaian yang 
telah ditentukan, dipi l ih 
sebagai pemenang atau 
peserta terbaik Program PB3 
ini.•pep aset 3 
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Cepu - Pertamina menjadi tuan rumah “Delegates of 
Indonesia’s Oil and Gas Partnership Program”. Program kerja 
sama yang diikuti oleh 12 negara diselengarakan di lokasi 
produksi PT. Pertamina EP  (PEP) Asset 4 Field  Cepu.

Field Manager Asset 4 Field Cepu, Husni Wiro mengatakan 
tujuan diselenggarakannya Delegates Indonesi’s Oil and Gas  
Partnership Program ini untuk mengembangkan wawasan baik 
dari 12 negara peserta maupun para pekerja di lingkungan PEP.

“Tujuan program ini selain seminar dan sharing adalah untuk 
mengetahui segala permasalahan, penyelesaian masalah, dan 
keunggulan produksi di 12 negara peserta tersebut,”jelasnya.

Para peserta sangat kagum ketika mengunjungi lokasi 
produksi sumur tua milik PEP yang berada di Desa Ledok. 
Sumur  di desa ini merupakan tambang tradisional yang dikelola 
oleh Koperasi Unit Desa di bawah pengawasan PEP.

Salah seorang peserta yang berasal dari Irak, Safasa Fraid 
menjelaskan, ia cukup kagum dengan masih beroperasinya 
sumur tua dengan fasilitas produksi yang masih tradisional. Dia 
mengatakan,  di Irak sudah tidak ada sumur tua yang beroperasi 
dengan peralatan tradisional.•pep Channel
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Direktur Sales & Marketing
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Vice President 
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Direktur Utama PT Patra TradingFo
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Business Analysis Manager
UBD
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Domestic, South East Asia & Australia
Ventures Manager
UBD
Direktorat PIMR
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Business Initiative Manager
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Pengangkatan Deck 
Lapangan Lima Phe onWJ
Jakarta - “Pekerjaan ini 
seharusnya bisa menjadi 
inspirasi untuk para pekerja 
Pertamina, khususnya Perta-
mina Hulu. Karena  pekerjaan 
ini dimulai dengan perencanaan 
yang teliti, melalui uji coba-uji 
coba, dan hasilnya  sampai saat 
ini sangat akurat,” ujar Direktur 
Hulu Pertamina  Muhamad 
Husen usai menyaksikan siaran 
langsung  pengangkatan deck 
(deck raising) oleh PHE ONWJ.    

PHE Offshore North West 
Java menye lenggarakan  
kegiatan pengangkatan deck 
(deck raising) di Lapangan 
Lima, yang terletak  di Laut 
Jawa sekitar  100 mil  timur laut 
Jakarta. Kegiatan  ini disiarkan 
langsung dari lapangan Lima 
dan disaksikan di  PHE Tower 
Lantai 2, pada Kamis (19/9). 
Hadir dalam  acara tersebut 
Direktur Hulu Pertamina M. 
Husen, Direktur Keuangan 
PHE Yayok T. Wisanggo, 
Executive VP/GM  PHE ONWJ 
Jonly Sinulingga, wakil-wakil 
dari SKK Migas, partner dan 
vendor. 

“Kami di korporat sangat 
bangga dan mengucapkan 
selamat kepada teman-teman 
di PHE ONWJ. Saya harapkan 
ini bisa menjadi best practice 
kita di Pertamina Hulu,”  ujar  
Husen menambhkan. 

Proyek yang disebut LIMA 
Subsidence Remediat ion 

Project  ini  adalah pengang-
katan  anjungan LIMA Flow -
station yang terdiri da ri 3 
platform,  1 platform bridge dan  
1 flare bridge.  Peng angkatan 
deck ini merupakan tahap yang 
kedua,  setelah  pengangkatan  
tahap perta ma berlangsung 
pada 4 September 2013. 
“Pada tahap I diangkat 1 meter, 
sedangkan pada tahap kedua 
akan diangkat 3 meter. Jadi 
total pengangkatan 5 platform 
ini ialah 4 meter,” kata Jonly.

Kegiatan pengangkatan 
di lapangan diimulai pukul 
05.45 WIB. Seluruh proses 
pengangkatan selesai  sekitar 
pukul 11.00 WIB. 

Jonly  menjelaskan me-

ngapa pengangkatan harus 
dilakukan pagi sekali. Karena  
teknologi yang digunakan 
sangat sensitif dengan faktor 
cuaca, terutama kecepatan 
angin dan ombak. 

Deck raising ini  sangat 
penting bagi ONWJ, karena 
kelima platform ini adalah 
salah satu lapangan yang 
memberikan kontribusi sangat 
besar. Kelima platform ini 
memberikan kontribusi minyak 
4.000 BOPD dan gas  20 
MMSCFD. Sementara gas 
yang dikuasai Pertamina EP 
adalah  80 MMSCFD. “Posisi 
kelima platform ini sangat 
strategis. Bayangkan saja 
kalau gas kita dan gasnya 

Pertamina EP tidak diproduksi, 
maka banyak industri di Jawa 
Barat akan menderita,” ujarnya. 

Diperkirakan produksi 
kembali pulih sekitar per-
tengahan Oktober 2013. Ang-
garan  proyek deck raising  
menelan biaya sekitar 123 
juta dolar AS. Namun biaya 
ini, menurut Jonly, ditanggung 
bersama  Pertamina EP dan 
PHE ONWJ masing-masing 
sebesar  50%. 

Pengangkatan harus dila-
ku kan  karena sebab alami,  
terjadinya penurunan dasar 
laut 15 cm/tahun. Sehingga 
setelah beroperasi  sekitar 40 
tahun, harus dilakukan peng-
angkatan deck tersebut.•urip

Executive VP/GM  PHE ONWJ Jonly Sinulingga menjelaskan alasan pengangkatan deck lapangan lima PHE ONWJ di 
hadapan Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen dan jajaran manajemen lainnya.
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Sambut iSG, operator SPBu moR ii 
kenakan Peci dan kerudung

GM MOR II Ageng Giriyono mendampingi operator melakukan pengisian BBM ke mobil salah satu pelanggan.

Ru iv adakan Workshop Pelaksanaan 
Penyusunan RJPP
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CilaCap - Untuk menjadi 
perusahaan minyak kelas 
dunia maka Pertamina harus 
melakukan tiga tahapan. 
Yaitu, membangun pondasi 
atau landasan didalam negeri, 
membangun kesempurnaan 
operasi perusahaan, dan go 
international sebagai operator. 

Hal ini terungkap dalam 
sambutan pembukaan Quality 
Management Section Head 
Bambang Irianto mewakili 
Engineering & Development 
Manager pada saat membuka 
workshop  pe laksanaan 
penyusunan rencana jangka 
panjang perusahaan (RJPP) 
Refinery Unit IV Cilacap pada 
31 Juli 2013 di Grand Aston 
Hotel Yogyakarta.

“Workshop ini sejalan 
dengan Undang-undang 
No. 19 tahun 2003 yang 
mewajibkan BUMN untuk 

paleMbanG - Pertamina 
Marketing Operation Region 
(MOR) II siap menyambut 
Islamic Solidarity Games (ISG)  
ke-3 yang diselenggarakan 
di Palembang. ISG adalah 
ajang olahraga multinasional 
yang melibatkan para atlet 
dari negara-negara anggota 
Organ isas i  Ker ja  Sama 
Islam. ISG berlangsung pada 
22 September 2013 s.d 1 
Oktober 2013. Namun, atlet 
ISG sudah tiba di Palembang 
sejak 13 September 2013.

 Un tuk  memas t i kan 
pe layanan SPBU dapat 
memenuhi standar Pasti 
Pas ,  Genera l  Manager 
Marketing Operation Region 
II Ageng Giriyono bersama 
Manager FRM Marketing 
Operation Region II Agus 
T. Harahap  meninjau salah 
satu SPBU COCO, di Jalan 
Ahmad Yani, Palembang. 
Dalam kesempatan terse-
but ,  Manager SPBU R. 
Andri Setiadi melaporkan 
kesiapan operator dalam 

melayani pelanggan de-
ngan menggunakan peci 
dan kerudung sebagai peng-
hormatan kepada negara 
peserta yang merupakan 
negara Islam. 

Ageng  menya  ta  kan , 
pe ru  bahan  penampi lan 
ope rator seluruh SPBU di 
Palem bang menjelang dan 

selama pelaksanaan ISG 
adalah wujud partisipasi MOR 
II terhadap event multinasional 
yang membawa nama bang-
sa. Di samping itu, juga me-
nun jukkan corporate value 
Pertamina, customer focused.

 Konsumsi BBM sampai 
dengan H-4 pelaksanaan ISG 
belum mengalami kenaikan, 

“Konsumsi rata-rata-rata di 
Palembang adalah 700 KL. 
Sampai saat ini belum ada 
peningkatan permintaan.” 
jelas Agus. “Na mun stok 
SPBU kami pantau terutama 
d i  SBPU sek i ta r  lokas i 
pertandingan serta standar 
pelayanan di semua SPBU di 
Palembang,” tegasnya•Mor ii

m e n y u s u n  R J P P  y a n g 
memuat sasaran dan tujuan 
yang hendak dicapai dalam 
jangka waktu  5  tahun.  
Yang juga diatur dalam Kep 
Men BUMN No. KEP-102/
MBU/2002”, ujar Bambang.

Lebih lanjut dikatakannya, 
penyusunan RJPP ini dibuat 
dengan tujuan untuk memberi 
pemahaman tentang strategi 

jangka panjang perusahaan 
yang komprehensi f  dan 
menggambarkan keterkaitan 
rencana strategi  jangka 
p e n d e k  s e r t a  p r o s e s 
pengukuran dan evaluasi 
pencapa ian  k i ne r j anya 
(Performance Management 
System). 

Selain itu dengan adanya 
RJPP maka tujuan, program 

kerja dan sasaran yang akan 
dicapai perusahaan lima tahun 
kedepan dapat dijalankan 
secara komprehensif , efektif 
dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan dan perundangan.

Workshop in i  d igelar 
hingga tanggal 2 Agustus 
2013 dengan diikuti oleh 
pe rwak i l an  da r i  f ungs i 
terkait.•ru iv

indraMaYu – Puluhan pekerja RU VI yang 
terdiri dari beberapa  bagian seperti operator 
“curhat” kepada Tim Manajemen RU VI 
Balongan. Berbagai keluh kesah maupun kritik 
dan saran mereka sampaikan di hadapan GM 
RU VI Balongan Budi Santoso Syarif dan SMOM 
Yulian Dekri. 

Hal tersebut mereka utarakan saat 
menghadiri kegiatan Focus Group GM yang 
berlangsung di halaman Kediaman GM RU VI 
Perumahan Bumi Patra, Selasa (2/7). Kegiatan 
ini merupakan momen yang langka sebab 
sebagian besar pekerja muda yang hadir pada 
acara tersebut dapat bicara langsung kepada 
GM maupun SMOM RU VI Balongan sebagai 
top Manajemen RU VI.

Kegiatan yang dimulai pukul 20:00 WIB 
tersebut berlangsung santai. GM RU VI 
Balongan Budi Santoso Syarif yang membuka 
acara tersebut mempersilakan para pekerja 
untuk mengungkapkan keluh kesahnya 
seputar pekerjaan tanpa ada rasa canggung 
sebagaimana seorang ayah kepada anak-
anaknya. 

Dalam sambutannya, Budi kembal i 
mengingatkan jurus 3K yang diharapkan bisa 
mendukung terwujudnya visi perusahaan, 3K 
tersebut yakni kebersamaan, kekompakan 
dan kenyamanan. “Mari kita implementasikan 
serta wujudkan bukan sekedar sebatas sebuah 
konsep atau harapan semata. Namun kita 
wujudkan dalam kenyataan aktifitas keseharian, 
khususnya dalam menjalankan kilang yang 
kita cintai ini dengan penuh semangat dan 
ketulusan hati,” ujar Budi.

Beberapa “curhatan” yang disampaikan 
oleh pekerja yakni terkait kebersihan, estetika 
dan keamanan seperti rumput-rumput yang 
berada di area kilang yang kondisinya sudah 
tinggi sehingga menjadi sarang ular, kondisi 
jalan depan kilang yang gelap sehingga 
rawan kejahatan, bus jemputan pekerja shift 
yang kondisinya cukup memprihatinkan, dan 
beberapa tangki yang sering tergenang air 
apabila hujan turun.

Tak hanya itu, pekerja yang menggunakan 
mobil pribadi juga mengeluhkan lahan parkir 
yang terbatas. Jika ada itupun letaknya jauh dari  
lokasi kerja. Mengenai hal ini, OPI Coordinator 
Indra Trigha yang hadir memandu acara 
tersebut mengatakan, RU VI Balongan saat 
ini juga tengah mempersiapkan lahan parkir 
yang letaknya tidak jauh dari Brashalley yang 
dapat digunakan bagi pekerja yang membawa 
mobil pribadi.

Sementara itu, SMOM RU VI Balongan 
Yulian Dekri yang menjadi pembicara utama 
dalam kegiatan ini mengatakan bahwa seluruh 
keluh kesah yang disampaikan oleh pekerja 
pada malam itu akan ditindaklanjuti sehingga 
akan terasa kenyamanan selama bekerja. “Yang 
terpenting objektifitasnya adalah kita semua 
dapat memahami target, visi misi perusahaan 
secara utuh dari top manajemen sampai 
pada tingkat pelaksana. Sehingga kita dapat 
mendukung target keberhasilan KPI yang kita 
sepakati bersama dalam mencapai operational 
excellent,” ujar Yulian.•ru vi

Curhatan Pekerja 
ke Gm Ru vi
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Pemenang Pertamax & Fastron 
Go to europe kembali ke Tanah air
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muhammad Dawam :
Tidak mengira 
akan menang...
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Jakarta - “Saya pikir ini 
sesuatu yang sangat spesifik. 
Membangun hubungan de-
ngan pelanggan produk 
Per ta  m ina ,  te tap i  j uga 
membangun sponsorship. 
Kita  mendukung Rio, dan 
ke datangan kita ke sana juga 
menambah spirit Rio dalam 
berlomba.”  

Demik ian  d i ka takan 
oleh Corporate Secretary 
Pertamina Nursatyo Argo saat 
dijumpai di  Bandara Sukarno 
– Hatta, Rabu (11/9), setelah 
memimpin rombongan pe-
menang Pertamax & Fastron 
Go to Europe. Rombongan 
berangkat pada (5/9). 

Selama di Eropa, rom-
bongan  memberikan du-
kungan pada pembalap Per-
tamina GP 2,  Rio Haryanto, 
yang berlaga di ajang GP 2 
seri Italia. Dalam lomba yang 
berlangsung pada Minggu 
(8/9) tersebut, Rio berhasil 
finis pada ranking 7 dan 
memperoleh poin 2. 

Nursatyo Argo menjelas-
kan ini adalah yang ketiga 
kalinya para  pemenang 

Muhammad Dawam, 
peneliti pada Badan Kepen-
dudukan & KB Nasional 
(BKKBN) ,   ten tu  t idak 
mengira  ia berhasil meraih 
tiket ke Eropa melalui undian 
Pertamax & Fastron Go to 
Europe (PFGTE). Apalagi 
sebenarnya ia mengikuti 
undian karena mengikuti anak 
sulungnya yang  lebih dahulu 
ikut. Tak disangka justru  ia 
menjadi pemenangnya. 

Dawam, warga Bogor  
yang berkantor di daerah 
Halim, membeli Pertamax 
seminggu dua kali. Sekali 
mengisi rata-rata Rp 200.000  
untuk mobil Avanza keluaran 
2012 berkapasitas 1500 
cc.  Ia  se la lu  meng i r im 
SMS setiap kali habis beli. 

undian Pertamax dan Fastron 
diberangkatkan ke Eropa 
dan mendukung pebalap 
Rio Haryanto. “Jadi ini  hal 
yang positif. Di satu sisi kita 
sebagai perusahaan melayani 
pelanggan kita, di sisi lain kita 
juga mendukung pebalap 
yang kita sponsori,” lanjut 
Nursatyo.  

Setelah tiga tahun ber-
turut-turut, Nursatyo  men-
jelaskan pilihan selalu ke 
Monza. “Karena tempatnya 
termasuk bagus, dan  cuaca-
nya pas dengan kita,” tutur 
Nursatyo.

Sementara Nurdin Zainal, 

komisaris Pertamina yang 
juga ikut dalam rombongan, 
mengatakan pent ingnya 
dukungan spirit pada pebalap 
Rio yang didukung Pertamina.  
Nurdin berharap  kepada 
para pemenang undian 
PFGTE ini mengabarkan 
kepada konsumen lainnya 
tentang kiprah Pertamina 
untuk bangsa dan negara. 
Serta yang kedua, tentu 
meningkatkan penggunaan 
produk-produk Pertamina.   

Rombongan yang be-
rangkat meliputi 15 pe me nang 
eksternal dan 2 pemenang 
internal.•urip herdiMan kaMbali

Menurutnya, ia mengirim 
20 SMS. “Semakin banyak 
mengirim, maka semakin 
besar juga kan peluang untuk 
menangnya,” katanya pada 
Energia sebelum berangkat.

Senangkah? Past i lah 
senang, apalagi ia bisa pergi 
ke Eropa, bagian bumi yang 
belum pernah dikunjunginya.

Bagaimana perasaannya 
setelah menyaksikan Rio 
Haryanto? Dawam me-
nyatakan  tampaknya ada 
pe ngaruh positif kunjungan 
rombongan  pemenang 
PFGTE ke paddock Rio. 
Terbukti dalam lomba GP 2 
Italia itu, Rio meraih ranking 7 
dan poin 2. 

D i  luar  menyaks ikan 
lomba balap, ia puas ka-

rena pada hari terakhir, rom-
bongan sempat ke Venice 
atau Venezia. Kenapa? “Ya, 
karena saya akhirnya bisa naik 
gondola di sana,” tuturnya 
dengan tersenyum lebar. 

Ke depan, Dawam  ber-
harap ajang seperti ini bisa 
terus dilaksanakan karena 
akan berdampak positif pada 
Pertamina dan juga  Rio, atlet 
yang berjuang mengibarkan 
bendera Merah Putih.•urip 

herdiMan kaMbali
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Jakarta –  PT Pertamina 
(Persero) hadir sebagai sponsor 
utama dalam gelaran otomotif 
terbesar di tanah air, Indonesia 
International Motor Show  (IIMS) 
2013 yang berlangsung dari 19 
– 29 September 2013 di JIExpo 
Kemayoran, Jakarta. Dalam 
ajang IIMS ke-21 ini, Pertamina 
membagikan tiket masuk IIMS 
gratis kepada pelanggan setia 
Pertamina Fastron All Series, 
Pertamax Series dan Pertamina 
Dex serta program sales promo 
dengan hadiah menarik dan grand 
prize “Gratis Voucher Pertamax 
Series Selama 56 Bulan”.

IIMS 2013 yang dibuka oleh 
Wakil President RI Budiono ini 
diikuti oleh 36 Agen Pemegang 
Merek (APM) dan 276 industri, 
termasuk stand utama Unit 
Lubricants dan Unit Fuel Retail 
Market ing Pertamina serta 
empat stand penjualan produk 
Pertamina yang tersebar di setiap 
Hall JIExpo. 

Dalam sambutannya Budiono 
mengungkapkan dari kebijakan 
konsep strategi ada 3 pilar.  
Pertama, proses meningkatkan 
nilai tambah, yaitu proses hiliri-
sasi dan keinginan untuk ber-

Pertamina Sponsor utama iimS 2013
gerak dari hilir ke hulu. Kedua, 
pro gram yang diarahkan untuk 
memaksimumkan dampak di 
dalam negeri secara maksimal, 
yaitu multiflier effect dalam bentuk 
kegiatan industri yang melibatkan 
banyak tenaga kerja atau mem-
buka lapangan pekerjaan dan 
suatu industri tidak hanya berdiri 
sendiri tapi harus memiliki jaringan 
internasional juga. Ketiga, pilar 
global supply chain.

“Ketiga pilar ini harus berjalan 
seimbang karena industri otomotif 
memiliki peran yang strategis se-
bagai salah satu tulang punggung 
perekonomian,” kata Budiono.

Usai acara pembukaan IIMS, 
Wakil President RI Budiono di-
dampingi oleh menyempatkan 
diri mengunjungi stand utama 
Pertamina di area Pintu masuk 
utama IIMS dan kepada Budiono, 
Vice President Communication 
Pertamina Ali Mundakir memper-
kenalkan pebalap nasional 
Indonesia, Rifat Sungkar dan 
Subhan Aksa yang disponsori 
o leh Pertamina dan sela lu 
meng  ukir prestasi dikancah 
Internasional. 

Dengan tema IIMS Smart, 
Vehicle, Mobility yang ingin me-

nekankan pentingnya emisi bahan 
bakar dengan memperkenalkan 
sistem standar efisiensi, maka 
sudah tentu hal ini juga turut 
mendukung  dalam penggunaan 

bahan bakar ramah lingkungan 
yang dimiliki oleh Pertamina 
sehingga diharapkan akan 
menekan penggunaan BBM non 
subsidi.

“Pertumbuhan mobil yang 
me ningkat tentunya akan di-
iringi oleh bertambahnya ke bu -
tuhan konsumsi BBM. Per  ta mina 
berharap Pe me  rintah membuat 

kebijakan agar mobil-mobil baru 
menggunakan BBM yang non 
subsidi sehingga kon sumsi BBM 
subsidi ti dak meningkat,” tegas Ali 
Mundakir.•irli karMila

 

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali 
Mundakir memperkenalkan pebalap-pebalap binaan Pertamina 
kepada Wakil Presiden RI Boediono di ajang IIMS 2013.
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