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Mulai lagi... Kekhawatiran pasar akan pengurangan paket 
stimulus ekonomi (tapering) oleh Bank Sentral AS, turut 
menyebabkan Rupiah sempat menembus Rp 12.000 per 
Dollar AS pekan lalu (28/11). Pelaku pasar khawatir tapering 
akan segera dilaksanakan, melihat data indikator tenaga kerja 
AS yang  membaik (27/11). 

Indikator ekonomi AS seperti itu menjadi acuan penting, 
karena The Fed menyatakan akan mengurangi stimulus 
dalam beberapa bulan ke depan jika ekonomi AS membaik. 
Pernyataan tersebut mempengaruhi pelaku pasar, mereka 
akan berperilaku berjaga-jaga karena ketidakpastian kapan 
tapering akan dilakukan. 

Pergerakan Rupiah Juni – November 2013

Sumber: Thomson Reuters Eikon

Apa imbasnya bagi Indonesia? Indonesia dipandang sebagai 
negara tujuan investasi dengan potensi pertumbuhan eko-
nomi yang tinggi, didukung oleh pasar yang luas, masyarakat 
tingkat menengah yang cukup besar dan konsumsi domestik 
yang tinggi. 

Namun apakah Indonesia terbebas dari masalah? Tentu saja 
tidak, Indonesia masih memiliki beberapa masalah. Masalah-
masalah tersebut antara lain defisit neraca perdagangan, 
cadangan devisa yang terus tergerus, serta permasalahan 
infrastruktur dan ketenagakerjaan, yang dipandang sebagai 
dapat menjadi kendala bagi investor.

Pemerintah dan otoritas moneter telah mempersiapkan 
kebijakan ekonomi untuk menghadapi gonjang-ganjing pasar 
(market jittering). Beberapa langkah yang diambil antara lain 
menaikan BI rate sampai sebesar 1,75% menjadi 7,5%; 
melonggarkan kuota ekspor produk tambang; serta menaikkan 
PPN barang mewah. Upaya-upaya tersebut dinilai positif oleh 
para analis, bila dibandingkan dengan negara lain seperti India 
dan Thailand yang belum mengambil kebijakan yang konkrit. 

Para analis pasar uang sepakat bahwa pelemahan Rupiah 
saat ini juga dipengaruhi permintaan Dollar AS yang tinggi 
menjelang akhir tahun serta faktor eksternal, bukan karena 
fundamental ekonomi Indonesia yang rapuh. Analis juga menilai 
bahwa kondisi pelemahan Rupiah akan bersifat sementara, 
karena pasar Emerging Market seperti Indonesia masih 
akan memberikan imbal hasil (yield) yang tinggi dari potensi 
pertumbuhan ekonominya.

Namun selama keputusan tapering masih belum ada kepastian, 
pasar terus akan bertindak reaktif. Dan selama itu pula, kita 
harus bersiap-siap menghadapi ekonomi yang bergejolak.•
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MarketUpdate

Terbit Setiap Senin

2 Desember 2013
NO. 48 TAHUN XLIX

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

weekly

Market Jittering 

Pojok Manajemen :
seMua teRgaNtuNg 
MiNdset eNgiNeeR2 Suara Pekerja:

OH... LOADING MASTER3 Kiprah Anak Perusahaan :
beRsaMa wuJudkaN 
Pge wORLD cLASS13 16 Utama :

coRPoRate secRetaRy PeRtaMiNa Raih 
PeNghaRgaaN iNteRNasioNal

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

Pertamina dinobatkan menjadi perusahaan energi terbaik pada malam penganugerahan Economic Challenges Awards 2013 oleh Metro TV. Direktur Umum Pertamina  
Luhur Budi Djatmiko menerima penghargaan tersebut dari Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murdjanto.

Economic Challenges Awards :
Pertamina Dinobatkan Jadi 
Perusahaan Energi Terbaik
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JakaRta – Program talkshow 
Economic Challenges Metro TV 
kembali memberikan anugerah 
penghargaan kepada individu 
maupun institusi bisnis lewat 
gelaran “Economic Challenges 
Awards 2013” yang bertema 
“Indonesia Bergerak Melaju 
d i  Tengah Kr i s i s ” .  Pada 
kesem patan tersebut, PT 
Pertamina (Persero) menda-
pat kehormatan me raih peng-
hargaan Perusahaan Ener gi 

masuk majalah Fortune 500. 
Menurutnya, keberhasilan 

yang telah ditorehkan tersebut 
harus dapat menjadi motivasi 
bagi Pertamina untuk terus 
me ningkatkan kinerja lebih baik. 

“Untuk mengamankan 
sumber-sumber energi ba ru, 
kita harus mampu mem berikan 
yang terbaik untuk rakyat 
Indonesia ke de pannya,” papar 
Luhur da lam sambutannya di 
acara “Economic Challenges 
Awards 2013”, Studio Metro TV, 
Jumat (15/11).

Hal senada juga disam-
paikan Menteri Perdagangan RI, 
Gita Wiryawan dalam kesem-
patan yang sama. “Untuk 
menjaga stabilitas perekonomian 
Indo nesia, diharapkan para 
pemangku kepentingan bisa 
terus be kerja keras dengan 

Terbaik, atas pen capaian dan 
prestasi yang ditorehkan di 
bidang energi. 

Anugerah penghargaan 
tersebut diterima oleh Direktur 
Umum Pertamina, Luhur Budi 
Djatmiko mewakili Direktur 
Utama Pertamina. 

Menurut Luhur,  peng-
hargaan ini merupakan suatu 
keberhasi lan transformasi 
Pertamina. Karena upaya 
tersebut bisa tercapai berkat 
hasil kerja keras dan komitmen 
seluruh komponen di Pertamina 
terhadap energi untuk negeri. 

Pencapaian Pertamina telah 
terbukti atas kenaikan labanya 
yang meningkat dibandingkan 
tahun sebe lumnya. Bagaikan 
gayung bersambut, bersamaan 
de ngan itu juga Pertamina 
menjadi BUMN pertama yang 

baik. Karena dengan kegigihan 
akan membuat pertumbuhan 
p e re k o n o m i a n  n a s i o n a l 
meningkat. 

Sementara Direktur Pem be-
ritaan Metro TV, Suryopratomo, 
memaparkan, penghargaan 
ini diberikan kepada institusi 
dan individu yang telah bekerja 
keras, membuat Indonesia 
mampu terus tumbuh di tengah 
terpaan krisis ekonomi global.

Sebanyak 12 pemenang 
terpilih dari 12 kategori sektor 
usaha. Pemilihan dilakukan 
dengan beberapa kr i ter ia 
penilaian. Yakni, perusahaan 
asli Indonesia, mampu tum-
buh positif di tengah krisis 
perekonomian global, mene-
rapkan GCG, serta memiliki 
kontribusi terhadap kemajuan 
perekonomian.•egha

Stakeholders kembali 
menganugerahkan 
penghargaan kepada 
Pertamina. kali ini, Pertamina 
mendapatkan kehormatan 
menjadi perusahaan 
terbaik versi Metro TV atas 
pencapaian dan prestasinya 
di bidang energi.
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

“

“

PeNgaNtaR Redaksi:
Jumat, 22 November 2013, Direktur Hulu Pertamina 

Muhamad Husen membuka Upstream Business Academy 
– Pertamina Corporate University yang mengambil tajuk  
Early Professional  Development Reservoir 2013. Adalah 
menarik karena sambutan Direktur Hulu berbicara tentang 
kesempatan pendidikan keahlian dan pengembangan karir 
sebagai spesialis. Berikut petikan sambutan direktur hulu 
Muhamad husen yang diba wakan dengan gaya santai.

 
PeRubahaN cePat

Ini pesan khusus untuk peserta. Jangan merasa ini 
sebagai beban tambahan.  Lihatlah  ini adalah kesempatan. 
Anda memiliki previllege terpilih untuk ikut serta di program 
ini, yang akan berlangsung antara 2 sampai 3 tahun.  
Gampangnya, kalau mau naik golongan, ya harus lulus 
dari sini. 

Jadi sistem pendidikan seperti ini ingin kita terapkan 
dengan  serius karena memang seharusnya perusahaan 
seperti Pertamina itu aset terbesarnya  adalah orang. Minyak 
dan gas itu adanya bukan di  batu pasir, batu gamping, 
atau di-shale. Tetapi adanya itu di mindset para engineer. 

Lihat pergerakan dengan cepat dimana-mana.  Amerika 
tiba-tiba menjadi  negara produser gas terbesar. Dari semula 
importer, sekarang menjadi negara pengekspor terbesar. 
Itu karena gara-gara engineer mereka bergerak. Ternyata 
di Amerika itu, masih banyak cadangannya. 

Dulu waktu saya kuliah, kalau mikir reservoir, ya cuma 
batu pasir. Sedikit-sedikit ada batu gamping. Tetapi 
sekarang lihat, batu apa sih yang tidak menjadi reservoir? 
Sedimen menjadi reservoir, coal jadi reservoir, shale jadi 
reservoir. Apa saja sudah menjadi reservoir.   

Jadi di dunia sedang ada perkembangan yang sangat 
cepat. Ini bisa terjadi karena harganya yang luar biasa. Kalau  
10 atau 15 tahun yang lalu, harganya mungkin hanya 20-30 
dollar, sekarang di atas 100 dollar. Ini  sangat merangsang 
orang untuk mengembangkan teknologinya sehingga 
berkembang sangat pesat. Dimana-mana begitu. Dan 
ujung-ujungnya perkembangan seperti itu adanya dimana? 
Ya, pada pola pikir para engineer. 

Jadi kita memang harus dengan cepat memikirkan 
bagaimana human resources development-nya. Pertamina  
masih kurang. Dalam pengalaman saya, dalam hidup itu, 
selalu ada  the golden moment. Ini kesempatan emas 
karena perusahaan  memberikan kesempatan untuk belajar.  
Apalagi ada pengajar yang terbaik di dunia dari NOC lain. 
Jadi ini harus serius. 

Nanti akan ada e-learning. Ini baik buat pekerja dan 
perusahaan. Karena Pertamina sangat memperhatikan 
pengembangan SDM muda… Sepuluh tahun lagi, mungkin 
ada yang menjadi VP UTC, atau bahkan menjadi  direktur 

SEMuA TErgAnTung 
MInDSET EngInEEr

seperti saya. 
Bayangkan, pada waktu itu, konstelasi migas, Pertamina 

maupun dunia seperti apa? Apakah kita siap menghadapinya. 
Migas itu just commodity. Ada  atau tidak adanya migas itu 
tergantung mindset para engineer.

JaluR sPesialis 
Di banyak perusahaan minyak, banyak engineer dan 

spesialis  yang gajinya lebih tinggi dari para direkturnya. 
Nah, sekarang dengan sistem yang sekarang berlaku, 
kita bangun  kompetensi seobyektif mungkin.  Jadi jangan 
takut.  Sekarang di Pertamina disediakan jalur kompetensi. 
Pertamina butuh orang yang sangat ahli di bidangnya 
masing-masing. Kita gunakan sistem single grade.

Jadi silakan terus jadi  spesialis atau ahli saja. Lalu tiba-
tiba jadi Dirut Pertamina EP, misalnya. Maksud saya, tetap 
ada peluang untuk para spesialis. 

Program ini memang sudah jalan, tetapi saya mau,  
tahun depan kalau bisa lebih cepat lagi. Kalau tahun ini satu 
program, tahun depan kalau bisa sepuluh topik sekaligus.

Karena kita harus mengejar waktu. Waktu kita tidak 
banyak, sementara kita harus menyiapkan orang. Itu baru 
dari sisi  quality, belum lagi kalau harus bicara quantity. 
Secara quantity kita ini kurang orang. 

seNtRalisasi, efisieNsi, staNdaRdisasi
Salah satu strategi kami sekarang bukanlah investment 

holding, tetapi operating holding. Jadi sekarang banyak 
disinergikan. Nanti para ahli reservoir seperti ini, hari ini 
mungkin gajinya di Pertamina EP, tetapi  Korporat nanti bisa 
memanfaatkan keahliannya untuk ditempatkan di mana saja. 
Dengan begitu, kita bisa mengefisienkan orang-orang kita. 
Jadi akan ada sentralisasi.

Terakhir, ini sekarang zamannya standard and code. 
Maka pendidikan seperti ini harus standar. Sehingga siap 
jika ditugaskan kemana saja. Kalau belajar dari NOC lain, 
mereka sudah punya standar world wide-nya.•uRiP

Migas itu just 
commodity.  Ada atau 
tidak adanya migas 
itu tergantung mindset 
para engineer.



 Angin Segar 
Konversi BBg
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fiRdaus baMbaNg saPutRa, Qia, cfe, cRMP* - Internal Audit PT Pertamina EP

Oh... Loading Master
Perusahaan ini bukan baru 

setahun, lima tahun atau sepuluh 
tahun yang lalu didirikan. Tapi sudah 
berumur 56 tahun. Dan sampai saat 
ini perusahaan kita masih disebut 
sebagai penyumbang devisa terbesar 
buat negara, sebagai penopang 
APBN. 

Lalu lintas pergerakan duit pada 
dunia migas sangat luar biasa. 
Dimana pintu gerbang masuknya 
yang terbesar adalah dari pelabuhan. 
Baik itu dari kegiatan serah terima 
minyak mentah (crude) maupun 
kegiatan suplai & distribusi BBM, 
BBK dan NBBM.

Namun mungkin banyak yang 
tidak tahu, di pintu gerbang “tempat 
keluar masuknya uang ini” ada 
kekurangan berkaitan dengan 
Loading Master (LM) dan Discharging 
Master (DM).

Kekurangan tersebut antara lain :
a. LM/DM kadang kala menjalankan 

tugasnya kurang optimal, seperti 
pada saat mempersiapkan segala 
sesuatunya sebelum kapal datang 
atau mengecek peralatan dan 
kapal saat dilakukannya bongkar 
muat, dilakukan pengukuran serta 
perhitungan, dsb.

b. Ada beberapa LM/DM yang kurang 
menghayati tugas dan tanggung 
jawabnya di lapangan, seperti 
pengawasan pada kualitas crude 
dan BBM yang diserahterimakan, 
menghitung volume minyak yang 
diserahterimakan, melakukan 
pemeriksaan terhadap kecukupan 
segel yang dipasang di kapal, 
tindakan yang harus dilakukan 
saat terjadi losses yang melebihi 
batas toleransi, dsb.

c. LM/DM terkadang miskomunikasi 
dengan pihak/kapal asing pada 
saat timbul dispute pada muatan. 

Kekurangan di atas jika ditelusuri 
lebih jauh lagi sangat diketahui oleh 
pihak kapal sehingga memudahkan 
mereka untuk melakukan tindakan 
f raud (atau membodohi k i ta) 
terhadap muatan yang akan mereka 
serahkan atau mereka ambil.  Upaya 
peningkatan performa LM/DM dan 
supervisi yang dilakukan pun perlu 
ditingkatkan.Mengingat nilai transaksi 
yang terjadi dan harus dikawal oleh 
LM/DM bukan hanya miliaran, 
bahkan triliunan rupiah. Di satu sisi 
fantastis untuk sebuah nilai bisnis, 

tapi di sisi lain sangat memprihatinkan, 
karena bisa jadi banyak barang “uang”  
yang hilang.

Perlu rasanya jika kita pahami secara 
bersama, bahwa sebutan dan tugas 
LM/DM ini sangatlah strategis. Penulis 
mengibaratkan a.l :
a. LM/DM ini layak disebut sebagai 

wakil owner, karena di tangan 
merekalah terjadinya transaksi yang 
nilainya sangat sangat luar biasa. 
Semua tanggung jawab berkaitan 
dengan barang yang diterima atau 
diserahkan ada pada mereka.

b. LM/DM ini haruslah seseorang 
yang dapat bertindak sebagai 
good operator. Artinya dia harus 
memahami anatomi semua kegiatan 
operasi di darat yang berhubungan 
untuk pemuatan dan penyaluran, 
termasuk juga harus mengetahui 
anatomi kapal. Karena jika LM/
DM ini tidak memiliki kemampuan 
seperti itu akan sangat banyak sekali 
terjadi kesalahan dan/atau banyak 
sekali terjadi pembodohan terhadap 
mereka yang berdampak terhadap 
berkurangnya nilai barang/uang yang 
diserah-terimakan.

c. LM/DM ini harus mampu menjadi 
good negosiator yang baik. Kare-
na jika terjadi ketidaksesuaian di 
lapangan, dia harus mampu melaku-
kan negosiasi terhadap pihak kapal 
serta mencarikan jalan keluar dan 
melakukan tindakan dengan segera.

Memperhatikan makna seorang 
LM/DM di atas, ternyata sangatlah 
berarti. Tapi ironisnya, perhatian dan 
treatment yang dilakukan terhadap 
mereka belumlah seimbang. Harga 
mereka juga sampai saat ini belum 
dinilai sepadan. Bahkan sering kali 
mereka yang sulit dicarikan tempat/
posisi “buangan” digiring untuk menjadi 
LM/DM.

Mencermati risiko yang sangat besar 
tersebut, sebagai mitigasi dan alternatif 
solusi terhadap ketidaksesuaian tersebut 
dapat dilakukan beberapa hal sbb :
1. Manajemen harus mampu mene-

tapkan kualifikasi seorang Loading 
Master/Discharging Master dan 
lakukan program sertifikasi terhadap 
mereka. Mereka harus kompeten dan 
merupakan orang-orang pilihan. Ini 
harga mati karena gerbang keluar 
masuknya duit ada pada mereka. 
Tidak hanya masalah duit semata, 
termasuk juga reputasi perusahaan 

ada di tangan mereka sehingga 
tu d ingan inef is iens i  kepada 
perusahaan bisa sedikit ditepis. 
Loading Master (LM & DM) harus 
diberdayakan sehingga memiliki 
kompetensi sesuai tugas, peran 
dan tanggung jawabnya, sehingga 
tindakan memanfaatkan kelemahan 
LM/DM oleh pihak kapal dan oknum 
lainnya di lapangan tidak terjadi.

2. Dengan memperhatikan begitu 
besarnya tugas dan tanggung jawab 
Loading Master, keberadaan dan 
kedudukannya di dalam organisasi 
harus betul-betul ditempatkan 
pada posisi yang tepat dan dihargai 
secara wajar serta dengan tuntutan 
kompetensi dan kriteria yang 
jelas. Dengan penghargaan yang 
memadai serta penetapan tugas 
dan tanggung jawab yang jelas, jika 
seandainya terjadi ketidaksesuaian 
di lapangan, tidak ada kata ampun. 
Harus ada konsekuensi yang tegas 
kepada mereka.

3. Pada tataran yang lebih tinggi, 
LM/DM dapat juga digiring untuk 
dapat menjadi Oil Inspector  yang 
dapat di-set up dengan cara me-
lalui pendidikan berkelanjutan (CPD 
“Continuous Program Deve lop-
ment”). Ini harus menjadi pemikiran 
Manajemen dalam rangka mening-
katkan kompetensi LM/DM dan 
menyelamatkan transaksi yang 
nilainya tidak sedikit.

4. Berikutnya untuk membantu ke-
lancaran tugas LM/DM tentunya 
harus didukung dengan peralatan 
dan instrumentasi di lapangan yang 
berfungsi dengan baik.

Yang tidak kalah pentingnya lagi 
adalah masalah integritas. Ini sesuatu 
yang tidak bisa ditawar dan harus 
menjadi modal utama dari seorang 
LM/DM. Ketegasan dan dukungan 
Manajemen harus jelas terlihat disini. 
Tidak sekadar melakukan imbauan atau 
membuat kebijakan agar mereka dapat 
bekerja secara baik, tapi manajemen 
juga harus mampu menjadi role model 
“panutan”. 

Jika kebocoran (& inefisiensi) ini 
dapat diselamatkan, rasanya keun-
tungan perusahaan juga dapat di-
tingkatkan. 

Ayo Loading Master (LM/DM), 
bangkitlah. Kita selamatkan perusahaan 
ini. Semoga... *)penulis saat ini sedang menyelesaikan 

program Magister Hukum)

Ratman biasa membawa bajaj birunya  keliling 
di seputaran Tanah Abang, Medan Merdeka 
Timur, Cikini, Juanda dan sekitarnya. Bajaj Biru 
dengan stiker bahan bakar gas itu menjadi pilihan 
para penumpang, karena lebih lega dan ramah 
lingkungan.

Sedikit saya tanya, begitu mudahnya kini 
mereka mendapatkan bahan bakar gas sebagai 
sumber energi kendaraan yang jadi tumpuan 
hidupnya. Spontan Ratman bilang “Nggak, saya 
nggak pakai gas. Sudah saya ganti pakai bensin 
yang lebih gampang,” katanya.

Alasannya simple. Akses dan infrastruktur yang 
belum memadai. Menurutnya, lokasi pengisian 
jauh dari rute operasinya dan infrastruktur terbatas.  
“Males ngantrinya. Padahal kalau akses dan 
sarananya bagus, memang lebih murah ngisi gas,” 
katanya polos.

Kegundahan Ratman, mungkin mewakili 
kegundahan para pengguna BBG baik itu 
kendaraan transportasi umum maupun pribadi 
yang akhirnya kembali menggunakan BBM untuk 
bahan bakar kendaraannya. Padahal masalah 
yang dihadapi Ratman, merupakan peluang bagi 
berbagai pihak yang terjun di bisnis gas. Peluang 
pasar sangat tinggi, mengingat perbandingan 
harga gas dan BBM sangat signifikan. Sayangnya 
hal tersebut tidak sebanding jika mereka harus 
mengorbankan waktu untuk mengisi gas dengan 
akses dan intrastruktur yang terbatas.

Pengenalan bahan bakar gas untuk 
transportasi di Indonesia, sebenarnya sudah 
dilakukan sejak tahun 1986, ketika ribuan armada 
taksi di Jakarta menggunakan CNG (Compressed 
Natural Gas). Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
CNG ada di sejumlah titik tertentu yang terjangkau 
bagi armada taksi. Namun lagi-lagi jumlah stasiun 
pengisian tidak berkembang, dan beberapa 
armada akhirnya kembali ke BBM.

Kini ketika konsumsi BBM terus meningkat, 
pemerintah kembali mendengungkan program 
kon versi BBM ke BBG, dengan mendorong 
berbagai sektor dari industri, pembangkit listrik 
dan transportasi untuk menggunakan bahan 
bakar gas.

Di sektor transportasi, Pertamina sangat 
mendukung program konversi BBM ke BBG 
untuk kendaraan bermotor. Saat ini upaya terus 
dilakukan. Membangun SPBU Gas bermerek 
Envogas yang sudah ada di beberapa titik. Enam 
SPBG Envogas sudah beroperasi di Jabodetabek, 
menyusul 2 titik dalam tahap finalisasi. Pertamina 
juga akan membangun 2 mother station, 2 SPBG 
online, 21 Mobile Refueling Unit (MRU). MRU 
adalah fasilitas pengisian bahan bahan bakar gas 
(BBG) untuk kendaraan yang pengoperasiannya 
fleksibel bisa berpindah-pindah. Jika tak ada ha-
langan SPBU online dan MRU akhir tahun ini akan 
dioperasikan.

Hal itu tentu saja menjadi angin segar bagi 
program konversi BBM ke BBG. Kini,ken daraan 
operasional TNI dan TransJakarta sudah menanti 
kemudahan mengakses bahan bakar gas di 
berbagai titik di Jabodetabek. Kendala akses dan 
infrastrutktur bukan lagi menjadi alasan. Pertamina 
siap menjemput bola, baik konsumen BBG dari 
armada transportasi umum maupun pribadi 
yang ingin memberikan kontribusi bagi langit biru 
Jakarta sekaligus menghemat konsumsi BBM.•

Ralat: editoRial PekaN lalu
Tertulis cadangan minyak 21 hari seharusnya cadangan BBM 21 hari
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PekaN iNi
PErTAMInA PASTIKAn PEMASAngAn 
rFID grATIS
JakaRta ( Investor Daily )  –  Pertamina 
menegaskan pemasangan perangkat Radio 
Frequency identification (RFID) untuk bahan 
bakar minyak bersubsidi pada kendaraan 
masyarakat tidak dikenai biaya. Vice President 
Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir 
menyesalkan beredarnya informasi dari pihak-pihak 
yang tidak bertanggung jawab yang menyebutkan 
adanya pungutan uang pada pemasangan RFID 
bila melewati batas waktu, sehingga membuat 
masyarakat panik. “Kami tegaskan tidak ada 
pungutan untuk pemasangan RFID tersebut dan 
tidak ada batasan waktu pemasangan sehingga 
kami imbau masyarakat tidak panik. Adapun 31 
Desember 2013 merupakan target penyelesaian 
pemasangan RFID untuk kendaraan di wilayah DKI 
Jakarta. Tetapi pemasangan RFID selanjutnya akan 
gratis selamanya dan tidak ada batas waktu,” ujar 
Ali. Untuk mengetahui lokasi pos registrasi RFID, 
dapat menghubungi Pertamina Contact Center 
500-000. Mengingat animo masyarakat yang begitu 
tinggi, Pertamina melalui PT INTI sebagai mitra 
penyedia teknologi RFID sedang mengusahakan 
kemungkinan untuk memperluas titik pemasangan 
di luar SPBU, seperti ruang terbuka, parkir mal dan 
lainnya di luar hari kerja sehingga tidak mengganggu 
aktivitas dan pelayanan kepada masyarakat.

PAnAS BuMI AMBIL 12 % BAurAn 
EnErgI
JakaRta (Kontan) –  Pemerintah menargetkan 
penggunaan panas bumi mencapai 8,6 gigawatt 
(GW) pada 2025 atau mencapai 12% dari bauran 
energi nasional dari semula berkapasitas 5,1 GW 
pada tahun yang sama. Direktur Perencanaan PT 
Pertamina Geothermal Energy (PGE) Khairul Rozaq 
mengemukakan kini PGE berkontribusi 402 MW 
dan diharapkan meningkat sebesar 655 MW. Dia 
mengatakan, ada WKP baru yang telah dibor oleh 
PGE, antara lain PLTP Karaha, PLTP Sungai penuh, 
dan PLTP Hululais. “ PLTP Sungai Penuh satu 
sumur, dan PLTP Hululais tiga sumur,” ujarnya.•RiaNti

Annual Hulu Day : 
Bangkitkan Energi negeri

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen foto bersama anak perusahaan 
yang menerima Annual Award.
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JakaRta – Direktorat 
Hulu Pertamina Selasa, 19 
November 2013 menggelar 
acara Peluncuran “Annual 
Hulu Day”. Perhelatan yang 
mengusung tema “Bangkitkan 
Energi Negeri” bertujuan 
untuk meningkatkan etos 
dan semangat kerja seluruh 
ja ja ran D i rektorat  Hu lu 
khususnya dan Pertamina 
pada  umumnya ,  guna 
mencapai visi 2025 sebagai 
energy champion di Asia.

Sesuai dengan tema 
yang  d i angka t ,  da l am 
sambutannya Direktur Hulu 
Pertamina Muhamad Husen 
menyatakan bahwa pekerja 
Hulu tidak pernah berhenti 
melakukan berbagai upaya 
semaksimal mungkin untuk 
mendapatkan pencapaian 
terbaik dari waktu ke waktu. 
“Kami tidak pernah berhenti 
u n t u k  m e n g u s a h a k a n 
pencapaian-pencapaian 
yang lebih baik dari hari ke 
hari, tetapi itu semua ujung-
ujungnya yang paling penting 
adalah menjaga semangat 
kerja dan itulah tujuan dari 
Annual Hulu Day ini,” ucap 
Husen retorik. Acara yang 
diselenggarakan di Gedung 
Utama Lantai M Kantor Pusat 

Pertamina, dihadir i  juga 
Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan, jajaran 
direksi dan manajemen Perta-
mina serta anak perusahaan 
di lingkungan bisnis hulu.

Sejalan dengan tujuan 
d i s e l e n g g a r a k a n n y a 
Annual Hulu Day itu, pada 
kesempatan yang sama 
Husen juga memberikan ap-
resiasi terhadap pencapaian-
pencapaian gemilang yang 
telah diraih sepanjang 2013, 
yakn i  p roduks i  m inyak 

melebihi 200.000 barrel per 
hari yang merupakan rekor 
baru karena belum pernah 
dicapai sebelumnya.

“Bangk i t kan  Ene rg i 
Neger i ”  se la in  men jad i 
tema dalam acara tersebut, 
seterusnya juga akan menjadi 
tagline Hulu karena sesuai 
dengan visinya di masa yang 
akan datang. Visi Pertamina 
untuk masuk dalam Fortune 
100 di 2025, berbanding 
lurus dengan visi Hulu untuk 
menjadikan anak perusahaan 
sebagai perusahaan energi 
nomor satu di Indonesia 
sekaligus dunia. Wujud nyata 
Hulu dalam memberikan 
suntikan semangat baru bagi 
setiap pekerjanya adalah 
dengan penganugrahan 
berbagi penghargaan pada 
setiap achievement melalui 
Annual Award.

Annual Award diberikan 
kepada anak perusahaan 
yang berhasil mencatatkan 
pencapaian dan kontribusinya 
sepanjang tahun ini. Yaitu, 
(1) Kategori Safety First 
Award kepada Pertamina 
EP Cepu (PEPC) diwakili 
oleh Amril T. Mandailing; (2) 
Innovations of the Year Award 
d imenangkan o leh T im 
Pertamina Drilling Service 
Indonesia (PDSI) di PEPC, 
Pertamina Geotermal Energy 
Kamojang-5 dan Ulubelu 
yang masing-masing diwakili 
oleh Agustinus, Achmad Sri 

Fadli, dan Hendrik K Sinaga; 
(3) Breakthrough Production 
Award kepada Pertamina 
Hulu Energy West Madura 
Offshore (PHE WMO) diwakili 
oleh Bambang Kardono; dan 
(4) Sustainable Growth Award 
menjadi milik Pertamina EP 
diwakili oleh Dody Priambodo.

Selain pemberian peng-
hargaan, acara juga diisi 
dengan penandatanganan 
PoA (Principal of Agreement) 
antara Pertamina Geothermal 
Energy (PGE) dengan Chevron 
Geothermal Indonesia dan 
Star Energy. Lewat kerja 
sama ini diharapkan akan 
memberikan keuntungan bagi 
semua pihak. 

“Saya hanya ingin meng-
ingatkan bahwa kerja sama ini 
adalah bersifat win-win, win 
untuk PGE, Chevron dan Star 
Energy,” ujar Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan. 
Di samping itu, ia juga ber-
harap agar PGE dapat belajar 
dari kedua partner baru 
mereka terutama dalam hal 
management project.

Agenda Annual  Hulu 
Day  merupakan  aca ra 
rutin yang nantinya akan 
diselenggarakan pada 10 
November setiap tahun. 
Diharapkan dengan adanya 
suntikan semangat baru ini 
berbagai pencapaian baru 
akan diraih dalam rangka 
mewujudkan visi Pertamina 
2025.•dit. hulu-Rizky/egha
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Peluncuran Pertamina Exploration Way ditandai dengan pemukulan gong oleh Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen 
disaksikan Senior Vice President Upstream dan Strategic Planning Operations and Evaluation Djohardi Angga Kusuma, 
Senior Vice President Exploration Rony Gunawan dan Direksi anak perusahaan lingkup bisnis hulu Pertamina.

Peluncuran Pertamina Exploration Way
suRabaya – Direktorat 
Hu lu  Per tamina me la lu i 
Fungsi Eksplorasi menggelar 
acara Peluncuran Pertamina 
E x p l o r a t i o n s  Wa y  d a n 
W o r k s h o p  “ P e r t a m i n a 
Risk Analysis & Prospect 
Evaluation”, yang berlangsung 
pada Senin-Jumat (11-15/11) 
di Hotel Sangri-La Surabaya.  

Peluncuran tersebut di-
maksudkan untuk mem-
pe r  kena l kan  Per tam ina 
Explorations Way sebagai  
suatu kerangka acuan kerja 
eksplorasi kepada seluruh 
jajaran hulu berikut anak 
perusahaan lingkup bisnis 
hulu Pertamina, sekaligus 
me lakukan s tandar isas i 
cadangan prospek bagi se-
luruh anak perusahaan.

Peluncuran Pertamina 
Exploration Way ditandai 
dengan pemukulan gong 
oleh Direktur Hulu Pertamina 
Muhamad Husen, disaksikan 
S e n i o r  V i c e  P re s i d e n t 
Upstream dan Strategic 

Planning Operations and 
Evaluation Djohardi Angga 
Kusuma, Senior Vice President 
Exploration Rony Gunawan, 
Perwakilan Mckinsey, serta 
Direktur dan Manajemen Anak 
Perusahaan, dan para peserta 
Workshop.

SVP Explorat ion Ro-
ny Gunawan menjelaskan, 
Pertamina pada 2025 men-
canangkan produksi  2,2 juta 
barel setara minyak per hari 
(MMBOEPD) yang berarti 
empat sampai lima kali lipat 
dari jumlah produksi saat ini. 
Oleh karenanya, kegiatan 
ekplorasi harus diintensifkan 
semaksimal mungkin di tengah 
keterbatasan  yang dimiliki. 

Untuk i tu lah,  proses 
eksplorasi harus mempunyai 
suatu standar kerja yang 
mutlak diperlukan apalagi 
perusahaan tersebut sedang 
beranjak ke level tertinggi, 
yaitu perusahaan kelas dunia. 
“Dalam proses eksplorasi , 
kita harus mempunyai suatu 

standar kerja, yang mutlak 
diperlukan perusahaan skala 
kelas dunia,” tegas Rony.

S e j a l a n  d e n g a n 
apa  yang  d i sampa i kan 
R o n y,  d i  k e s e m p a t a n 
yang sama Direktur Hulu 
Pertamina Muhamad Hu-
sen  memaparkan, saat ini 
konsumsi energi di Indo-
nesia sekitar 3 juta barrel oil 
equivalent per hari, sedangkan 
Indonesia baru bisa memenuhi 
sekitar 1,8 juta barrel oi l 
equivalent per hari (60%) 
dan sisanya harus diimpor.  
Itu artinya, Pertamina setiap 
harinya harus menyiap kan 
dana sebesar USD 100-150 
juta per hari untuk mengimpor 
minyak. 

Husen melanjutkan, pada 
2025 Pertamina memprediksi 
konsumsi minyak di Indonesia 
mencapai 9 juta barel per 
hari,  atau tiga kali lipat dari 
konsumsi saat ini. “Kira-kira 
di 2025 konsumsi kita sekitar 
9 juta barrel oil equivalent.

Apakah itu mau impor se-
mua, atau nanti kita mau 
menghabiskan satu hari 700 
juta untuk kita bakar-bakar 
baik di kendaraan bermotor 
maupun untuk listrik,” ka-
ta Husen menyatakan ke-
khawatirannya.

Diharapkan, lewat acara 
dimaksud seluruh jajaran 

bisnis hulu Pertamina familier 
dengan konsep-konsep yang 
terkandung dalam Pertamina 
Explorations Way, sebagai 
acuan ket ika menyusun 
rencana kerja eksplorasi dan 
tahapan eksekusinya. Di 
samping itu, agenda ini juga 
merupakan wahana sosialisasi 
dan ajang pemahaman dalam 

rangka standarisasi peringkat 
prospek s iap bor  ser ta 
pene tapan kriteria temuan 
cadangan yang berlaku untuk 
seluruh anak  perusahaan 
rum pun bisnis hulu Perta mina. 
Untuk mencapai visi Per tamina 
2025 menjadi Asian Energy 
Champion.•dit. hulu - Rizky/urip

ghaisani nabila, 
Duta BuMn 2013
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Ghaisani Nabila, Duta BUMN 2013 bersama Johan Hadi Pramoto menjadi wakil 
Pertamina.

JakaRta – Titel Duta BUMN 
2013 berhasil disematkan 
kepada Ghaisani Nabila, 
mewak i l i  PT Per tamina 
(Persero) sebagai pasangan 
wanita Duta BUMN 2013. 
Malam Final Duta BUMN 
tersebut sekaligus menutup 
acara Porseni BUMN 2013 
yang diselenggarakan di 
Auditorium PT PLN (Persero) 
Pusat, Jakarta Selatan, Kamis 
(21/11).

Sedangkan Duta BUMN 
2013 untuk pasangan pria 
diberikan kepada Kurniawan 
Agung Pambudi dari  PT 
Perusahaan Gas Negara. 
Ajang pemilihan kaum muda 
BUMN ini telah dilalui para 34 
finalis dengan kriteria penilaian 
yang telah ditetapkan oleh 
para juri.

Empat juri Duta BUMN, 
yaitu  mantan menteri BUMN 
Tanri Abeng, Akhiran Pandu 
Djajanto staff ahli menteri 
BUMN bidang teknologi & 
SDM, Soraya Haque, dan 
Zain Ismed (Presidium Forum 
Humas BUMN).

Dalam kesempatan ter-

sebut, Staf Ahl i  Menteri 
BUMN, Bagus Rembogo 
berharap acara ini mendapat 
dukungan dari seluruh direksi 
BUMN dalam mendorong 
karyawannya lebih berpres-
tasi. “Dengan begitu, kita 
jadikan BUMN rumah kita dan 
rumah bersama,” ujar Bagus.

Tahap penilaian penjurian 
Duta BUMN tersebut ber-

dasarkan performa individu, 
kepribadian dan kemampuan 
komunikasi, pengetahuan 
umum serta penampilan diri. 

Acara malam penutupan 
Porseni BUMN ini dihadiri para 
pejabat eselon I Kementerian 
BUMN, Direksi BUMN dan 
para pengurus Forum Humas 
BUMN.•egha
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Villa 2000 
Juara Liga 
Pertamina u-16
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Pulo Rencus Manurung menyerahkan secara simbolis bantuan siswa berprestasi 
kepada siswa SMP  Negeri 7 dan SMP LKMD Tawiri didampingi oleh Lukas 
Fredy Pangkey.

PTC Adakan Pelatihan untuk Siswa SMK Indramayu
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JakaRta - Sekolah Sepak Bola (SSB) Villa 2000 
berhasil menjuarai Liga Pertamina U-16 yang 
diselenggarakan Pertamina Foundation.  Kompetisi 
yang diikuti 14 tim, dan bergulir selama 10 bulan 
tersebut, mengkukuhkan SSB asal Pamulang, 
Tangerang itu sebagai juara Liga Pertamina U-16  
pada Sabtu malam, (16/11). 

Kemenangan Villa 2000 diraih setelah berhasil 
mengoleksi 64 poin dari 26 laga, disusul oleh 
pesaing terdekatnya, yakni Pertamina Soccer 
School. “Villa 2000 tampil cukup baik. Mereka 
merupakan tim dengan rekor sedikit kemasukan 
yakni hanya 16 gol. Bahkan salah satu pemain 
mereka Robbi Mutiara terpilih menjadi pencetak gol 
terbanyak dengan torehan 19 gol,”jelas Ade Mulyadi 
selaku Ketua Liga Pertamina U-16.

Posisi runner-up diraih Pertamina Soccer 
School setelah pada laga akhir yang digelar 
sebelum penutupan putaran Liga Pertamina U-16,  
mengalahkan Tunas Patriot. Pertamina Soccer 
School berhasil mengantongi 59 poin, unggul 
dua poin dari ASIOP Apac Inti yang menduduki 
peringkat ketiga.  

Direktur Eksekutif Pertamina Foundation 
Nina Nurlina Pramono, dalam sambutannya 
menyampaikan Liga Pertamina U-16 pada tujuan 
akhir bukan sekadar mencari juara, tetapi yang 
terpenting adalah mengasah kemampuan dan 
ketrampilan pemain muda. “Manusia diasah oleh 
manusia. Kalian bisa pandai jika dalam bertanding 
tidak hanya mengalahkan lawan, tetapi juga belajar 
banyak dari kawan dan lawan kalian,”kata Nina.

Nina menambahkan membangun prestasi 
sepakbola bukan hanya tanggung jawab 
pemerintah, tapi semua pihak. “Marilah kita gelar 
kompetisi berjenjang dan berkesinambungan. 
Sekarang yang harus dipikirkan bagaimana 
dengan kompetisi U-18. Ini harus dijalankan demi 
kesinambungan pembinaan,”ujar Nina. 

Satu hal yang menggembirakan bagi para 
peserta yakni selain memberikan hadiah bagi juara 
1 sampai 3, Pertamina Foundation juga memilih 
25 pemain terbaik dari berbagai posisi dan berhak 
mendapatkan beasiswa dari CSR Pertamina. Ke-
25 pemain terbaik tersebut diantaranya top score, 
pemain terbaik, kiper terbaik, dll. Mereka berasal 
dari berbagai SSB, termasuk dari Pertamina Soccer 
School. 

Rencananya, Liga Pertamina U-16  pada musim 
depan akan digelar pada September 2014, dan 
akan diikuti 16 tim. Empat tim anyar harus terlebih 
dahulu mengikuti babak play-off pada Januari 2014. 
“Pertimbangan kami, agar saat musim berlangsung 
tidak terpotong libur tahun ajaran baru dan liburan 
Idul Fitri. Hal ini juga merupakan bagian dari evaluasi 
kami selama menggelar Liga U-16,”jelas Ade.•dsu

iNdRaMayu - Sebagai 
bentuk kepedulian kepada 
masyarakat  d i   b idang 
pendidikan, PT Pertamina 
Training and Consult ing 
(PTC) melalui program CSR 
menyelenggarakan Pelatihan 
Teknik Drilling dan HSE untuk 
siswa SMK sekitar wilayah 
operasional.

Bekerja sama dengan PT 
Pertamina Drilling Services 
Indonesia (PDSI), pelatihan 
diselengarakan pada 20 
– 22 Nopember 2013 di 
Drilling Training Center PDSI 
Indramayu dengan jumlah 
peserta 20 siswa dari empat 
SMK berbeda.

Hadir dalam pelatihan 
ini adalah Direktur Utama 
PTC Djoko Prasetyo, Direktur 
Operasi dan Pemasaran PTC 
Unggul Putranto, Manajer 
PDSI Area Jawa – KTI Andjar 
Setiyadi, Wakil Kepala Dinas 
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Pendidikan Indramayu Dr. 
Akil MPD dan Kodim 0616 
Indramayu Lettu Inf Sudiyanto. 

Menurut Direktur Utama 
PTC Djoko Prasetyo, kegiatan 
in i  d imaksudkan untuk 
mengembangkan kompetensi 
siswa dengan memberikan 
wawasan tentang operasi 
migas. Harapannya agar 
tumbuh kecintaan siswa 
pada bidang migas, sehingga 
menggugah kesadaran untuk 
memanfaatkan BBM dengan 
benar terutama sete lah 
mereka mengetahui sulitnya 
memproduksi migas dan 
terbatasnya sumber alam ini 
di Indonesia.  

H a l  s e n a d a  j u g a 
disampaikan Manajer PDSI 
Area Jawa - KTI, Andjar 
Setiyadi tentang perlunya 
pengenalan perminyakan 
pada siswa setingkat SMK, 
bahkan beliau menambahkan 

perlunya peningkatan kualitas 
pelatihan di tahun mendatang 
dengan materi pengetahuan 
yang lebih luas lagi.

Pelatihan yang diikuti 
oleh SMKN1 Kandanghaur, 
SMKN2 Indramayu, SMKN1 
Krangkeng dan SMK NU 
Kaplongan ini diapresiasi para 
siswa. Mereka mendapat 
banyak pengetahuan baru 

terutama mengenai berbagai 
macam tantangan dalam 
memproduksi minyak.

Disamping memperoleh 
bekal pengetahuan teknis, 
pelatihan selama tiga hari 
ini juga membawa dampak 
kekompakan antar SMK 
yang memang rawan untuk 
terjadi perkelahian antar 
pelajar.•bambang Ptc

aMboN - Didampingi oleh 
OH DPPU Pattimura Lukas 
Fredy Pangkey, Business 
Support  Area Manager 
Maluku – Papua, Pulo Rencus 
Manurung menyerahkan 
ban tuan pendidikan siswa 
ber prestasi kepada dua 
SMP yang ber lokasi  d i 
sekitar DPPU Patt imura 
Ambon.  Bantuan yang 
diberikan berupa 50 paket 
perlengkapan sekolah.

 “Semoga  ban tuan 
ini  dapat meningkatkan 
prestasi anak Indonesia 
pada umumnya dan anak 
Ambon pada khususnya, 
sehingga nantinya berperan 

dalam pertumbuhan dan 
pem bangunan Kota Ambon,” 
u n g  k a p  P u l o  R e n c u s 
Manurung.

Kegiatan ini berlangsung 
di ruangan kerja Kantor PT 
Pertamina DPPU Pattimura, 
pada 11 Nopember 2013.

Pada hari yang sama 
Pulo Rencus Manurung 
yang didampingi oleh OH 
DPPU Patt imura Lukas 
Fredy Pangkey dan Assisten 
External Relation Tjahyo Nikho 
Indrawan juga membuka 
pelatihan pengelolaan minyak 
kayu putih yang diikuti oleh 
dua kelompok masyarakat 
Hunuth. 

Dengan adanya kegiatan 
ini masyarakat dapat menge-
tahui cara penyulingan minyak 
kayu putih serta memilih dan  
memelihara daun minyak 

kayu putih yang benar agar 
tidak termakan oleh ulat 
dan tetap segar sehingga 
menghasilkan minyak yang 
banyak.•MoR Viii

balikPaPaN - Refinery 
Unit V menggelar pelatihan 
tanggap kebakaran pada 
Senin, 18 November 2013 di 
Aula Banua Patra, Balikpapan. 
Terkait dengan prinsip safety 
first yang digunakan dalam 
menjalankan kegiatan di 
seluruh direktorat, rangkaian 
kegiatan  safety man in i 
ber tujuan membekali para 

Pelatihan Tanggap Kebakaran untuk Masyarakat
peserta mengenai ke mam-
puan bekerja aman dan tang-
gap bahaya.  

 “RU V memiliki perhatian 
terhadap keselamatan pekerja 
maupun masyarakat yang 
berada di sekitar wilayah 
operasional kilang Pertamina,” 
ujar Wiko Taviarto, Legal & GA 
Manager. Dalam kesempatan 
yang sama, Manager HSE 

Pertamina, Tjahjo Widojoko, 
kembali menekankan fokus 
fungsi HSE Pertamina un-
tuk menerapkan budaya ke-
selamatan kerja bagi pekerja 
RU V maupun seluruh lapisan 
masyarakat.  

Program CSR tanggap 
darurat ini menyasar ratusan 
masyarakat yang dibagi ke 
dalam 4 batch untuk men-

dapat pelatihan dalam pe riode 
November dan De sember 
2013. Dengan supervisi PT. 
Abdi Karya selaku lembaga 
sertfikasi Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3), para 
peserta diharapkan dapat 
mengimplementasikan hasil 
dari pelatihan ini di lingkungan 
masing-masing.•Ru V



CORPORATE
social ResPoNsibility

7No. 48
Tahun XLIX, 2 Desember 2013

Pertamina Sumbangkan Obat dan 
Alat Kesehatan untuk Libanon

Direksi PDSI 
Mengajar di rantau
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Jangan Anggap remeh Lawan

Senior Officer Public Health Pertamina, Julian Iskandar  Muda dan Direktur Utama 
Pertamedika DR. Dr. Mardjo Soebiandono   secara simbolis menyerahkan bantuan 
alat kesehatan melalui pasukan Yonif Linud 328 yang akan dikirim ke Libanon.
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JakaRta – Liga Pertamina 
U-16 musim 2013, berakhir 
sudah. Villa 2000 dinobatkan 
sebagai pemenang pertama, 
diikuti Pertamina Soccer 
School dan ASIOP Apac 
In t i .  Bag i  tunas  muda 
lapangan hijau, liga yang baru 
pertama kali digelar tersebut 
memberikan banyak pelajaran 
berharga.

Naufal Hafizh, Kapten Villa 
2000 merasa bangga bisa 
membawa timnya menjuarai 
L i g a  P e r t a m i n a  U - 1 6 . 
Menurutnya, kekompakan 
tim, disiplin latihan, serta 
arahan coach selama ini 
sangat membantu timnya 
bertahan di posisi pertama 

hingga musim akhir Liga 
Pe r t am ina  U-16 .  Bag i 
pelajar SMA Muhammadiyah 
Pamu l ang  i n i ,  banyak 
pelajaran yang bisa didapat 
se lama meng ikut i  L iga 
Pertamina U-16. “Fisik kami 
jelas ditempa karena setiap 
minggu harus bertanding dan 
dari permainan yang kami lalui, 
setidaknya bisa mendapatkan 
banyak pelajaran dari tim lain, 
baik teknik, kelemahan, dan 
banyak lagi,”katanya. 

Hal  yang sama juga 
dirasakan oleh Yusuf Kris-
diyanto Ohee, Kapten Per-
tamina Soccer  School . 
“Selama ini kami merasa 
teknik dan permainan yang 

diajarkan coach baik dari UNJ 
maupun dari AC Milan telah 
kami kuasai. Tapi nyatanya di 
lapangan, banyak SSB yang 
patut untuk diperhitungkan,” 
ujar remaja yang dibesarkan 
dari SSB Emsyk Uni Papua ini.  
“Buat saya pribadi dan juga 
teman-teman bahwa jangan 
kita anggap remeh lawan 
yang mungkin posisinya ada 
di bawah kita, atau poinnya 
sangat  sed ik i t .  Karena 
perjuangan pemain dengan 
poin kecil tak bisa dianggap 
main-main,” tambahnya.

Satu hal yang menjadi 
impian seluruh SSB peserta 
Liga Pertamina U-16 adalah 
b isa  menduduk i  pos is i 

pertama. “Menduduki juara 
pertama adalah impian kami, 
dan juga seluruh tim yang 
ada di lapangan ini,” kata 
Kusuma, pemain dari ASIOP 
Apac Inti.

Beberapa anak yang 
usianya masih mencukupi, 
berharap dipi l ih kembali 
oleh SSB tempat mereka 
bernaung untuk kembali 
tampil di Liga Pertamina U-16 

tahun 2014. “Sampai ketemu 
September tahun depan, 
kami akan tampil lebih baik 
lagi,”kata anak-anak Villa 
2000 kompak.•dsu

RaNtau - Suasana terasa lain di SMPN 
1 Kejuruan Muda Aceh Tamiang, pada 
Jumat (25/10). Sekitar 200 orang siswa 
mendapatkan tambahan wawasan dan 
pemahaman baru di bidang migas dan 
panas bumi. Pagi itu Direktur Pemasaran 
dan Pengembangan PDSI Adi Harianto 
dan Direktur Keuangan dan Administrasi 
Hemzairil berbagi ilmu pengetahuan kepada 
para siswa. Proses pencarian minyak bumi 
yang dilakukan Pertamina menjadi topik 
yang diangkat. Ini menjadi menarik, karena 
para siswa ternyata cukup kritis mengajukan 
pertanyaan-pertanyaannya. Terlebih lagi 
bahwa tidak jauh dari balik pagar sekolah, 
terlihat rig PDSI yang sedang bekerja.

Selain materi tentang dunia migas dan 
keberadaan Pertamina dalam mengusung 
energi bagi kebutuhan negeri,  para siswa 
SMPN 1 Kejuruan Muda ini juga mendapatkan 
materi motivasi, untuk memacu diri dalam 
prestasi agar dapat unggul dan sukses di 
kehidupan nanti. 

Kegiatan yang bertajuk “Pertamina 
Mengajar” ini merupakan bagian dari program 
yang dijalankan dalam rangka HUT ke-56 
Pertamina. Tampak hadir dalam kegiatan 
ini Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kab. Aceh Tamiang, Muspika, dan Kepala 
Sekolah.•Pdsi

bogoR – Sebagai bentuk 
kepedulian terhadap konflik 
di wilayah Timur tTengah, PT 
Pertamina (Persero) bersinergi 
dengan PT Pertamedika 
m e  n y e r a h k a n  b a n t u a n 
obat-obatan dan alat-alat 
kesehatan untuk masyarakat 
Libanon. 

Penyerahan bantuan  
dilakukan oleh Senior Officer 
Public Health Pertamina, 
Julian Iskandar Muda dan 
Direktur Utama Pertamedika 
DR. Dr. Mardjo Soebiandono 
di Kostrad Yonif Linud 328 
Cilodong, pada Senin (18/11).

Menurut Julian Iskandar, 
bantuan tersebut merupakan 
upa ya Pertamina dalam 
menja lankan tanggung jawab 
so sial atau kegiatan CSR 
kepada masyarakat yang 
membutuhkan bantuan. 

Un tuk  i t u  p i haknya 

menyerahkan sejumlah obat 
dan alat kesehatan kepada 
Yonif Linud 328 yang bakal 
bergabung dengan Kontingen 
Garuda. “Berbicara tentang 
kepedulian sebenarnya tidak 
hanya di tanah air saja, tapi 
juga terhadap saudara-sau-
dara kita di luar negeri, seperti 
di Libanon,” jelasnya.

Sementara  D i rektur 
Utama Pertamedika, DR. 
Dr. Mardjo Soebiandono 
me  ngatakan, kegiatan ini 
merupakan salah satu bentuk 
sumbangsih Pertamina ke-
pada rakyat Libanon atas 
se rangkaian serangan  mi -
liter dan bentrokan massa. 
“Mudah-mudahan sum-
bangan yang Pertamina be-
rikan dapat bermanfaat bagi 
mereka,” ucap Mardjo. 

Keberangkatan batalyon 
tersebut sebagai misi untuk 

memel ihara perdamaian 
di wilayah konflik Libanon. 
Mereka ditunjuk langsung 
oleh Persatuan Bangsa-
Bangsa (PBB) untuk me-
ngem ban tugas Civil Military 
Coordination. 

Kegiatan tersebut me-
rupakan salah satu ben-

tuk bakti sosial seperti pe-
ngobatan massal bagi para 
korban konflik. Pasukan TNI 
mengerahkan 850 personil 
terdiri dari Angkatan Laut, 
A n g k a t a n  U d a r a ,  d a n 
Angkatan Darat. Sedangkan 
untuk dokter mengerahkan 2 
personil.•egha

guNuNg sitoli – SME & SR Partnership Program Region 
Sumbagut melalui Terminal BBM Gunung Sitoli memberikan 
bantuan renovasi dan peralatan sekolah serta sarana ibadah 
di sekitar lingkungan operasi, Senin (18/11). 

Bantuan yang diberikan seperti perlengkapan marching band 
kepada SMP Negeri 1 Gunung Sitoli sebesar Rp45.850.000, 
pembuatan pagar MIS di Desa Humene sebesar Rp38.180.000, 
pembuatan pagar & mainan anak-anak sebesar Rp29.250.000, 
renovasi tempat ibadah anak di Gereja Amin sebesar 
Rp63.508.650 dan biaya renovasi RA Muslimat sebesar 

Bantuan untuk Masyarakat gunung Sitoli
Rp24.835.000. Bantuan diserahkan Operation Head Terminal 
BBM Gunung Sitoli, Tonny Simanjuntak  disaksikan oleh Wakil 
Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli, Hadirat Gea.

Tonny mengatakan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian 
Pertamina bagi masyarakat di sekitar lingkungan sekitar operasi 
TBBM Gunung Sitoli. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota 
Gunung Sitoli, Hadirat Gea mengapresiasi upaya Pertamina. Ia 
mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga, melindungi serta 
memperhatikan keamanan objek vital aset negara, khususnya 
TBBM Gunung Sitoli.•MoR i
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Judul buku :  
tjokroaminoto (guru para Pendri bangsa)
Penulis  :  budi setyarso
Penerbit :  kepustakaan Populer gramedia
Klasifikasi :  920. Tjo

Ini mungkin berkah abad 21 : dekade  pertama 
setelah Soeharto tumbang dimulai dengan sebuah 
pringatan hari lahir tokoh-tokoh besar. Atau ini 
semacam isyarat bahwa ada yang mesti dikenang 
dari empat serangkai pendiri bangsa sebelum 
demokrasi di era reformasi itu bena-benar dijalankan. 

Pada Oemar Said Tjokroaminoto, kita bisa 
menemukan pemberontakan sekaligus kelenturan. 
Ia menanggalkan atribut feodalisme :  menyimpan 
gelar raden, memprotes laku dodok–berjalan 
jongkok di depan bangsawan juga menuntut 
kesetaraan bangsa Hundia. Ia kemudian menyeru 
pengikutnya mengenakan “pakaian Eropa”,  
sebagai lambang “pribumi sama-sama manusia 
seperti orang Belanda”. Tapi, tidak seperti tokoh 
pengerak lain yang radikal, Tjokro bergerak di 
“bawa perlindungan” pemerintah Belanda untuk 
menggerakkan perjuangannya. 

Berbeda dengan Boedi Oetomo yang lebih dulu 
lahir pada 1908 tapi elitis, Sarekat Islam memberi 
semangat “Kebangsaan” bagi masyarakat luas. 
Kaum kromo-rakyat jelata-mengalami pengalaman 
pertama untuk melihat dunia baru, ketika hierarki 
Jawa-Belanda ditiadakan. Pemimpin-pemimpin 
Serekat duduk sejajar dengan pejabat belanda, 
sambil menyerukan bahwa kaum pribumi sama-
sama manusia seperti orang belanda. Pada saat 
itu, kaum pribumi dijuluki sebagai “seperempat 
manusia”.

Menentang feodalisme, Haji Oemar Said 
Tjokroaminoto punya andil menempa para tokoh 
pergerakan nasional. Dialah guru politik serta induk 
semangat Presiden Sukarno serat tokoh pergerakan 
lain. Di tangan Tjokro, Sarekat Islam berubah dari 
organisasi saudara batik pribumi menjadi gerakan 
politik yang besar dan kuat. Pidato dan tulisanya 
menginpirasikan semangat kebangsaan. Rakyat 
jelata menggangapnya “Ratu Adil” sementara 
Pemerintah Belanda menjulukinya “Raja Tanpa 
Mahkota”.•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

oleh Annisrul Waqie - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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The 5th QMF 2013 : 
Menuju Peran yang Lebih Strategis

KKEP 2014: Transformasi & Sinergi 
untuk Terciptanya Kinerja Ekselen

oleh Dewi Hanifah - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Tahun ini memasuki tahun kelima pelaksanaan Quality Management Forum (QMF) 2013. Forum yang tidak 
hanya mempertemukan seluruh penggerak kegiatan quality management (QM) dari Sabang sampai Merauke, 
namun juga merupakan momen yang istimewa bagi para Insan Mutu untuk mendapatkan informasi terkini 
tentang strategi Perusahaan di tahun yang akan datang.

Tidak semua Pekerja mendapat kesempatan seperti ini. Dimana kita dapat menggali informasi sebanyak-
banyak nya tentang strategi dan kebijakan Perusahaan, memperoleh arahan dalam upaya pembinaan dan 
peningkatan kompetensi Insan Mutu, dan juga mendapatkan kiat-kiat sukses sebuah Organisasi dalam 
menjalankan kegiatan QM.

QMF 2013 yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 – 14 Desember 2013 mendatang akan akan mengusung 
tema “Membangun Budaya Perbaikan Berkelanjutan Yang Kolaboratif Dengan Pemasok/Pelanggan Eksternal 
Perusahaan” dan dihadiri sejumlah Pejabat yang akan menyampaikan hal-hal strategis terkait RJPP, KPI, 
Pengembangan SDM QM dan kisah sukses Organisasi dalam pengelolaan kegiatan QM yang meliputi empat 
pilar kegiatan (CIP, SM, KOMET dan QMA) yang merupakan nominasi The Best Quality Board dalam ajang 
Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2013 yang telah dilaksanakan pada akhir Oktober yang lalu.

Namun QMF bukanlah ajang duduk dengar diam saja. Dari bekal yang telah diperoleh tersebut para 
Insan Mutu diharapkan dapat memberikan sumbangan pikirannya atas konsep-konsep baru dan segar yang 
diharapkan bisa menjadi landasan yang mampu memperkokoh kinerja QM dalam mencapai sasaran yang 
diharapkan.

Untuk itulah, Insan Mutu yang hadir pada acara tersebut adalah para Pekerja terpilih yang sangat memahami 
dan bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan QM di Direktorat, Unit Operasi/Bisnis/Region dan Anak 
Perusahaan. QMF bukan ajang untuk belajar atau mencari tahu tentang kegiatan QM, tapi ini adalah media 
strategis untuk saling memberikan pendapat dan pandangan berdasarkan pengetahuan mumpuni yang telah 
dimiliki dan telah diolah bersama dengan arahan strategis Manajemen untuk menghasilkan kebijakan dan 
strategi yang kolaboratif.

Beberapa deliverable utama yang diharapkan dapat dihasilkan pada QMF mendatang antara lain adalah:
1. Quality Management Roadmap 

2014 – 2018, 
2. Calendar of Event 2014
3. Utilisasi Website QM sebagai 

media komunikasi yang update 
dan terintegrasi

4. Kebijakan dan Strategi
5. Ukuran Kinerja Bersama

Adalah tugas kita sebagai 
Insan Mutu Pertamina untuk 
tetap memberikan pemikiran dan 
kontribusi maksimalnya agar segala 
upaya yang dilakukan mampu 
menjalankan peran yang lebih 
strategis yang mampu memberikan 
kontribusi secara signifikan bagi 
pencapaian kinerja Perusahaan.•

Seiring dengan peningkatan perhatian terhadap pelaksanaan PQA berbasis Kriteria 
Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) akhir-akhir ini, baik di internal maupun eksternal 
perusahaan, maka semakin kuat dorongan untuk mempercepat transformasi menjadikan 
KKEP ini sebagai performance management system yang dapat dihandalkan dan efektif  
untuk meningkatkan kinerja di lingkungan internal bisnis Pertamina serta diharapkan 
mampu menjadi best practice bagi perusahaan-perusahaan lainnya.

Dengan konsep dan kerangka kerja (framework) yang lebih sederhana dan 
straightforward jika dibandingkan dengan sistem/tool sebelumnya, maka KKEP ini diyakini 
akan dapat menjadi aset penting Perusahaan ke depan nya jika kita dapat bersama-
sama terus memperkaya dengan pengalaman kerja terbaik yang pernah dijalani maupun 
benchmark dengan perusahaan terbaik lainnya. 

KKEP mencoba mengkapitalisasi itu semua dan mengemasnya dalam bentuk 
performance and quality assessment tool yang dapat memotret maturity level suatu 
organisasi/perusahaan dan menghasilkan feedback yang penting dan strategis bagi 
peningkatan kinerja bisnis secara berkelanjutan. 

KKEP saat ini memang masih 
jauh dari kata sempurna, masih 
banyak area for improvement 
yang harus  d ibenah i  dan 
tingkatkan agar dapat memenuhi 
harapan dan customized sesuai 
karakteristik bisnis organisasi/
perusahaan yang berbeda-beda. 

 
Terkait hal ini, maka Tim 

Penyusun KKEP yang dibentuk berdasarkan SP Direktur Utama terus bekerja untuk 
menyempurnakan kriteria dimaksud dengan melibatkan semaksimal mungkin nara 
sumber dari berbagai Direktorat/Fungsi untuk dapat memperoleh sebanyak-banyak 
nya masukan penting bagi kesesuaian KKEP dengan kondisi dan tantangan bisnis 
yang berkembang. 

KKEP 2014 telah berhasil disiapkan oleh Tim yang bekerja selama 3 hari penuh 
pada tanggal 20-22 Nopember 2013 lalu. Kemajuan penting dalam proses penyusunan 
KKEP kali ini adalah dimulainya sinergi antara KKEP sebagai tool pelaksanaan PQA 
dengan Performance Management System (PMS). Keduanya saling mewarnai dan 
saling menguatkan dalam mewujudkan kinerja ekselen di perusahaan yang kita cintai ini.

Tentunya sinergi seperti ini perlu di perluas dengan sistem manajemen lainnya, 
misalnya sistem ma najemen audit opera sional, sistem pe ngawasan internal, sis tem 
manajemen tata kerja, dll untuk menciptakan keterpaduan dalam membangun budaya 
kinerja ekselen di seluruh Pertamina.•

Workshop Penyempurnaan KKEP 2014 (20-22 Nopember 2013)

Gambar 1 & 2 Calendar of Event dan QM Roadmap Sebagai Salah Satu 
Deliverable QMF.

Gambar 3, 4 dan 5 Quality Management Forum Dari Tahun ke Tahun
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Para wanita yang menggunakan sepatu berhak 
tinggi, mungkin pernah merasakan sakit ketika 
memakainya. Meski merasa tidak nyaman, 
kebanyakan dari mereka tetap memaksakan diri 
agar bisa tampil lebih modis.

Namun, dari hasil penelitian di AS tentang sepatu 
berhak tinggi perlu menjadi perhatian agar Anda 
dapat berhati-hati mengenakan hak tinggi. Sepatu 
berhak tinggi sangat diyakini dapat menimbulkan 
sakit punggung, varises, dan potensi kecelakaan.

Dalam 10 tahun terakhir sepatu berhak rendah 
menjadi lebih tren, terutama di AS. Hasil survei 
American Academy of Orthopedic Surgeon 
pada tahun lalu, sebanyak 21 persen wanita 
di AS menggunakan sepatu berhak lebih dari 
lima sentimeter untuk bekerja. Jumlah itu lebih 
rendah dibandingkan 10 tahun lalu. Sekarang ini 
kebanyakan wanita lebih memilih sepatu yang 
nyaman dikenakan tanpa menggunakan hak tinggi.

Beberapa penelitian menyarankan bahwa sepatu 
yang ideal adalah sepatu yang memiliki hak sekitar 
tiga sampai lima sentimeter dengan model yang 
memudahkan jari-jari kaki Anda untuk bergerak 
bebas. 

Penelitian juga menyebutkan, untuk memiliki kaki 
yang sehat, ada baiknya Anda memperhatikan 
hal-hal berikut:
• Kurangi mengenakan sepatu berhak tinggi lebih 

dari lima sentimeter.
• Pilih sepatu yang memberikan kebebasan 

dan kelonggaran bagi jari-jari kaki Anda untuk 
bergerak.

• Jika memilih sandal, pastikan sandal tersebut 
memiliki tali pengikat.

• Jangan membeli sepatu bila tidak nyaman digu-
nakan.

• Hindari menjadi korban mode untuk mendapatkan 
perhatian sehingga lupa memperhatikan ke-
nyamanan sendiri.

Dalam memilih sepatu, pastikan juga Anda mengikuti 
beberapa petunjuk berikut:
• Pilih sepatu dengan ukuran 1-1,5 cm lebih besar 

dari ukuran kaki Anda yang sebenarnya karena 
jika Anda banyak berdiri, maka kaki akan memuai.

• Berdirilah saat mencoba sepatu yang hendak 
dibeli.

• Belilah sepatu pada sore atau malam hari, karena 
pada saat tersebut kaki biasanya menjadi lebih 
besar.

• Cobalah sepatu baru pada kedua kaki, karena 
belum tentu keduanya berukuran sama.•www.

republika.co.id

TIPS PILIH 
SEPATu WAnITA 
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PWP Pusat Salurkan Bantuan Pendidikan
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JakaRta - Pendidikan formal dan agama adalah hal yang 
utama sebagai bekal meraih masa depan. Pendidikan 
menjadi hak bagi seluruh anak bangsa tanpa memandang 
status sosialnya. Itulah yang melatarbelakangi berdirinya 
Pondok Pesantren Nurul ‘Ibad di Kelurahan Lubang Buaya 
Pondok Gede Jakarta. Pondok pesantren yang berdiri 
pada 1977 tersebut menampung  anak  keluarga tidak 
mampu  dan anak jalanan. Sekarang, pondok pesantren  
menampung anak didik dari PAUD sampai tingkat SMK.

Demi keberlangsungan proses belajar mengajar di 
pesantren tersebut, Persatuan Wanita Wanita Patra Pusat 
bekerja sama dengan SME & SR Partnership Program 
Pertamina memberikan bantuan 500 buah Alqur’an,  500 
buah Alqur’an terjemahan, 500 buah Juz Amma, 200 buah 
Iqro, 500 pak buku tulis dan 100 pasang sepatu.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Ketua Umum 
PWP Pusat Kania Afdal Bahaudin kepada Ketua Pondok 
Pesantren Nurul ‘Ibad Ustd  Ibnu Mulkan, pada (29/10).

JakaRta - TK Patra II Rawasari mengikuti Lomba Gugus 
PAUD Tingkat Nasional sebagai perwakilan provinsi DKI 
Jakarta. Tim penilai mengunjungi TK tersebut di Jalan 
Ahmad Yani By Pass, Jakarta Timur, pada (31/10). Tim 
penilai akan memilih 12 lembaga yang nantinya disaring 
lagi menjadi 6 lembaga dan dipilih juaranya. 

Sebelumnya, pada tahun 2012 TK Patra II berhasil 
menjadi juara tingkat provinsi DKI Jakarta, sebagai TK 
dengan predikat terbaik. 

“Semoga bantuan ini bisa menjadi motivasi bagi pengurus 
pesantren dan anak-anak untuk terus belajar. Sehingga kelak 
setelah besar akan menjadi generasi yang bukan hanya 
cerdas secara pengetahuan umum, namun juga mempunyai 
dasar agama yang kuat,” kata Kania.kuntoro 

TK Patra Menuju TK Teladan Se-Indonesia
Salah satu tim penilai, Elita,  menjelaskan kedatangan 

mereka dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana aturan 
pendidikan diterapkan dalam proses belajar mengajar di 
sekolah ini. 

Ketua BPTK Patra Uti Alif Widodo menjelaskan, TK Patra 
II Rawasari merupakan bagian dari 5 TK Patra yang ada di 
Jabodetabek. TK yang mempunyai 7 TK imbas ini berada 
di dalam pengawasan atau pengelolaan Badan Pengelola 
Taman Kanak-kanak  (BPTK) Patra. BPTK Patra sendiri 
dibina oleh Yayasan Pendidikan dan Keterampilan Patra 
(YPKP), yang dinaungi oleh Persatuan Wanita Patra (PWP) 
Pusat. Jadi, pengelolaan TK Patra ini sudah dilakukan secara 
mandiri.

Salah satu sarana pendidikan yang dinilai oleh tim penguji 
adalah kebun raya mini di lingkungan TK patra II Rawasari. 
Kebun raya mini tersebut merupakan hasil kerja sama dengan 
Pertamina Foundation.

“Harapan kami tentunya TK Patra II Rawasari menjadi 
juara di tingkat nasional dan menjadi TK teladan se-
Indonesia,” ucap Ketua YPKP Yenni Suhartoko.•wahyuFo
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Duta BuMn 2013 Audiensi 
ke Direktur SDM Pertamina
JakaRta - Direktur SDM Evita M Tagor berbincang  dengan dua 
orang pekerja Pertamina yang mewakili pertamina menjadi Duta BUMN 
2013 Ghaisani Nabila dan Johan Hadi Pranoto di lantai 5, Gedung 
Utama Pertamina Pusat, Jakarta pada hari rabu (27/11).  Direktur SDM 
memberikan selamat kepada kedua wakil duta BUMN 2013. Mereka 
menceritakan pengalaman pada saat mengikuti kompetisi tersebut 21 
November yang lalu.•PRiyo widiyaNto
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Komunitas Bike to Work ru II  Dumai Tetap Eksis
duMai – Bike to Work yang dilakukan setiap hari Rabu pagi dan Jum’at pagi selalu ramai diikuti oleh pekerja maupun 
pensiunan pekerja Refinery Unit II Dumai. Kegiatan yang dimulai pukul 06.00 WIB diawali dari shelter BD-BC parkiran 
sebelah timur masjid Al-Muhajirin menuju parkiran kantor General Manager untuk melakukan sarapan pagi. Banyak hal 
yang dapat diperbincangkan. Misalnya, manfaat yang diperoleh selama mengikuti gowes, cara-cara bersepeda yang 
baik maupun bertukar informasi terkait pekerjaan sehari-hari sehingga di antara pekerja maupun pensiunan dapat terjalin 
hubungan komunikasi yang baik. Motto komunitas bike to work ini adalah “bersepeda itu sehat dan memperbanyak 
kenalan” dan mengajak pekerja RU II lainnya mengikuti kegiatan bersepeda.•Ru iii

Partisipasi Pertamina dalam 
Porseni BuMn 2013
JakaRta - PT Pertamina (Persero) menjadi tuan rumah dan menjadi 
salah satu peserta pelaksanaan lomba “Vocal Group” lintas BUMN  yang 
digawangi oleh Forum Humas BUMN yang dilaksanakan pada Senin, (18/11) 
di Gedung Utama Pertamina, Jakarta. Lomba yang diikuti oleh 21 BUMN 
ini berlangsung semarak dan penuh dengan sorak-sorai para pendukung 
masing-masing tim yang unjuk kebolehan di atas panggung.  Adapun para 
pemenang lomba “vocal group” kali ini adalah PT Bank BTN, Bank Mandiri, 
dan PT. BNI Persero.•sahRul
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gM ru III Plaju Silaturahmi ke Kapolda Sumsel  
PlaJu - GM RU III, Yulian Dekri  didampingi Manager Legal & General Affairs, Erwin Widiarta,  Finance 
Manager RU III, Sugiono Public Relations  Section Head, Makhasin dan Security Section Head  Ajat 
Wahyu Triyono, mengadakan kunjungan silaturahmi kepada Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs. Saud Usman 
Nasution, SH MM, pada (22/11). Kunjungan dimaksudkan untuk perkenalan  Yulian Dekri sebagai GM 
RU III yang baru menggantikan Ignatius Tallulembang yang pindah tugas ke Jakarta. Irjen Pol Drs. Saud 
Usman Nasution, SH MM menyambut baik  dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut. 
Sebelumnya Yulian Dekri dan rombongan juga melakukan kunjungan ke Kajati Sumsel, Anjibar, SH MH 
dan Kasdam II Sriwijaya, Brigjen TNI Toto S. Moerasad.•Ru iii
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Tugu Pratama Fun run & Fun Walk
JakaRta – Merayakan ulang tahunnya yang ke - 32, PT Tugu Pratama Indonesia (TPI) menggelar lari dan jalan 
santai bareng, bertajuk “TPI 5miles, Fun Run, Fun Walk”, pada Minggu, (24/11). Kegiatan lari sejauh 8 km dan 
jalan santai 3 km ini berlangsung meriah, dengan 1.400 orang peserta dengan mengambil start di Kantor Pusat 
TPI, Rasuna Said, Jakarta Selatan. Pelepasan peserta dilakukan oleh Presiden Direktur TPI, Yasril Y. Rasyid yang 
didampingi oleh Direktur Keuangan TPI, Hendroyono. Kegiatan  yang diikuti oleh ini para stakeholder TPI, menempuh 
rute dimulai dari Wisma Tugu, Bundaran Hotel Indonesia, Rumah Sakit Budi Kemuliaan, Imperium, Royal Kuningan 
Hotel, dan finish di kantor Wisma Tugu.  Berbagai hadiah menarik disipkan panitia, baik untuk pemenang lomba 
maupun doorprize. Lewat acara ini Yasril ingin menghadirkan spirit kebersamaan, merakyat yang  menghadirkan 
juga kesederhanaan, tanpa mengurangi makna ulang tahun TPI.•sahRul
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Direktur Utama PGE Rony Gunawan dan Direktur Operasi PGE Richard H.Tamba yang baru dilantik langsung bertatap 
muka dengan pekerja PGE di Kantor Pusat PGE.

Sosialisasi Proses Penagihan & Pembayaran 
kepada Mitra Kerja Pertagas
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aNak PeRusahaaN

JakaRta – Usai pelaksanaan 
Serah Terima Jabatan yang 
disaksikan oleh Direktur Hulu 
Pertamina, Muhamad Husen 
di Kantor Pusat Pertamina, 
Rabu (20/11), Direktur Utama 
PT Pertamina Geothermal 
Energy (PGE), Rony Gunawan 
dan Direktur Operasi PGE, 
Richard H.Tamba yang baru 
dilantik langsung beranjak 
menuju Kantor Pusat PGE 
di Menara Cakrawala untuk 
melakukan perkenalan dan 
tatap muka dengan para 
pekerja PGE.  

“Saya akan meneruskan 
apa yang telah dirintis oleh 
Di rut  PGE sebelumnya, 
untuk men jad ikan PGE 
sebagai perusahaan panas 
bumi berkelas dunia. Hal ini 
sejalan yang diamanahkan 
oleh pemegang saham agar 
PGE bisa menjadi nomor 1 di 
dunia karena melihat potensi 
geothermal di Indonesia”.

Demikian diungkapkan 
o leh Rony Gunawan d i 
hadapan jajaran manajemen 
PGE dan pekerja PGE Kantor 
Pusat. Untuk menggapai hal 
tersebut, Rony mengajak agar 

JakaRta – Dalam rangka 
membangun sinergi dengan 
mitra kerja, PT Per tamina Gas 
(Pertagas) me nyelenggarakan 
sosialisasi proses penagihan 
dan pem bayaran kepada 
mit ra ker ja d i  Bal l room 
Pullman Hotel, Kamis (21/11).  

Sosialisasi yang dibuka 
President Director Pertagas, 
Hend ra  Jaya  t e r sebu t 
merupakan upaya untuk 
meningkatkan komunikasi dan 
koordinasi yang lebih baik lagi 
dengan mitra kerja. Sehingga 
segala permasalahan yang 
ser ingkal i  d ihadapi bisa 
terselesaikan dengan baik 
dan saling memahami akan 
peranan hak dan tanggung 
jawab masing-masing.

“Kita ingin berbagi dan 
menunjukkan kita meng-
anggap Mitra Kerja adalah 
partner dari Pertagas karena 
itu komunikasi adalah hal 
yang sangat penting sebagai 
wadah bagi kita untuk saling 

seluruh tim manajemen dan 
pekerja agar saling bersinergi. 
Sebagai pimpinan, dirinya 
mengharapkan dukungan 
penuh dari seluruh pekerja 
untuk membawa PGE lebih 
maju. “Bersama kita bisa,” 
tegas Rony.

Menurut Rony, keterse-
diaan cadangan minyak 
sudah semakin sulit untuk 
didapatkan. Dengan adanya 

geothermal sebagai energi 
te rbarukan yang te rus 
bisa dikembangkan.  “Jika 
geothermal maju maka impor 
BBM akan turun. Karena 
geothermal adalah energi 
masa depan yang bersih 
dan berkesinambungan,” 
ucapnya.

Sementara Richard H. 
Tamba menambahkan, dari 
target-target yang te lah di-

canangkan, ia berharap PGE 
bisa menja di satu kesatuan 
tim yang dapat diunggulkan. 
“Mari kita melebur jadi sa-
tu, berkomunikasi dan ber-
koordinasi dengan baik se-
hingga apa yang menjadi 
target kita bisa terpenuhi. 
Apapun masalahnya akan kita 
diskusikan bersama,” ungkap 
Richard.•iRli

 

in t rospeks i  dan sarana 
perbaikan terhadap hal-hal 
yang dirasa kurang maksimal 
a taupun ket idakpuasan 
dari masing-masing pihak,” 
ungkap Hendra Jaya dalam 
sambutannya.

M e n g e n a i  p r o s e s 
penagihan dan pembayaran 
kepada mitra kerja, Hendra 
Jaya mengatakan bahwa 
Pe r tagas  be rkomi tmen 
memenuhi pembayaran tepat 
waktu dengan harapan mitra 
kerja bisa memenuhi apa yang 
menjadi kewajibannya.   

Dalam kegiatan sosialisasi 
ini, 76 mitra kerja dan tim 
manajemen dari  seluruh 
area operasi Pertagas men-
dapatkan pemaparan tentang  
bisnis Pertagas, pedoman 
pengadaan barang/jasa dan 
Code of Conduct/Good Cor-
porate Governance (GCG) 
hingga kepada proses pe-
nagihan dan pembayaran 
kepada mitra kerja. 

“Semua insan Pertagas 
harus menjaga integritas dan 
saya ingin membawa Per-
tagas menjadi perusahaan 
yang transparan dan GCG 
terimplementasi dengan baik.
Tentunya ini harus didukung 
penuh juga oleh mitra kerja 
sebagai partner bisnis,” tegas 
Hendra Jaya. 

Sementara Finance Di-
rector Pertagas, Roehjadi 
meng ungkapkan keberhasilan 
Pertagas meraih laba ber sih 

lebih dari Rp 1 triliun me-
ru pakan salah satu bukti 
pen  capaian bersama antara 
pekerja Pertagas dan mitra 
kerjanya. Karena itu, sinergi 
yang sudah terjalin baik selama 
ini harus dipertahankan bah-
kan ditingkatkan.

Pada kesempatan itu, 
Per tagas juga mem berikan 
peng hargaan kepada mitra 
kerja atas kerja sama yang 
se lama ini terjalin dengan 
baik.•iRli

President Director Pertagas Hendra Jaya mengharapkan komunikasi dan 
koordinasi yang lebih baik antara Pertagas dengan mitra kerjanya.
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Contractor’s Safety Leadership Forum 2013 : 

Stop Kebiasaan Shortcut
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Direktur Utama PHE Ignatius Tenny Wibowo mengingatkan pentingnya safety work culture kepada peserta Contractor’s 
Safety Leadership Forum 2013.

Performance PGE Meningkat Signifikan
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JakaRta –  Memasuk i 
semester ke-2 tahun 2013, PT 
Pertamina Geothermal Energy 
(PGE) berhasil menunjukkan 
performance yang baik. Tahun 
ini, ki nerja produksi PGE me-
ningkat secara signifikan, yaitu 
2,494 GWh. Angka produksi 
tersebut melebihi target yang 
direncanakan, yaitu 2,487 
GWh.

“Dalam 10 bulan, produksi 
PGE berada di atas target. 
Ini menjadi modal kita untuk 
bisa mencapai lebih baik lagi. 
Kita tidak boleh hanya jago 
kandang, tapi harus bisa 
bersaing keluar dan menjadi 
perusahaan panas bumi 
berkelas dunia,” tegas Direktur 
Utama PGE, Andriansyah 

JakaRta - PT Pertamina 
Hulu Energi ONWJ meng-
gelar Contractor’s Safety 
Leadership Forum 2013, di 
Grand Ballroom The Darma-
wangsa Hotel, Jakarta, Kamis 
(14/11). Acara tahunan ini 
bertajuk  “Leading and Taking 
Ownership to Build Shortcut 
Free Culture”.  

Tujuan diseleng garakan-
nya acara ini ia lah agar 
para pimpinan, petinggi, 
mitra kerja, kontraktor, dan 
seluruh pihak menghentikan 
kebiasaan shortcut atau 
menggampangkan prosedur 
ker ja  se lama peker jaan 
ber langsung d i  wi layah 
operasi PHE ONWJ. 

Direktur Utama PT Perta-
mina Hulu Energi (PHE) 
Ig   nat ius Tenny W ibowo 
meng  ingatkan agar seluruh 
pihak yang terlibat dalam 
kegiatan operasi PHE ONWJ 
menerapkan safety work 
culture. Salah satunya dengan 
menghentikan kebiasaan 
shortcut. 

Berkaitan dengan kese-
lamatan kerja, tugas dan 
tanggung jawab leader ada-
lah memastikan bahwa ang-
gota tim bisa bekerja dengan 
fasil itas memadai, skil l & 
knowledge  yang cukup, dan 
bekerja dengan aman. “Yang 
saya harapkan adalah para 
leader harus memastikan 

bahwa setiap pekerja memiliki 
skill dan pengetahuan yang 
cukup.  Selain itu, buang 
budaya shortcut,” tutur Tenny.

Tenny menegaskan, se-
luruh pihak harus ber sa ma-
sama me ngampanyekan 
dan mewu judkan lingkungan 
b e b a s  s h o r t c u t  a t a u 
meningkatkan shortcut free 
culture di dalam lingkungan 
kerja PHE ONWJ sehingga 
tidak terjadi kecelakaan kerja.

Semen ta ra  An i  Su -
rakh man, Manager Ope-
rat ions PT PHE ONWJ, 
mengungkapkan, kegiatan ini 
dimaksudkan untuk kembali 
mengingatkan bahwa  safety 
work culture menjadi hal 
utama di lingkungan PHE 
ONWJ. “Kecenderungan di-
temukannya beberapa pe-

rilaku tidak aman  juga men jadi 
landasan untuk meningkatkan 
shortcut free culture,” ujar Ani.

Dalam hal ini, kontribusi 
mitra kerja sangat memenga-
ruhi kinerja HSSE PHE ONWJ. 
Karena 85% pekerja di PHE 
ONWJ adalah para mitra 
kerja. “Para mitra kerja harus 
melaksanakan tugas sesuai 
dengan standar HSSE yang 
tinggi. Karena kontribusi per-
formance dari mitra kerja akan 
sangat membantu secara 
signifikan terhadap kinerja 
HSSE PHE ONWJ.”

Sedangkan Iwan Jatmika, 
Vice President QHSSE PHE, 
menegaskan bahwa safety 
merupakan panggilan moral 
(moral obligation). Apresiasi 
terhadap alam dan apresiasi 
terhadap hak asasi manusia. 

“Safety juga  menunjukkan 
kemampuan kita me-manage 
r is iko dan menunjukkan 
tingkat profesionalisme kita 
dalam bekerja,” ujarnya.

Untuk menunjukkan ke-
sungguhan mitra kerja dalam 
men jalankan tugasnya, pada 
acara tersebut mereka juga 
menandatangani Declaration 
of Commitment yang secara 
s imbol ik diwaki l i  o leh 3 
perusahaan mitra kerja PHE 
ONWJ. 

“Sejauh ini, komitmen 
kontraktor sangat baik. Berda-
sarkan bukti fisik yang ada, 
safety behaviour meningkat 
dari tahun ke tahun. Mereka 
pun mendukung campaign 
kami,” jelas Lies Widaningsih, 
Sr. Manager MSCM Depart-
ment PHE ONWJ.• Nida

(saat masih menjabat) pada 
acara Town Hall Meeting PGE 
di Kantor Pusat Pertamina, 
Selasa (12/11). Hadir pula 
dalam kesempatan tersebut 
Direktur Hulu Pertamina, 
Muhamad Husen selaku 
Komisaris PGE, jajaran direksi 
PGE serta seluruh pekerja 
PGE Kantor Pusat dan unit 
bisnis PGE di Kamojang, 
Ulubelu dan Lahendong yang 
ikut menyaksikan melalui 
video conference.

B e r d a s a r k a n  d a t a 
yang terhimpun, Indonesia 
memiliki potensi tertinggi 
di dunia dalam hal energi 
panas bumi, namun hanya 4 
persen yang diberdayakan. 
Atas dasar itu, PGE ingin 

menjadi pengembang panas 
bumi terbesar  d i  dun ia 
melalui peningkatan asetnya 
sebanyak 4 hingga 5 kali agar 
bisa mencapai 2,2 GW.  

“K i ta  sudah pasang 
target pada tahun 2025. 
Tapi kita akan terus lakukan 
percepatan untuk mencapai 
2,3 GW. Itu bukanlah mimpi 
karena saat ini kita sedang 
start dan kalau kita finish maka 
kita akan bisa menjadi world 
class sebagai perusahaan 
geothermal terbesar di dunia 
dan PGE akan menjadi 
masa depannya Pertamina,” 
ungkap Andriansyah. 

Aspirasi PGE tersebut 
mendapat dukungan penuh 
oleh Direktur Hulu Pertamina, 

Muhamad Husen. “Kebutuhan 
energi terus meningkat dan 
ketersedian bahan bakar juga 
terbatas. Jadi, geothermal 
akan dilirik sebagai energi 
yang dibutuhkan untuk listrik. 
Kita ingin umumkan PGE 
menjadi perusahaan panas 
bumi terbesar di  dunia. 
Raksasa tidur harus bisa 
kita bangkitkan dengan cara 
berpartner,” tegas Husen.

A n d r i a n s y a h  j u g a 
m e m b e n a r k a n  b a h w a 
pihaknya akan mempercepat 
pengembangan me la lu i 
partnership karena partner 
akan membawa masuk 
modal ,  manpower ,  dan 
keahlian untuk membantu 
mempercepat proyek.•iRli 



14No. 48
Tahun XLIX,  2 Desember 2013SOROT

Pertamax Plus “One Make Fuel” di 
Motoprix 2013
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Turnamen Basket Putra 
Lintas Direktorat

Simulasi Penanggulangan Serangan Teroris

Pebalap Grand Motoprix 2013 yang berlaga di Sentul International Karting Circuit, Bogor mendapat pasokan Pertamax Plus  
dari Pertamina yang menajdi bahan bakar wajib pada event tersebut.

JakaRta - Menyambut Hari Ulang Tahun ke-56, 
PT. Pertamina (Persero) menggelar pertandingan 
basket lintas direktorat dan anak perusahaan. 
Sebanyak 12 tim dari Hulu-Hilir Pertamina  akan 
bertanding.

Bertempat di Gelanggang Remaja Tanjung 
Priok, Senin, (25/11) turnamen dibuka oleh  
Pengurus Bapor Pertamina  Rosidi Gunawan P.

Rencananya, turnamen ini akan digelar mulai 
tanggal 25-28 November, dan 2-3 Desember. 
Pertandingan pembuka turnamen ini dilakukan 
oleh tim Finance IPRM melawan  tim Marketing  
and Trading.  Adapun 12 tim yang ikut ambil bagian 
dalam kegiatan ini, yaitu Refinery, Marketing and 
Trading, Finance and IPRM, General Affair and 
HOUR, Patra Jasa, Pertamina EP, Pertamina 
Geothermal Energy, PHE ONWJ, Pertamina Trans 
Kontinental, PHE WMO, Patra Niaga, dan Internal 
Supply Chain.

Juara pertama dalan turnamen ini akan 
mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 10 
juta rupiah, juara kedua Rp 7,5 juta, dan ketiga 
Rp 5 juta.

Rosidi Gunawan mengatakan, turnamen ini 
bertujuan untuk mencari bibit-bibit unggul pemain 
bola basket dari kalangan pekerja untuk menjadi 
tim Pertamina ke depan. “Pencarian bibit penting 
untuk kelangsungan tim bola basket Pertamina 
yang dapat bermain dengan baik dimanapun dan 
kapanpun,” kata Rosidi.

Ia berharap pertandingan ini bisa menjadi ajang 
beradu sportifitas yang bisa menjadikan Pertamina 
kian kompak. “Dengan semangat olahraga dan 
kekeluargaan mari kita jadikan diri kita tidak 
terkotak-kotak. Namun menjadi semangat satu 
tim, tim basket Pertamina,” ucapnya.•sahRul

seNtul – Bahan Bakar 
Non Subsidi Pertamax Plus 
ditunjuk Pengurus Pusat 
lkatan Motor Indonesia (PP 
IMI) menjadi bahan bakar 
wajib “One Make Fuel Race” 
di lingkungan balap motor IMI. 
Hal ini membuktikan produk 
yang dimi l ik i  Pertamina 
memiliki keunggulan yang 
nyata sehingga mendapatkan 
kepercayaan untuk berlaga di 
ajang Grand Motoprix 2013 
yang berlangsung di Sentul 
International Karting Circuit, 
Bogor, Jawa Barat, 20-21 
November 2013. 

“Event  i n i  d idukung 
penuh oleh Pertamax Plus 
sebagai satu-satunya bahan 
bakar  yang d igunakan 
untuk ajang balap motor 
yang diselenggarakan oleh 
IMI,” ungkap Manager Fuel 
Retail Non PSO Pertamina, 
Waljianto 

Waljianto juga mengung-
kap kan Pertamax Plus meru-
pakan bahan bakar yang 
sudah memenuhi standar 
performa Internasional World 
Wide Fuel Charter (IWWFC) 
dengan keunggulan bisa 
menerima tekanan pada 

MakassaR - Operation 
Head (OH) Terminal BBM 
Makassar menjadi sandera 
kelompok teroris. Ia disekap 
di ruang kerjanya dengan 

JakaRta – Tim Bapor Se-
pak Bola Pertamina suk-
ses merebut piala Trofeo 
Cup setelah menggilas tim 
Wesse iderz  FC dengan 
skor 1-4 pada laga final, 
di Lapangan Sepak bola 
Pertamina Learning Centre, 
Simprug, Minggu (24/11). 
Pertandingan persahabatan 
itu merupakan salah satu 
rangkaian acara menyambut 
ulang tahun ke-56 Pertamina.

Rangkaian kegiatan yang 
dikemas lewat turnamen 
Trofeo Cup ini, dibagi menjadi 
tiga tim, yakni Bapor Sepak 

mesin berkompresi tinggi 
sehingga hasilnya membuat 
kinerja mesin menjadi semakin 
optimal dan spesifikasinya 
sangat sesuai untuk dijadikan 
bahan bakar ajang race.

Keunggulan Pertamax 
Plus juga mendapat penga-
kuan dari Pemenang Juara 
1 Grand Motoprix 2013 
Kelas MP1, Rusman Fadhil 
asal Merauke. Menurutnya 
Pertamax Plus sangat terasa 
manfaatnya. Tarikan motor 
balap yang digunakan saat 
dirinya berlaga lebih berte-

naga dan cepat.
“ S e b e l u m n y a  s a y a 

m e n g g u n a k a n  b a h a n 
bakar lain. Namun, setelah 
menggunakan Pertamax 
Plus motor lebih cepat dan 
bertenaga dan dorongannya 
lebih kencang,” ucap Rusman 
Fadhil saat ditemui usai me-
nerima tropi kemenangan.

Grand Motoprix 2013 
ini mempertemukan para 
juara Motoprix di lima region 
Indonesia yang tujuannya 
untuk mendongkrak gengsi 
pentas balap Motoprix yang 

sudah sejak lama berstatus 
Kejuaraan Nasional (Kejurnas). 
Peserta Grand Motoprix 2013 
adalah para juara 1, 2, dan 3 
kelas MP1, MP2, MP3, dan 
MP4 dari masing-masing 
region.

D e n g a n  d i g e l a r n y a 
Grand Motoprix sebagai mo-
men puncak, pentas ba lap 
Motoprix akan lebih berkualitas 
sehingga  muncul bibit-bibit 
pembalap yang di kemudian 
hari bisa mengharumkan na-
ma Indonesia di pentas balap 
motor internasional.•iRli

todongan senjata laras pan-
jang tepat di kepala. Beberapa 
ka l i  sen ja ta  d i ledakkan 
membuat para pekerja panik. 

Pimpinan mereka meng-
ancam akan menghancurkan 
seluruh wilayah TBBM Ma-
kassar jika tuntutan meraka 
tidak dipenuhi.

Beruntung petugas sekuriti 
dengan sigap melaporkan 
ke adaan tersebut ke pihak 
yang berwajib. Tak berapa 
lama, Pasukan Yonif 700/
Raider yang tergabung dalam 
Pasukan Penanggulangan 
Teroris tiba di lokasi. Mereka 
berhasil melumpuhkan  teroris 
yang menyandera OH dan 
menguasai TBBM. Kemudian 
OH diamankan ke save 
house Markas Kodam VII/
Wiranuana.

Situasi mencekam itu 
rupanya belum berakhir. Satu 
unit tangki yang memuat 
Avtur diambil alih teroris dan 
berniat akan diledakkan di 
area keramaian. Namun, 

pasukan Raider 700 lebih 
lincah mengunci pergerakan 
sang penjahat. 

Tangk i  yang hendak 
menuju ke lokasi  DPPU 
Hasanuddin i tu berhasi l 
diamakankan petugas tepat 
d i  depan Pos C TBBM 
Makassar.

Kejadian tersebut me-
rupakan skenario dari latihan 
rutin Yonif 700/ Raider Kodam 
VII/Wirabuana di lokasi TBBM 
Makassar yang merupakan 
salah satu objek vital yang 
harus dijaga keamanannya 
pekan akhir September lalu.

O p e r a t i o n  S e c u r i t y 
Sulawesi, Slamet Dwi Laksono 
mengungkapkan, selain untuk 
memelihara kemampuan 
pasukan Yonif 700 Raider 
juga melatih kemampuan 
internal Pertamina dalam 
meningkatkan kompetensi 
jika terjadi keadaan darurat 
yang sesungguhnya.

“Simulasi in i  sengaja 
tidak diberitahukan supaya 
p ro s e d u r  p e n a n g a n a n 
k e  a d a a n  d a r u r a t  b i s a 
dilaksanakan spontan,” ujar 
Slamet.•MoR Vii
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Bapor Sepak Bola Pertamina 
rebut Piala Trofeo Cup

Bola Pertamina yang para 
pemainnya d i ikut i  para 
mana jemen Per tamina , 
Wesseiderz FC terdiri dari 
sejumlah selebriti Indonesia, 
dan PSSI Pers dari wartawan 
olahraga. 

Menurut penanggung 
jawab Trofeo Cup 2013, Andri 
R. Putra di sela pertandingan, 
kegiatan ini juga sebagai 
media promosi Pertamina 
Soccer School kepada artis-
artis Indonesia. 

Meski para pemainnya tak 
lagi muda, tim Bapor Sepak 
Bola Pertamina tampak 

memperlihatkan permainan 
bolanya yang apik. 

Kendati demikian, se-
mangat ketiga tim pun me-
mang patut diacungi jempol. 
Menurut salah satu artis si-
netron, Mario Lawalata, meski 
kalah ia mengaku bangga bisa 
bermain melawan para pemain 
yang lebih berpengalaman. 
“Justru kita sangat senang 
bisa bermain dengan mereka.
Bagaimana pun juga menang 
kalah adalah hal yang biasa 
dalam kompetisi,” ungkap 
pria kelahiran Pekanbaru, 
Riau ini.•egha
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CSS KIOSK 2013 :
Terapkan Kepuasan Pelanggan 
dengan Layanan
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Diklat Susdasjemen Kunjungi Pertamina
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upskill Tim PCM ru VI Balongan
ciReboN – RU VI dengan 
konsisten terus berupaya 
beroperasi dengan baik. Salah 
satu langkah yang dilakukan 
untuk menjaga keandalan 
kilang Balongan yaitu dengan 
melaksanakan Planned 
Correct ive Maintenance 
(PCM) yang dimulai Oktober 
2013.

Untuk menunjang ke-
lan caran kegiatan PCM 
ter sebut, RU VI Balongan 
mengadakan workshop 
Upskill and Alignment yang di 
gelar di Hotel Aston, Cirebon 
pada akhir Agustus lalu. Hadir 
pada saat itu yakni SMOM 
RU VI, tim manajemen, serta 
perwakilan seluruh fungsi 

RU VI.
P a d a  k e s e m p a t a n 

tersebut, seluruh fungsi 
mempresentasikan kesiapan-
nya dalam menghadapi T/A 
yang akan dilaksanakan. 
Workshop tersebut juga 
membahas tentang seluruh 
daftar pekerjaan yang akan 
dikerjakan pada PCM 2013, 
seper t i  re tube sur face 
kondensator steam turbin 
generator 51-G-101 B E1, 
Penggantian pompa dan 
pondasi pompa decarbonator 
demin train B 55-A-101 B P1, 
dan sebagainya.

PCM merupakan ke-
giatan yang pertama kali 
dilaksanakan oleh RU VI 

Balongan dengan koor-
dinatornya yakni fungsi T/A. 
Kegiatan T/A Break me -r upa-
kan kegiatan maintenance 
extraordinary actifity yang 
dilakukan secara periode, 
membutuhkan biaya yang 
besar, melibatkan orang yang 
cukup banyak, sehingga harus 
dikelola secara kompleks. 

T/A Manager  RU VI 
Burhanuddin mengatakan 
tujuan dari kegiatan T/A Break 
yakni mengembalikan kondisi 
operasional kilang baik secara 
mekanikal maupun dari segi 
proses integrity sehingga 
menghasilkan produk yang 
berkualitas serta dari segi 
kuantitas juga tercapai.•Ru Vi

JakaRta - Rombongan Diklat Susdasjemen Pertahanan Angkatan VI TA 2013  melakukan 
kunjungan kerja ke  Pertamina. Rombongan yang dipimpin Kol. Inf. Martono diterima oleh 
External Communication Manager Jekson Simanjuntak di  Gedung Utama Pertamina Pusat 
pada (21/11). Turut hadir dalam acara tersebut Brand Manager Agus Mashud. 

Rombongan berjumlah  37 peserta, yang terdiri dari unsur-unsur  dari Kementrian 
Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.  Mereka mendapat pemaparan mengenai 
Pertamina sebagai power house Indonesia dari Jekson Simanjuntak, dari VP Corporate 
Strategic Planning – PIMR Heru Setiawan. 

Kegiatan kursus diadakan selama tiga bulan oleh Badan Diklat Kementerian Perta hanan. 
Dalam rangka memenuhi praktik dari teori yang sudah disampaikan, maka kunjungan ini 
dilakukan ke perusahaan milik negara. “Pelajaran  yang dikembangkan adalah  bagaimana 
kita harus mengetahui manajemen yang ada di BUMN,  salah satunya   Pertamina. Pertamina 
merupakan perusahaan yang sudah mendunia. Kami sengaja ke sini untuk mendapatkan 
materi sehingga siswa dapat membandingkan antara teori dan pelaksanaan  yang sudah 
dijalankan oleh Pertamina,” tutur Kol. Inf.  Martono saat diwawancarai.•deVi sePtiNiNgtyas/uRiP

MedaN – Untuk meningkat-
kan kepuasan pelanggan 
Corporate Shared Service 
(CSS) di lingkungan MOR 
I ,  IT  Area M&T Medan 
mengadakan KIOSK 2013 
pada 18 - 22 Nopember 
2013 di halaman IT Area 
M&T Medan. Acara ini dibuka 
oleh SVP Corporate Shared 
Service, Gunung Sardjono 
Hadi  dar i  Kantor Pusat 
dengan melakukan Video 
Conference ke seluruh Kantor 
Marketing Operation Region 
dan Refinery Unit. 

Secara langsung juga, 
SVP Corporate  Shared 
Service, Gunung Sardjono 
Had i  berd ia log kepada 
General Manager MOR dan 

RU yang ada di seluruh 
Indonesia tentang penjelasan 
seputar  layanan da lam 
menjalankan CSS yang ada 
di Pertamina.

General Manager MOR 
I Jumali mengungkapkan, 
layanan yang diberikan oleh 
CSS KIOSK 2013 terus 
bergulir, sehingga survey 
kepuasan pelanggan dapat 
dinikmati oleh seluruh pe-
kerja dan TKJP yang ada di 
lingkungan MOR I.

Bergulirnya CSS KIOSK 
2013 selama satu pekan 
i n i ,  d i h a r a p k a n  d a p a t 
memberikan layanan teknologi 
informasi dan komunikasi  
secara maskimal. Sehingga 
visi CSS menjadi World Class 

ICT Service Provider dapat 
terwujud.

K I O S K  d a n  S u r v e y 
Kepuasan Pelanggan CSS 
yang diadakan di 13 lokasi 
di seluruh Indonesia ini ju ga 
menghadirkan booth Per-
tamina Retail, Pertamina 
Pelumas, Telkom, Telkomsel, 
Berca dan Astra Graphia. 
Tujuannya untuk memasarkan 
produk unggulan mereka di 
KIOSK 2013 ini.

Bukan hanya itu aja, 
KIOSK 2013 ini memberikan 
layanan pengisian Survei 
Kepuasan Pelanggan CSS, 
Klinik IT, pengundian doorprize 
dan sharing session IT untuk 
mahasiswa dan pekerja se-
lama acara.•MoR i
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Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo menerima penghargaan internasional dari Aldrin Monsod Managing Director 
and Publisher Corporate Governance Asia.
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Corporate Secretary Pertamina 
raih Penghargaan Internasional

hoNg koNg – Pada 18 
No vember 2013, Corporate 
S e c r e t a r y  P e r t a m i n a 
memperoleh penghargaan 
dalam 1st Asian Company 
Secre ta ry  Recog n i t i on 
Awards 2013 yang diseleng-
garakan oleh majalah regional 

berbangga karena Corporate 
Governance Asia te lah 
mendesain kategori ini sejak 
6 tahun lalu. Dengan metode 
penilaian yang sangat ketat, 
Pertamina dipandang sejajar 
dengan perusahaan publik 
dalam hal transparansi dan 
tata kelola,” jelas Nursatyo.

Pemil ihan pemenang 
dilakukan melalui metode 
survei kepada 1.100 peru-
sahaan dari 12.000 pembaca 
majalah tersebut di kawasan 
Asia selama enam bulan, 
dengan kriteria penilaian 
meliputi upaya penerapan 
GCG,  aks i  ko rpo ras i , 
aksesibil itas komunikasi 
serta kinerja perusahaan 
p a d a  t a h u n  b e r j a l a n . 
Responden survei adalah 
Fund Managers, Investment 
Funds, dan eksekutif di 

Corporate Governance 
Asia. Melalui penghargaan 
t e r s e b u t ,  C o r p o r a t e 
Secretary Pertamina diakui 
sebagai salah satu yang 
terbaik di Indonesia, atas 
upaya transparansi yang 
telah dilakukan Pertamina, 
terutama dar i  s is i  Tata 
Kelola Perusahaan (GCG), 
keterbukaan in formasi , 
stake holders relations, serta 
kepatuhan akan regulasi.

Penghargaan diterima 
oleh Corporate Secretary 
Pertamina Nursatyo Argo 
di Renaissance Harbour 
V i e w  H o t e l ,  Wa n c h a i 
District, Hongkong. Turut 
hadir pada acara tersebut 
adalah VP Investor Relations 
Achmad Herry Syarifuddin 
dan Manager  CSR I fk i 
Sukarya. “Pertamina patut 

perusahaan Asia.
Selain Pertamina, peng-

hargaan juga diber ikan 
kepada PT Bank Mandiri 

Pertamina kembali 
menancapkan namanya 
di ranah internasional. 
corporate secretary 
Pertamina memperoleh 
penghargaan dalam 1st 

Asian company Secretary 
Recognition Awards 
2013. bukti bahwa 
Pertamina dipandang 
sejajar dengan 
perusahaan publik dalam 
hal transparansi dan tata 
kelola.

Tbk dan PT Telkom Indonesia 
Tbk. Corporate Government 
juga memberi penghargaan 
kepada perusahaan dari 

negara-negara Asia lain 
seperti China, Hong Kong, 
Singapura, Filiphina, dan 
Thailand.•NeRisa PitasaRi

JakaRta – PT Pertamina 
(Persero) kembali memberikan 
apresiasi dan penghargaan 
kepada insan jurnalis melalui 
ajang Anugerah Jurnalistik 
Pertamina (AJP) 2013 di Lan-
tai Mezzanine Kantor Pusat 
Pertamina, Jumat (29/11). 

Melalui tema “Energi Masa 

Media, Partner Strategis bagi Pertamina
Depan yang Berkelanjutan” 
AJP 2013 kali ini berhasil 
menjaring 705 hasil karya 
insan jurnalis. Hal ini menun-
jukkan antusiasme yang tinggi 
dari para insan jurnalis untuk 
mengikuti ajang tahunan AJP.

“AJP ini menjadi bukti 
dan komitmen Pertamina 

bahwa media menjadi partner 
strategis bagi Pertamina 
dalam mencapai visinya. 
Mudah-mudahan di tahun 
mendatang Pertamina bisa 
memperbaiki kinerja dan 
meningkatkannya,” ungkap 
VP Corporate Communication 
Pertamina, Ali Mundakir. 

Lebih lanjut Ali Mundakir 
j u g a  m e n y a m p a i k a n 
ucapan terima kasih atas 
partisipasi  insan media dalam 
mengawal Pertamina dan bisa 
membawa Pertamina menjadi 
perusahaan energi berkelas 
dunia.  

Penetapan pemenang 
berdasarkan penilaian dewan 
juri yang terdiri dari praktisi  
Dr.  Luluk Sumiarso, Prof 
Dr Tjipta Lesmana, Candi 
Sinaga, Ninok Leksono, 
Effendi Gazali, Riza Primadi, 
Bea Wiharta, dan Komaidi 
Notonegoro.

Menurut Luluk Sumiarso, 
penjurian berdasarkan upaya 
jurnalis dalam menghadirkan 
nasionalisme, mewu judkan 
energi berkelanjutan dan 
keman  dirian energi nasional 
dalam hasil karyanya.

Tahun ini AJP diberikan 
kepada enam kategori, yaitu 
Hardnews Cetak, Feature 
Cetak, Hardnews/Feature 
Onl ine, Feature Televisi , 
Feature Fotografi, dan Feature 

Radio.  
Adapun, peserta terbaik 

untuk kategori Hardnews 
Cetak yakni, Sabpri Piliang dari 
Harian Suara Karya dengan 
judul Pertamina Sudah Teruji 
Kelola Ladang Migas; kategori 
Feature Cetak Agung Wredho 
dari Koran Jakarta dengan 
judul Menguras Minyak di 
Celah Batuan; dan kategori 
Hardnews/Feature Online 
diraih Ariesta dari Tribunews 
Pekanbaru dengan karya 
Microalga Sumber Energi 
Masa Depan. Untuk kategori 
Feature TV, Puti Nurul Fatimah 
& Rusman Rusmana dari 
TRANS 7 dengan judul Energi 
Alternatif Ampas Tahu, serta 
kategori Feature Radio diraih 
Rumondang Nainggolan dari 
Kantor Berita Radio 68H 
(KBR68H) dengan judul 
Biogas di Areng. Sedangkan 
Fransiskus Parulian Simbolon, 
dari Kontan, meraih kategori 
Feature Foto dengan judul 
Antri Elpiji Gratis. 

Dewan ju r i  akh i r nya 

menetapkan Ariestia sebagai 
Best of the best  dar i  6 
kategori yang dilombakan. 
Dengan predikat tersebut, 
Ariestia meraih hadiah Grand 
Pr ize Kursus Jurnal ist ik 
Internasional di Eropa.

“Sepertinya mimpi banget 
bisa berhasil menjadi best 
of the best karena dengan 
banyaknya saingan rasanya 
tidak mungkin bisa menang. 
Menjadi nominasi pun saya 
sudah  senang  apa l ag i 
sebagai pemenang karena 
bisa bersaing dengan para 
jurnalis di seluruh Indonesia“, 
ungkap Ariestia yang ditemui 
usai menerima penghargaan.        

Ariesta mengharapkan 
agar rekan-rekan jurnalis 
di daerah untuk tahun ke 
depan akan ikut terpacu 
dan termotivasi supaya bisa 
lebih banyak lagi yang ikut 
dalam ajang AJP dan jangan 
takut untuk bersaing selagi 
ada kesempatan untuk me-
nuangkan hasil karya jur-
nalisnya.•iRli/dsuAriestia meraih hadiah Grand Prize Kursus Jurnalistik Internasional di Eropa.
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rEKOr MurI 
PErCEPAT TArgET 
100 JuTA POHOn 

gerakan  Menabung 100 juta pohon yang dicanangkan PT Pertamina (Persero) pada akhir tahun 2011, terus bergulir agar bisa diselesaikan 
pada tahun 2015. Program yang berorientasi pada percepatan perbaikan lingkungan dan memberikan kontribusi dalam pengurangan emisi 
karbon, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema kemitraan atau ecopreneuship.

Menabung pohon diawali dengan penanaman pohon di areal Pertamina geothermal Energy Area Kamojang, pada 1 Desember 2011.  
Perkembangan tanaman yang di ‘tabung’ senantiasa dipantau agar kelak 3 hingga 5 tahun ke depan benar-benar memberikan manfaat. 
Sebagaimana disampaikan oleh Direktur utama Pertamina Karen Agustiawan saat memimpin langsung kegiatan rekor Museum rekor 
Indonesia (MurI) Menabung 20 Juta pohon dalam sehari dari Manokwari, Papua Barat. “Kegiatan menabung pohon ini, tidak berhenti pada 
menanam melainkan juga merawat hingga tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,”jelas Karen.

Diperkirakan hingga akhir tahun 2013, total pohon yang ditabung Pertamina mencapai 75 juta pohon. Jumlah tersebut berasal dari 55 juta 
pohon yang telah terverifikasi hingga 20 November 2013 ditambah dengan 20 juta pohon melalui Rekor MURI menabung pohon. Bisa dipastikan 
target 100 juta pohon bisa selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan, berkat dukungan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.•DSu



Menabung 20 Juta Pohon
SInErgI PECAHKAn rEKOr MurI 

Di lapangan Sriwijaya Pertamina ber-
sama KODAM Sriwijaya mengajak 
masyarakat menaman pohon seren-
tak pada 21 November 2013. GM 
RU III, Yulian Dekri dan Pangdam II 
Sriwijaya Mayjen TNI Bambang Budi 
Waluyo mengucapkan terima kasih 
ke pada semua pihak yang mendu-
kung kegiatan tersebut.•HUMAS RU III

25 ribu bibit pohon ditanam di 
Kampung Koja, Desa Cikuya 
Ke  ca matan Solear, Tangerang. 
Penanaman dipimpin oleh GM Mar-
keting Operation Region III, Afandi 
Pangdam Jaya, Mayjen TNI E. 
Huwadi Lubis, dan diikuti muspika 
beserta masyarakat.•SAHRUL

Sebanyak 2.079.095 pohon jenis Sengon, 
Jabon, dan Akasia ditanam di wilayah 
Jateng dan DIY. Kegiatan dipusatkan 
di Desa Tlogopucung, dihadiri GM Mar-
keting Operation Region IV Subagjo Hari 
Moelianto,  GM RU IV Cilacap  Edy Pra-
bowo, Danrem 072 Pamungkas Brigjen 
TNI M.S. Fadillah dan Bupati Temanggung 
Drs. H. M. Bambang Sukarno.•MOR IV

Penanam pohon di Kalimantan Barat 
dilaksanakan di Melawi, Sindang 
Sanggau dan Sekadu, dengan total 
tanaman terbanyak 10 juta. GM 
Marketing Operation Region VI, 
Faris Aziz bersama Pangdam XII 
Tanjungpura Mayor Jenderal TNI AD 
Ibrahim Saleh, mempin penanaman 
di Melawi.•MOR VI

PT Pertamina EP Field Rantau dan 
TNI Angkatan Darat menanam pohon 
di perbatasan Sumatera Utara dan 
Aceh. Hadir Pjs Field Manager Asset-1 
Rantau, I Wayan Sumerta, Dan Dim 
0104 Aceh Timur Letkol Inf. Mujahidin 
SH,  Muspika dan masyarakat. Kegiatan 
ditandai dengan penanaman pohon 
Jabon.PEP ASET RANTAU

Sinergi Pertamina, TNI AD dan seluruh 
lapisan masyarakat mendukung 
program Menabung 100 Juta Pohon, 
sangat terasa ketika pemecahan 
Rekor MURI Menabung 20 Juta Pohon 
dilaksanakan serentak di 8.815 lokasi 
di sekitar wilayah operasi Pertamina, 
anak perusahaan, KODIM serta lahan 
masyarakat pada Kamis, 21 November 
2013. Acara yang dipusatkan di 
areal Yonif Arai 752 Manokwari ini, 
dipimpin langsung oleh Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan bersama 
Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) 
Jenderal TNI Budiman. Di berbagai 
daerah, jajaran manajemen unit bisnis 
dan anak perusahaan Pertamina serta 
KODIM dari berbagai wilayah, kompak 
mendukung realisasi Rekor MURI 
Menabung 20 Juta Pohon dari Sabang 
hingga Merauke.

ACEH TAMIAng

SErDAng BEDAgAI

TAngErAng
TEMAnggung

BOJOnEgOrO

MELAWI

Penanaman pohon di bantaran Sungai Ular, 
Serdang Bedagai, menjadi salah satu titik 
kegiatan Rekor MURI Menabung 20 Juta 
Pohon. Kegiatan yang dihadiri General 
Manager Marketing Operation Region I, 
Jumali dan Panglima Daerah I/BB, May jen 
TNI Burhanuddin Siagian tersebut, meli-
batkan muspida setempat, serta masyarakat 
yang tergabung dalam Jaringan untuk Hutan 
dan Koperasi Indonesia.•MOR I

PALEMBAng

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal 
Energy, Rony Gunawan, GM Refinery 
Univ VI Balongan Budi Santoso Syarif dan 
Pangdam Siliwangi Mayjen Dedi Kusnandi 
menanam pohon secara simbolis di sekitar 
area PGE Kamojang.•PGE

gAruT



Menabung 20 Juta Pohon
SInErgI PECAHKAn rEKOr MurI 

PT Pertamina EP Cepu (PEPC) 
dan Kodam V Brawijaya menanam 
162.700  di Bojonegoro. Direktur Uta-
ma Pertamina EP Cepu Amril Thaib 
Mandailing, Pangdam V/Brawijaya 
Mayjen TNI R. Ediwan Prabowo dan 
Bupati Bojonegoro Drs. Suyoto secara 
simbolis menanam pohon di lapangan 
bola Dander• HUMAS PEPC

Di wilayah Ambon, penamanan 
dipusatkan di Namlea dipimpin oleh 
Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI 
Torry Johar Banguntoro dan Branch 
Manager Maluku Aditya Budi Prabowo. 
Lokasi lainnya di Kec. Waeapo, 
Tobelo, Tobelo Selatan, Tobelo Barat, 
dengan jenis tanaman Jati Putih dan 
Sengon.•HUMAS MOR VIII

Senior Advisor PT. Pertamina EP Akbarsyah  
bersama dengan Pangdam Mulawarman, 
Mayjen TNI Dicky W. Usman berpartisipasi 
memecahkan Rekor MURI Menabung 20 
Juta Pohon. Akbarsyah berharap aktivitas 
penghijauan yang melibatkan masyarakat 
ini, bisa mendukung pelestarian ling kung-
an.• HUMAS PEP

Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan dan Kepala 
Staf Angkatan Darat Jendral TNI 
Budiman memimpin pemecahan 
Rekor MURI menabung 20 juta 
pohon di Manokwari, Papua 
Barat. Di wilayah Papua, 
Perta mina bersama TNI AD 
menanam 387.500 pohon.•DSU

BOJOnEgOrO

MELAWI

TAnJung SELOr

MAMuJu

MAnOKWArI

nAMLEA

Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar 
Adnan Saleh, GM Marketing Operation 
Region VII Dani Adriananta serta 
Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI 
Bachtiar memimpin penanaman 115.000 
pohon di Mamuju, yang merupakan 
bagian dari 409.900, yang ditanam di 
Sulawesi Barat.• HUMAS MOR VII



Setelah bergulir selama 2 tahun, program Menabung 100 juta 
pohon telah memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat. 
Selain memberikan dampak postif bagi lingkungan, kegiatan yang 
melibatkan partisipasi aktif masyarakat ini juga menumbuhkan 
ecopreneurship yang tersebar di beberapa wilayah di 
Indoensia. Berikut cuplikan manfaat program 100 juta 
pohon yang dirasakan langsung masyarakat.

Manfaat 100 Juta Pohon 
Bagi Ratusan Juta Masyarakat

Sumbangan Oksigen 
dan Lahan Terbuka Hijau 
untuk Warga Depok

Muara ujung, 
Sentra Bibit Mangrove


