
Bertahun-tahun menjadi sumber energi utama, kini dunia 
di hadapkan dengan penurunan cadangan minyak mentah 
secara signifikan. Padahal, kebutuhan energi kian bertumbuh. 
Mengantisipasi keamanan energi, negara-negara berupaya 
mengembangkan potensi migas non-konvensional sebagai 
sumber energi masa depan. Salah satunya unconventional gas, 
seperti shale gas, tight gas, dan gas metana batubara (coalbed 
methane/CBM). Sebagaimana diyakini, potensi shale gas dunia 
teramat masif. Bahkan diperkirakan sangat ekonomis dan 
berdampak positif bagi pergerakan ekonomi, terutama di Afrika 
dan sebagian besar negara anggota OPEC.  Berdasarkan data US 
Energy Information Administration (EIA), Cina memiliki cadangan 
shale gas terbesar di dunia. Bahkan, tahun 2020 China akan 
memangkas impor gas hingga 40% karena produksi gas negara 
Tirai Bambu ini diperkirakan meningkat 60-100 bcf pada periode 
itu. Calon produsen shale gas lainnya adalah Argentina, Aljazair, 
AS, Kanada, Meksiko, Afrika Selatan, dan Afrika.

  

Shale gas adalah gas bumi yang terperangkap dalam batuan 
atau formasi serpihan batuan yang permeabilitas dan porositasnya 
rendah, sehingga minim aliran gas jika dieksplorasi konvensional. 
Untuk itu, dilakukan teknik fracking atau hydraulic fracturing untuk 
merusak formasi batuan dan membuka rongga lebih supaya gas 
bisa mengalir lebih banyak ke permukaan. 

Namun tidak hanya bermanfaat, eksplorasi gas ini juga 
berdampak fatal terhadap lingkungan seperti pencemaran 
air tanah, pencemaran udara, dan pergerakan struktur tanah 
sehingga memicu gempa. Pasalnya, proses fracking memakai 
jutaan galon air untuk diinjeksi ke dalam batuan, sehingga 
kandungan kimianya dapat mencemari zona air bawah tanah. 
Selain itu, gas hasil pemecahan ditenggarai dapat bocor ke 
permukaan dan berpotensi melepas gas metana ke atmosfer. 
Akibat dampak berbahaya ini, berbagai pihak pemerhati 
lingkungan kerap memprotes upaya eksplorasi. Sementara, 
para Pengambil Kebijakan Eropa dan AS masih serius mengkaji 
peraturan pengembangan gas ini.

Tak kalah dengan negara maju, Indonesia diperkirakan 
memiliki kandungan shale gas hingga 574 tcf dengan cadangan 
terbesar di Sumatera dan Kalimantan. Sebagai perusahaan 
nasional yang memegang prinsip berkelanjutan, tidak hanya aspek 
teknis yang harus dipertimbangkan tapi juga penggunaan teknologi 
yang tepat untuk meminimalkan risiko terhadap lingkungan. Jadi, 
disamping pemenuhan energi tercapai, lingkungan pun tetap 
terpelihara. Pada akhirnya, kita dapat mengelola energi ramah 
lingkungan berdaya saing tinggi untuk mendukung ketahanan 
energi dalam negeri.•
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Setelah berhasil raih kemenangan di ajang GP Bahrain, GP Spanyol dan yang terakhir adalah Juara 3 di GP2 Series 2014 di Monte Carlo, Monaco pada 24 Mei lalu, 
pembalap andalan Pertamina, Rio Haryanto melakukan audiensi ke Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, pada Senin (2/6). Dalam kesempatan tersebut 
Rio menunjukkan piala yang diperolehnya di Monte Carlo kepada  Direktur Utama Pertamina dan mohon doa restu untuk berlaga ke sirkuit Red Bull Ring, Austria. 
bERITA TERKAIT dI HAlAMAN 20

Citra Pertamina Tetap Excellent

JAKARTA – Penghargaan 
I M A C  A w a r d  y a n g 
berlangsung di Ballroom 
Hotel Mulia, Selasa (3/6) 
tersebut diterima oleh VP 
Corporate Communication 
Pertamina, Al i  Mundakir 
untuk kategor i Oil & Gas 
Company, kategori Lubricant 
diterima oleh Direktur Operasi 
PT Pertamina Lubricants, 
Andria Nusa sedangkan untuk 
kategori Gas Station diterima 

Untuk kesebelas kalinya, 
Pertamina kembali diakui 
sebagai perusahaan migas 
terbaik di tanah air. Pertamina  
juga meraih dua penghargaan 
lain untuk kategori pelumas 
dan gas station dalam 
Indonesia Most Admired 
Companies (IMAC) Award 2014.

oleh Channel Management 
Manager Dit. Pemasaran & 
Niaga, Zulfihansyah Kamil 
Isban.

“Tiga Penghargaan yang 
kita terima ini menunjukkan 
bahwa upaya Pertamina 
dalam meningkatkan kualitas 
produk dan pelayanan ke-
pa da masyarakat sudah 
men dapatkan pengakuan 
langsung dari masyarakat 
selaku konsumen Pertamina,” 
ungkap Ali Mundakir saat 
d i temu i  usa i  mener ima 
penghargaan.

Ali mengatakan, Pertamina 
sudah masuk tahun ke-7 
mempertahankan prestasi 
tersebut sehingga masyarakat 
setiap saat tetap merasakan 
k u a l i t a s ,  l a y a n a n  d a n 
produk yang dihasilkan oleh 
Pertamina. Disamping itu, 
Pertamina juga memberikan 

manfaat lebih bagi masyarakat 
ba ik  d i  sek i ta r  operas i 
Pertamina ataupun masyara-
kat di wilayah perba tasan 
Indonesia.

Penggagas Corporate 
Image Award dan juga CEO 
Frontier Consulting Group, 
Handi Irawan D mengatakan 
pengukuran corporate image 
2014 tersebut berdasarkan 
empa t  d imens i .  Ya i t u , 
Quality (perhatian terhadap 
konsumen,  te rpercaya , 
produk/jasa berkualitas dan 
inovatif), Performance (tumbuh 
berkembang dan terkelola 
dengan baik), Responsibilty 
(kepedulian akan lingkungan 
dan tanggung jawab sosial) 
serta Attractiveness (tempat 
kerja idaman dan karyawan 
yang berkualitas). 

Menurut Handi, peran 
cor porate image semakin 

penting di masa mendatang. 
Pelanggan akan semakin 
percaya dan loyal kepada 
perusahaan yang memiliki 
corporate image yang baik. 
Perusahaan  pun memiliki 
kesempatan bisnis yang 
jauh lebih besar di masa 
mendatang dan juga mampu 
untuk menarik karyawan 
yang berkualitas.  “Inilah yang 
membuat perusahaan se-
makin kompetitif,” tegasnya.

Corporate image 2014 kali 
ini mencakup 86 perusahaan 
dengan 93 kategori industri. 
Survei dilakukan terhadap 
empat kelompok responden 
ya i t u  mana jemen  a tau 
pelaku bisnis, stakeholder 
atau investor, jurnalis dan 
masyarakat publik. Jumlah 
responden yang di l i  bat-
kan sebanyak 2.735 res-
ponden.•IRlI



VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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Pengantar Redaksi : 
Fungsi Compliance berpindah dari Corporate Secretary 

ke Legal Counsel. Beberapa anak perusahaan Pertamina juga 
berdiri. Kami pun menelusurinya, sehingga sampai ke fungsi 
Strategic HR yang menangani masalah pembentukan ataupun 
penggabungan  fungsi di berbagai level struktur organisasi.  
Kami pun berbincang  dengan VP Strategic HR Suwardi 
Somantri, yang didampingi Organization Development 
Manager Teuku Mirasfi.  Berikut petikannya. 

Apa latar belakang perpindahan fungsi Compliance 
dari Corporate Secretary ke legal Counsel?  Sesuai 
dengan  aturan yang diterbitkan oleh Kementerian BUMN, 
Fungsi Compliance harus berada satu level di bawah Direksi. 
Nah, lalu kami melihat bagaimana  best practice-nya. Biasanya 
yang namanya Compliance di banyak perusahaan berada 
dibawah fungsi  Legal.  

Di perusahaan lain, yang disebut Compliance itu  besar 
dan luas sekali. Kalau di Pertamina masih terbatas. Sehingga 
ada tahapan-tahapannya, Compliance yang  ideal itu seperti 
apa dan sekarang ini  dimana posisinya. Kita sedang  menuju 
ke arah sana. 

Setelah beberapa kali dibahas dengan berbagai pihak, 
akhirnya  diputuskan lebih pas di Legal Counsel,  karena  
Corporate Secretary tidak berurusan dengan  penegakan 
peraturan-peraturan. 

Apa urgensi perubahan struktur organisasi ini? Pada 
dasarnya perubahan struktur organisasi mengikuti strategi 
perusahaan. Structure follow strategy.  Kami di Strategic HR  
memikirkan strategi apa yang pas saat bisnis ini dijalankan. 
Strategi apa yang pas dalam bidang HR saat visi dan misi 
itu ditetapkan. Sehingga tidak bisa lepas dari visi dan misi 
perusahaan. Visi dan misinya seperti apa, strategi jangka 
panjangnya seperti apa, dan jangka pendeknya  seperti apa. 
Kita selalu mengikuti, sesuai prinsip tumbuh dan berkembang.     

Oleh karena itu dibentuklah HR dalam bidang Organization 
Development, Industrial  Relations, Compensation and Benefit, 
dan Governance.  Governance ini  mengenai RKAP,  risiko,  
sistem dan prosedur. 

Pada saat strategi perusahaan, misalnya, mengantisipasi  
2025 ingin menjadi world class energy company, ini yang harus 
kita jabarkan. Semuanya by process dan  melalui tahapan-
tahapan.  Nah, ini structure-nya follow strategy,  bukan strategy 
follow structure. 

Apa yang menjadi patokannya?  Intinya, dilihat dulu pro-
ses bisnis perusahaan saat ini. Misalnya dibentuknya suatu AP 
atau badan usaha yang baru. Atau seperti Compliance yang 
dimasukkan ke Legal. Kita juga melihat pengalaman bagaimana 
Quality Management pindah dari Direktorat PIMR ke  Direktorat  
Umum. Semua berproses. 

Begitu kita berbicara proses, jangan lupa maksudnya adalah 
proses bisnis. Proses bisnis itu dulu yang harus dilihat. 

Justru kita dari awal harus mengikuti, misalnya, proses 

bisnis migas itu  dari A sampai Z seperti apa. O, rupanya A 
sampai K-nya masih diurus oleh siapa, sisanya oleh siapa. 
Kalau itu sudah pas proses bisnisnya, role and responsibility-
nya juga sudah jelas. Baru kalau sudah seperti itu, kita mulai 
pengelompokkannya. Kalau urusannya sama, di Hulu ada HR, 
di Pengolahan ada HR, semua dikelompokkan  di HR. 

Jadi tugas dari Organization Development bukan hanya 
pem bentukan baru, tetapi  juga penggabungan fungsi-fungsi.  
Secara umum, bisa digabung, bisa dipisah. Semuanya itu 
structure follow strategy. 

Pembentukan direktorat atau divisi baru, berarti ada strategi 
yang mau dijalankan. Langkah apa yang akan dijalankan itu, kalau  
berdasarkan struktur yang ada sekarang, mungkin sudah tidak 
memadai. Contoh Gas & Power di bawah Direktorat Gas. Ini 
terjadi karena  bisnis gas memang berkembang menjadi besar. 

Di situ ada antisipasi, juga ada eksekusi. Antisipasi misalnya, 
kita mau dua atau tiga tahun lagi semua sudah beralih ke gas. 
Yang disebut dengan minyak itu perannya sudah berkurang. Jadi 
gas ini akan menguat. Demikian pula dilihat dari sisi magnitude-
nya. Semakin banyak permintaan, maka bisnisnya akan semakin 
berkembang. Kalau bisnisnya berkembang, ya organisasinya 
pun harus disesuaikan.

Sebenarnya, organisasi yang pas itu seperti apa?  Tidak 
ada organisasi yang tetap dalam sebuah perusahaan. Karena 
organisasi itu  hanya alat untuk mencapai tujuan perusahaan. 
Bisa dikatakan pas, jika strategi perusahaan dapat tercapai 
dengan organisasi yang ada. Itulah yang dikatakan organisasinya 
yang pas dan efektif. Tetapi seringkali organisasi menjadi tujuan. 
Seharusnya tidak seperti itu. 

belakangan ada anak-anak perusahaan baru dila-
hirkan, seperti Pertamina International EP. begitu juga 
akan ada  anak perusahaan di Pengolahan. Ini juga 
dibawah VP Strategic HR? Kalau  berbicara bisnis, itu ada 
di fungsi bisnisnya. Seperti  ada pengembangan untuk service 
Arun dan Badak, itu ada di fungsi bisnisnya dulu, baru kemudian 
kepada kami. 

Dari sisi Organization Development, kami pasti akan terlibat. 
Contohnya, Aljazair itu seperti apa. Kalau kita bicara masalah 
antisipasi, maka Strategic HR harus bisa mengikuti apa yang 
menjadi strateginya Pertamina secara menyeluruh. 

Pembentukan Pertamina Aljazair itu adalah kepentingan 
bisnis. Struk tur organisasinya mengikutinya. Proses bisnisnya 
dilihat lagi, di sana itu karakternya seperti apa, itu yang harus 
kita ikuti.  Jadi sudah ada Pertamina Aljazair, juga ada Per tamina 
International EP. Nah, ini kan berbicara strategi yang besar. 
Menyesuaikan Pertamina yang temanya adalah aggressive in 
upstream, kita harus mengikuti hal itu. 

Saat ini kami sedang merancang rumusannya. Bagaimana 
peran Strategic HR dalam business development, maupun 
dalam merger and acquisition. Kita harus punya pedoman-
pedomannya. Kalau kita mau full operation, seperti apa. Atau 
hanya mau Partisipating Interest, seperti apa. Kita menyiapkan 
pedomannya.•URIP
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“Pertamina Mengajar” ala Lubricants
Customer IntImaCy

Pertamina Lubricants mengirim 
para spesialisnya untuk memberikan 
pelatihan dan berbagi pengetahuan 
Pelumas dan pelumasan di tingkat 
SLTA dan Perguruan Tinggi. Program 
ini dimulai sejak akhir tahun 2013 
dan dilanjutkan di 2014. Pertanyaan 
dan masukan yang menarik, lucu 
dan membangun didapati sepanjang 
perjalanan program ini. Tentu saja 
kebanggaan kepada Pertamina juga 
ditemukan dengan hadirnya SPBU 
dan produk lainnya di daerah mereka 
serta keinginan bekerja di perusahaan 
terbesar di Indonesia.

Misalnya di SMA I Payakumbuh 
Sumbar baru-baru ini di awal Mei 
2014. Ada siswa yang memperta-
nyakan pengaruh bahan bakar ter-
hadap pelumas dan sebaliknya serta 
dampaknya pada kendaraan, atau 
di Sumbar ada pedagang eceran 
bensin yang memajang merek di 
outletnya dengan merek PERTAMINI 
hingga kemampuan Pertamina 
ber saing dengan perusahaan lain-
nya di masa depan. Pertanyaan 
cer das inilah yang bisa menjadi 
masukan kepada insan Pertamina 
dalam mengelola perusahaan ini 
agar dicintai oleh konsumennya. 
Diharapkan konsumen ini bisa 
menjadi brand advocator Pertamina.

Pertanyaan-pertanyaan yang 
lebih teknis akan ditemukan di 
tingkat SMK dan Perguruan Tinggi 
dengan jurusan Teknik. Pemahaman 
mengenai kekentalan, kualitas, merek 
dll lebih dalam. Seperti dilakukan di 
ITB Bandung, Universitas Trisakti, ISTN 
dan Unand. Latar belakang pendidikan, 
pengguna dan keingintahuan yang 
lebih menjadikan suasana diskusi 
lebih menarik dan tajam. Nama besar 
Pertamina juga menjadi daya tarik untuk 
bergabung dan menjadi kebanggaan 
tentunya. 

Te r j un  ke  seko l ah -seko l ah 
dan kampus menjadi rangkaian 
kerja Pertamina Lubricants dalam 
membangun komunikasi dan bounding. 
Beberapa hasil riset dari Nielsen, AXIA 
dan Insrat menyisakan pertanyaan akan 
pentingnya Pertamina meningkatkan 
product awareness kepada konsumen. 
Benar Pertamina sangat dikenal oleh 
masyarakat melalui bensin dan elpiji, 
tetapi untuk produk lainnya masih 
perlu kerja keras. Banyaknya pesaing, 
iklan yang massive, distribusi yang 
merata hingga kecintaan pada produk 

impor menjadi faktor “tekanan” ke-
pa da Pelumas Pertamina di mata 
dan hati konsumen. Contohnya saja 
ada Pelumas yang mengaku impor 
di anggap sebagai Pelumas buatan 
Pertamina, padahal kenyataannya 
bukan seperti itu.

Pengalaman sebagai marketer telah 
mengajarkan bahwa Pelumas termasuk 
kategori produk low involvement. 
Ham pir 80% konsumen tidak paham 
dan tidak peduli dengan Pelumas 
yang dibeli dan digunakan. Konsumen 
lebih banyak menyerahkan pemilihan 
Pelumas kepada bengkel dan mekanik, 
apalagi ada garansi. Kalaupun ada yang 
paham pelumas itu tergabung dalam 

komunitas otomotif yang sangat aktif 
chatting mengenai kendaraan, asesoris 
dan part yang digunakan. Karena faktor 
ini, maka mendekatkan merek kepada 
konsumen secara “off air” adalah cara 
tepat. Emotional bounding, insya Allah 
dapat dibangun. Tapi harus konsisten 
dalam mengelolanya.

MENJAdI PERUSAHAAN YANG 
dICINTAI

Pertamina sudah melaksanakan 
program Pertamina Mengajar yang 
dilakukan BOD hingga SVP ke sekolah-
sekolah. Bahkan Pertamina juga 
membangun Gedung Perkuliahan di 
sejumlah Universitas di Indonesia. 
Sepengetahuan saya, Pertamina 
unggul dalam program CSR-nya, 
khususnya Pendidikan. Pertamina 
member i  andi l  yang luar b iasa 
dalam kemajuan dunia pendidikan. 
Ditambah lagi Pertamina konsisten 
menyelenggarakan Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) pada tingkat Perguruan 

Tinggi.
Pertanyaannya, kenapa produk 

pelumas masih kalah garang dengan 
pesaingnya? FGD terbatas memberi 
in dikasi bahwa kegiatan CSR mampu 
meningkatkan brand image Pertamina 
di mata stakeholder. Bahkan beberapa 
penghargaan mampu disabet Pertamina. 
Tetapi belum cukup memberikan korelasi 
positif kepada produk Pelumas. Mereka 
tahu Enduro dan Fastron buatan Perta-
mina, produk lokal, berkualitas, mudah 
di dapat tetapi masih kalah kelas dengan 
merek global. Faktor import minded jadi 
salah ciri konsumen Indonesia. Ini tentu 
menjadi tantangan bagi insan Lubricants 
bagaimana mencairkan pemikiran ini.

Maka, melalui Pertamina Mengajar 
ala Lubricants dijadikan salah satu 
metode dalam berkomunikasi dengan 
konsumen. Tugas ke-PR-an ini menjadi 
vital. Bersama dengan metode yang 
lain seperti iklan, sponsorship, promo 
dll diharapkan mampu meningkatkan 
brand awareness. Akan lebih bernilai 
positif apabila modul materi Pertamina 
Mengajar dapat menyentuh para 
siswa dan mahasiswa terhadap 
produk-produknya, khususnya produk 
non subsidi. Mengingat di sebagian 
masyarakat telah menikmati harga 
subsidi BBM dan elpiji Pertamina, 
tetapi bersikap berbeda terhadap 
produk non subsidi.

Disamping kegiatan ke-PR-an 
tersebut, program masuk sekolah 
tersebut ditambahi lagi dengan 

kegiatan perbengkelan di beberapa 
SMK di Jawa seperti di SMK Tangerang, 
Kulonprogo dan Surabaya. Sebelumnya 
di Jakarta. Bekerja sama dengan Mr. 
Montir dan didukung oleh CSR Korporat 
telah dilakukan pelatihan perawatan 
sepeda motor, pemberian peralatan 
bengkel ke sekolah hingga branding. 
Bahkan di Cilacap diadakan kompetisi 
antar SMK dalam hal penjualan Pelu-
mas Enduro. Para siswa dibekali de-
ngan peralatan dan pelumas serta 
ilmu salesman. Dengan kegiatan ini 
diharapkan siswa dan guru dapat me-
nambah pengetahuan best practice, 
sekolah juga memiliki peralatan yang 
modern serta kegiatan kewirausahaan.

Program-program diatas akan lebih 
“nendang” kalau dilakukan secara 
massive dan diliput media. Mengadakan 
program yang terkait langsung dengan 
produk akan meningkatkan persepsi 
positif terhadap produk dan korporat. 
Tercipta merek yang semakin kuat dan 
dicintai konsumen Indonesia.•

Pernahkah Anda mengalami lupa ? Semua 
orang pasti pernah mengalaminya. Lupa 
memang benar-benar lupa, bukan karena 
dibuat-buat. Itu manusiawi. Tetapi jika lupa 
yang terjadi berulang-ulang, misalnya lupa 
meletakkan barang padahal  hal tersebut baru 
dilakukan, bisa jadi itu tanda-tanda pikun. 
Banyak orang mengalami penyakit lupa, 
terutama pada usia di atas 60 tahun. Tetapi 
penyakit lupa bisa saja menimpa Anda atau 
anak muda. Penyebabnya macam-macam.

Saya sedikit tertarik ketika sebuah media 
online menulis sikap benci, serta sinis terhadap 
hal yang tidak disukai, ternyata bisa memicu 
timbulnya ‘penyakit’ pikun. Sikap benci dan 
sinis belakangan ini begitu terasa dahsyatnya 
‘membumbui’ pembicaraan seluruh kalangan 
masyarakat. Benci dan sinis terkait perbedaan 
pendapat atas dukungan kandidat Presiden RI. 
Beda pendapat boleh, tetapi jika perdebatan 
sudah mulai memanas, terkadang spontan 
terlontar kata-kata sinis atau sikap benci yang 
tidak berkesudahan. Itu baru masalah kandidat 
presiden.

Musim bola dunia, tak kalah panasnya. 
Ma sing-masing orang punya jagoan yang 
di banggakan. Terkadang sikap fanatisme ter-
hadap tim bola andalan, berbeda tipis dengan 
sikap sinis terhadap tim bola yang tidak 
dijagokan, atau dijagokan orang lain.

Sinis dan benci yang berlebihan bisa 
me nyebabkan gangguan pada jaringan otak 
dan semakin lama akan bertambah parah. 
Dalam dunia medis, pikun dikenal dengan 
istilah demensia yang berarti kemunduran 
fungsi intelektual dan sosial seseorang secara 
perlahan-lahan. Demensia terjadi karena 
pe nurunan fungsi otak, akibat kehilangan 
kemampuan berpikir jernih yang berujung pada 
pudarnya memori. Karena itu sebelum terlanjur 
memendam rasa benci dan sinis berlebihan, 
lebih baik mari kita kembali ‘hidup sehat’.

Menurut psikolog, sikap sinis sebagai 
bentuk kemarahan kronis yang berkembang 
seiring dengan perjalanan waktu. Anna-Maija 
Tolppanen, peneliti dari University of Eastern 
Finland, yang terlibat dalam riset soal sinisme 
dan demensia, mengatakan sudah ada studi 
yang menyebut orang yang mudah sinis lebih 
cepat meninggal atau kesehatannya buruk.

Kini di tengah euforia saling dukung men-
dukung kadindat Presiden atau tim bola 
andalan, mari kita sikapi perbedaan secara 
bijak. ‘Woles’ alias slow aja kali! Anggap 
sebagai bagian dari dinamika perbedaan 
pendapat, yang tak perlu ditanggapi serius. 
Jangan sampai sikap sinis dan benci dipelihara 
berkepanjangan, yang akan menyeret pada 
kepikunan. Karena dampaknya tidak sekadar 
lupa meletakkan barang dimana, tetapi bisa 
lupa pekerjaan, lupa tugas dan kewajiban yang 
ujungnya mengurangi produktifitas.

Jadi hadapi perbedaan itu dengan ‘woles’...



RESUME
PEKAN INI
CAPEX DIkErEk, EkSPAnSI DIkEbUT
JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Belanja modal 
(capital expenditure/capex) BUMN pada tahun 
ini tercatat naik 55,31 persen menjadi Rp 286,33 
triliun dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 184,36 
triliun. Berdasarkan data yang dihimpun dari 
Proyeksi Kinerja BUMN 2013 dan RKAP 2014 
Kementerian BUMN, Pertamina tercatat memiliki 
belanja modal paling besar, yakni Rp 82,45 triliun. 
Setelah itu, PLN dengan alokasi capex sebesar Rp 
57,54 triliun. Kemudian PT Telkom sebesar Rp 20 
triliun. Adapun 20 BUMN yang melantai di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) mengalokasikan investasi 
sebesar Rp 66,11 triliun atau 23,08 persen dari 
total RKAP belanja modal BUMN pada tahun 
ini, terdiri sekrtor perbankan Tbk sebesar Rpp 
12,22 triliun dn nonperbankan Tbk senilai Rp 
53,89 triliun. Sekretaris Kementerian BUMN Imam 
Apriyanto Putro mengatakan, meski melonjak 
55,31 persen, belanja modal RKAP 2014 tercatat 
hanya naik sebesar 16,21 persen dari RKAP tahun 
lalu senilai Rp 246,37 triliun. “Investasi tahun lalu 
tercatat hanya 72 persen dari RKAP 2013. Namun 
bila dibandingkan dengan investasi 2012, maka 
angka ini meningkat 16,39 persen,” tuturnya. 
Menurutnya, sejumlah BUMN memiliki sejumlah 
agenda ekspansi tahun ini, seperti Pertamina, PLN, 
dan PT Angkasa Pura II.

rEgULASI bIoMASA & bIogAS DIrILIS
JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Kementerian 
ESDM meluncurkan buku pedoman energi 
biomassa dan biogas bekerja sama dengan 
Geseilschaft fur Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ). Dirjen energi Baru Terbarukan dan 
Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida 
Mulyana mengatakan, pedoman tersebut 
merupakan perangkat yang memuat informasi 
lengkap terkait dengan siklus pengembangan 
proyek energi terbarukan. “Pedoman ini dirancang 
agar sedapat mungkin memenuhi kebutuhan 
pengembang proyek dan investor potensial, untuk 
mendorong transparansi dan kejelasan dalam jalur 
proyek ET,” katanya. Menurutnya, kepercayaan 
pengembang dan investor merupakan prasyarat 
untuk meningkatkan perluasan energi terbarukan.

TrUSTEE borrowIng DongkrAk 
InVESTASI 
JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Pemerintah 
diminta untuk menggunakan skema trustee 
borrowing atau pinjaman dengan jaminan hasil 
proyek untuk lebih mendorong tumbuhnya 
investasi selain ujungnya mendongkrak produksi 
migas. Pengamat energi Darmawan Prasodjo 
mengatakan, skema trustee borrowing merupakan 
upaya menurunkan risiko bisnis dalam industri 
migas sehingga mendorong produksi nasional. 
“Dengan skema tersebut, sebagian risiko 
ditanggung lender atau pemberi pinjaman. Itu salah 
satu bentuk kebijakan fiskal untuk meningkatkan 
kapasitas nasional. Artinya, investasi baik nasional 
maupun asing haruslah ditujukan agar nantinya 
kita bisa mengelola sumber daya alam dengan 
kekuatan sendiri,”ujarnya.•RIANTI
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Pertamina berpartisipasi 
di Pekan Lingkungan Indonesia ke-18

Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Kementerian 
Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Willem Rampangilei mendengarkan 
penjelasan dari Ibu Nandang, salah satu mitra binaan Pertamina, saat mengunjungi 
booth Pertamina di Pekan Lingkungan Indonesia 2014.
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JAKARTA – Dalam rangka 
menyambut Hari Lingkungan 
Hidup Sedunia, Pertamina 
turut berpartisipasi dalam 
pameran Pekan Lingkungan 
Indonesia (PLI) 2014 yang 
rutin dilaksanakan setiap 
tahun di Jakarta Convention 
Center Hall B Jakarta. 

P a m e r a n  P L I  y a n g  
berlangsung pada 29 Mei-1 
Juni 2014 ini meng  angkat 
tema “Satukan Langkah, 
Lindungi Ekosistem Pesisir 
dari Dampak Peru bahan 
Iklim”. PLI 2014 ini merupakan 
ajang kam pa nye lingkungan 
untuk mem pengaruhi perilaku 
ma syarakat untuk sadar akan 
pen tingnya perlindungan eko-
sistem pesisir dan dampak 
perubahan iklim dalam rangka 
ketahanan lingkungan.

Deputi Bidang Koordinasi 
Lingkungan Hidup dan Kera-
wanan Sosial, Kemen terian 
Koordinasi Bidang Ke se jah-
teraan Rakyat, Willem Ram-
pangilei mengatakan, ajang 
PLI ini mengajak semua pihak 
untuk menyatukan langkah, 
melindungi ekosistem pesisir 
dari dampak perubahan iklim 
sehingga tercapai ketahanan 
lingkungan. 

“Salah satu ciri bahwa 
ketahanan lingkungan sudah 
mu la i  me lemah ada lah 
dengan semakin cepatnya laju 
kerusakan dan pencemaran 
lingkungan. Ini adalah tang-

gung jawab bersama masya-
rakat Indonesia bagaimana 
kita sadar menjaga ke tahanan 
lingkungan,” ungkap Willem 
saat membuka pameran PLI, 
Jumat (30/5).

Sementara itu, Manager 
CSR Pertamina, Ifki Sukarya 
menyambut positif dengan 
tema yang diangkat dalam 
perlaksanaan PLI tersebut. 
Menurutnya tema tersebut 
sangat sejalan dengan tema 
Pertamina, yaitu Sobat Bumi. 

“Kami membina masya-
rakat sekitar daerah kerja 
operasi Pertamina untuk sadar 
terhadap kelestarian dan 
peduli terhadap penyelamatan 
lingkungan. Tema pesisir dan 
perubahan iklim program 
yang k i ta  tampi lkan d i 
pameran ini sangat relevan 
sekali bagaimana masyarakat 
b isa  menge lo la  d i r inya 
sendiri salah satunya dengan 
pengelolaan sampah menjadi 
sesuatu yang bermanfaat dan 
bernilai ekonomis,” ujar Ifki.

Kegiatan PLI 2014 kali 
ini diikuti 312 peserta yang 
terdiri dari Instansi Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, 
Badan Usaha Milik Negara, 
Perusahaan Swasta Nasional 
dan Multinasional, Badan dan 
Organisasi Lingkungan Hidup 
serta Pemerhati Lingkungan. 
Selain pameran, event ini diisi 
dengan berbagai kegiatan se-
minar, workshop, dan lomba. 

Pelaksanaan PLI ke-
18 tersebut sebagai upaya 
perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dengan 
pelibatan masyarakat dan 
swasta serta pemerintah 
menjadi aspek yang penting. 
Caranya, pemerintah perlu 
mengeluarkan program yang 
pro lingkungan, sementara 

pihak swasta perlu juga 
m e  n y a d a r i  p e n t i n g n y a 
mel indungi  sumberdaya 
dan ekos is tem pes is i r. 
Sedangkan masyarakat 
diharapkan melakukan aksi-
aksi ramah lingkungan untuk 
meminimalkan dampak peru-
bahan iklim.•IRlI

JAKARTA – Fungsi Eksternal 
Communication Pertamina 
melaksanakan pelat ihan 
Simulasi Sosialisasi Kenaikan 
Elpiji 12 Kg bagi Organisasi 
Kepemudaan (OKP) yang 
ter gabung dalam Forum Pe-
muda Kedaulatan Energi, di 
Ruang Meeting Gedung PWP 
Simprug, (19/5). 

Dalam pelatihan tersebut, 
menghadirkan berbagai nara 
sumber yang memberikan 
pem bekalan bagaimana 
melakukan komunikasi yang 
baik dalam menghadapi 
audiens khususnya masya-
rakat di kalangan ibu-ibu 
rumah tangga sebagai peng-
guna Elpiji. 

Di hadapan peserta forum 

yang terdiri dari perwakilan 
LSM dari berbagai daerah  
tersebut, Dekan Fakultas 
Ekologi Manusia Inst itut 
Pertanian Bogor, Arif Satria 
memberikan pemahaman 
berkomunikasi yang baik 
dengan menjalankan prinsip-
prinsip dasar komunikasi.

Di sela pelatihan, turut 
di ha dirkan sekelompok ibu-
ibu rumah tangga sebagai 
au diens dalam s imulas i 
sosialisasi kenaikan Elpiji 
12 kg. Para peserta forum 
diberikan kesempatan untuk 
memberikan sosialisasi di 
hadapan para ibu rumah 
tangga tersebut.

Usai simulasi, Media Ma-
nager Pertamina selaku Ketua 

Tim Sosialisasi Kenaikan 
Harga Elpiji 12 kg, Adiatma 
Sardjito mengharapkan agar 
peserta pelatihan yang akan 
melakukan sosialisasi lebih 
memperdalam materi untuk 
memudahkan sosial isasi 
sehingga semua pertanyaan-

pertanyaan dapat terjawab 
dengan tuntas.

“Pematangan mater i 
sangat baik  agar citra Per-
tamina tetap terjaga di mata 
masyarakat, pengguna lang-
sung Elpiji 12 kg,” ucap Adiat-
ma.•IRlI

Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito memberikan pengarahan kepada 
peserta pelatihan Simulasi Sosialisasi Kenaikan LPG 12 Kg bagi Organisasi 
Kepemudaan (OKP).
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belajar dari Leadership 
nelson “Madiba” Mandela

Pelatihan Public Speaking 
untuk Manajemen Dit. hulu

Praktisi CSr kanada benchmark ke Pertamina
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan bersama pekerja Kantor Pusat Pertamina nonton bareng “Invictus” yang 
bercerita tentang perjalanan hidup Nelson Mandela.
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JAKARTA – Memperingati 
Hari Kebangkitan Nasional, 
Corporate Secretary Perta-
m ina  mengge la r  aca ra 
nonton bareng film “Invictus”, 
di Kantor Pusat Pertamina, 
pada (20/5). Film ini berkisah 
tentang perjuangan Nelson 
Mandela sebagai Presiden 
Afrika Selatan dalam mem-
bangkitkan kembali spirit 
negerinya di tengah berbagai 
krisis.

Kegiatan tersebut dihadiri 
oleh Direktur Utama Pertamina  
Karen Agustiawan, Direktur 
SDM  Evita Tagor, serta para 
pekerja Kantor Pusat maupun 
anak perusahaan. Hadir pula 
para Duta 6 C, serta beberapa 
komunitas di lingkungan Per-
tamina seperti, Change Agent 
Budaya Pertamina, Pertamina 
Runners, Future Leader 
Forum, dan Toss Master.

Film Invictus bercerita 
tentang seorang pemimpin 
kulit hitam, Nelson Mandela 
yang bisa menyatukan sebuah 
bangsa melalui olahraga rugby 
yang bertepatan dengan 
rugby world cup di tahun 
1995.  Mandela yang sempat 
dipenjara 30 tahun itu tidak 
memendam dendam, tapi 
justru ingin memersatukan 
bangsanya, melalui rugby. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut Karen Agustiawan 
berha rap  pa ra  peke r j a 
mendapatkan inspirasi dari 
sosok Nelson Mandela, yang 
mempunyai keberanian, dan 
ketangguhan. 

“Bahwa menjad i  se-

JAKARTA – Corporate Secretary Pertamina 
kembali menggelar “Pelatihan Public Speaking” 
pada Selasa, (13/5) di Kantor Pusat Pertamina, 
Jakarta. Kali ini pelatihan diikuti top management 
Direktorat Hulu dan anak perusahaannya.

Para peserta mendapatkan training berupa 
simulasi langsung berhadapan dengan awak media 
yang siap melemparkan banyak pertanyaan yang 
tak terduga. Sebelumnya, masing-masing peserta 
diberikan kesempatan memaparkan materinya, 
kemudian mendapatkan masukan dari para 
pakar media massa, seperti Imam Wahyudi, Rizal 
Mustary, dan Riza Primadi. Presentasi peserta 
dibagi menjadi tiga kelompok. 

Salah soerang peserta, Faried Budiono yang 
merupakan Direktur Utama PDSI, mengatakan 
bahwa pelatihan kali ini lebih membuat confidence 
level-nya meningkat. “Kami dilatih bagaimana 
menyajikan materi dengan menarik dan meng-
hadapi pertanyaan-pertanyaan wartawan dengan 
percaya diri. Kalau percaya diri kan kita bisa jawab 
semua pertanyaan dengan data yang lebih akurat,” 
ungkapnya.

Sementara itu, SVP UBD Pertamina, Denie S. 
Tampubolon menyadari, kendala yang dihadapi 
selama ini berkaitan dengan cara penyampaian 
materi yang dinilai kurang pas. “Pelatihan ini 
menjadi challenge dengan memasukan-masukan 
yang obyektif yang terbuka dari para pakar. Ini 
akan menjadi improvement bagi kami,”kata Deni 
S.Tampubolon.

Sementara Corporate Secretary Pertamina, 
Nursatyo Argo menuturkan, pelatihan dan 
simulasi ini penting dalam menghadapi wartawan. 
“Tujuannya, agar top magement  bisa berbicara 
sesuai konteks, dan pesan yang disampaikan 
bisa muncul dalam berita sesuai dengan yang 
diharapkan,” katanya.•SAHRUl

orang pemimp in  ha rus 
memiliki keberanian untuk 
melaksanakan apa yang ia 
yakini baik dan benar bagi 
yang ia pimpin. Walaupun se-
ring kali hal itu tidak populer,” 
ujar Karen. 

Menuru t  Karen ,  sa-
lah satu cara terbaik un-
tuk menunjukkan kepemim-
p inan  ada lah  do  i t  by 
examp le .  Men jad i  ro l e 
model  merupakan bagian 
yang penting dari seorang 
pemimpin,” kata Karen.

Ia juga mengungkapkan, 
moral story dari f i lm itu 
adalah siapapun musuh kita, 
kalau dia mempunyai nilai 
yang positif, jangan pernah 
takut untuk mengakuinya. 
Madiba (Mandela) berani 
mempertahankan tim rugby 

nya, padahal tim tersebut 
warisan dari pemerintahan 
sebelumnya. 

Sosok Mandela meng-
inspirasi tim rugby Afrika 
Selatan untuk bangkit dan 
mencapai ni lai masimum 
ketika tim berada di titik 
nadir terbawah. Bagaimana 
seorang Mandela yang sudah 
dipenjara selama 30 tahun 
bisa keluar dan bangkit serta 
menginspirasi orang.

“Saya ingatkan sekali lagi, 
kepada pekerja Pertamina 
yang nantinya akan menjadi 
future leader Pertamina.Ke 
depan, tantangan ter be-
ratnya sama seperti Man-
dela pertama keluar dari 
penjara,”kata Karen.

Karen mengingatkan, 
pekerja harus mempunyai 

ins t ing ,  apa yang b isa 
membawa kebanggaan bagi 
Pertamina. 

Mandela memilih rugby 
untuk menyatukan negaranya 
dan membangkitkan ke-
banggaan Afrika Selatan, 
ketika berada dalam kon-
disi yang paling rendah. 
Kriminalitas yang banyak, 
investasi nihil, dan pere-
konomian yang porak po-
randa. Namun demikian Man-
dela yakin akan instingnya 
pa da rugby, yang bisa menya-
tukan Afrika Selatan saat itu. 

“Pertamina sudah memiliki 
values yang baik, yaitu 6C. 
Saya ingin sampaikan, i f 
Madiba can do it, Pertamina 
can do it,” tegas Karen me-
nutup pidatonya.•SAHRUl

JAKARTA – Lokasi pengem-
bangan program Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
Pertamina di kawasan Muara 
Ujung, Desa Muara, Teluk 
Naga, Tangerang Banten, 
mendapat kunjungan dari 
prakt i s i -akademis  CSR 
dari CSR Training Institue, 
Kanada, Prof. Wayne Dunn, 
pada Senin, (19/5).

Wayne mendapatkan 
sam bu tan  hanga t  da r i 
Manager CSR Pertamina, 
Ifki Sukarya.  Ia menjelaskan 
tentang program penanaman 
mangrove, serta pelatihan 

budidaya mangrove bagi 
masyarakat setempat yang 
dilakukan Pertamina bekerja 
sama dengan Trisakti, dan 
IPB.

Dalam kunjungannya, 
Wayne  me l i ha t  seca ra 
langsung lahan pembibitan, 
penyemaian, area penanaman 
dan bagaimana prosesnya 
di kawasan Desa Muara. 
Ia diajak untuk berinteraksi 
langsung dengan masyarakat 
dan akademisi tentang pro-
gram tersebut.

Kun jungan ber lan ju t 
ke kawasan Koja, Jakarta 

Utara. Wayne diajak ke Bidan 
Anna melihat program CSR 
Balita Sehati.  “Saya sangat 
terkesan. Saya banyak belajar 
hari ini  dan  melihat program 
ini membawa masyarakat 
bahagia. Itu bukan pekerjaan 
gampang,” kata Wayne.

Wa y n e  m e m a n d a n g 
program CSR Pertamina, 
banyak memberikan kon-
tribusi nyata bagi lingkungan 
dan masyarakat. 

P ro feso r  p rak t i s i  d i 
b i d a n g  C S R  d a r i  M C 
Grill dan ISID (Insitute for 
the Study of international 

Development) ini memberikan 
satu masukannya kepada 
program CSR Pertamina. 
Ia meminta agar Pertamina 
untuk bisa lebih membuka 
lebar informasi ini, supaya 
program CSR Pertamina bisa 
dilihat dan dipelajari oleh 
masyarakat dunia. 

“Orang-orang bisa belajar 
dan menarik contoh dari 
program Pertamina,”ujarnya. 

Te r k a i t  d e n g a n  i t u 
Manager CSR Pertamina 
Ifki Sukarya, mengatakan 
kunjungan ini merupakan 
follow up dari pertemuannya 
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Manager CSR Pertamina Ifki Sukarya  menjelaskan pengembangan program CSR 
Pertamina di kawasan Muara Ujung, Desa Muara, Teluk Naga, Tangerang Banten 
kepada Prof. Wayne Dunn, praktisi-akademis CSR dari CSR Training Institue.

dengan Wayne di Kanada, 
dalam sebuah kunjungan 
pelatihan bersama Michael 
Potter. 

Dengan adanya kun-
jungan Wayne ke lokasi 

CSR Pertamina, Ifki meng-
ungkapkan, bukan t idak 
mungkin Pertamina akan 
mendapat feed back dan 
Wayne yang sudah lama di 
bidang CSR.•SAHRUl



6No. 24
Tahun L, 16 Juni  2014SOROT

Perkembangan kebijakan Pengelolaan 
Pemasaran Produk Solvent dan kondensat
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Accountability Mapping Matrix untuk optimalisasi Proses bisnis
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Promosikan bright gas
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MAGElANG – Semangat untuk terus memasarkan 
produk Bright Gas kepada masyarakat Jawa Tengah 
semakin gencar dilakukan oleh tim Domestic Gas 
Marketing Operation Region (MOR) IV. Kota 
Magelang dan Purwokerto menjadi persinggahan 
berikutnya untuk menjaring konsumen Bright Gas 
dalam pameran yang dilakukan di Magelang pada 
28 Maret-6 April 2014 dan Purwokerto pada 18-20 
April 2014. 

Pusat perbelanjaan terbukti cukup efektif untuk 
memperkenalkan dan memasarkan brand Bright 
Gas kepada masyarakat. Stand pameran yang 
berada di pusat perbelanjaan Artos Mall Magelang 
dan Moro Mall Purwokerto dapat menjaring ribuan 
konsumen pada masa pameran berlangsung. 
Hal ini berbanding lurus dengan jumlah penjualan 
Bright Gas selama pameran berlangsung, yaitu 
1.120 tabung di Magelang dan 1.793 tabung di 
Purwokerto.

Besarnya animo masyarakat pada produk 
Bright Gas tentunya tidak terlepas dari keunggulan 
yang ditonjolkan oleh Bright Gas, yakni teknologi 
double spindle valve yang meningkatkan aspek 
keamanan dalam penggunaan LPG serta adanya 
karet pelindung yang melingkari tabung. Selain itu 
yang membuatnya semakin menarik adalah ciri 
khas tabung Bright Gas dengan 4 pilihan warna 
yang membuat dapur menjadi lebih cantik.

Dukungan dan kerja sama yang solid dari 
para stakeholder Pertamina, antara lain pihak 
pemda, Agen NPSO, Agen PSO, SPBE, SPBU, 
serta instansi lainnya yang turut membantu dalam 
mempromosikan Bright Gas juga patut diacungi 
jempol. Dengan hasil yang diraih pada pameran-
pameran ini, tim Domestic Gas Region IV optimis 
Bright Gas dapat mencapai target penjualan tahun 
ini. Apalagi dengan masih berlangsungnya program 
promo tukar tabung Elpiji 12 kg dengan tabung 
Bright Gas, diharapkan masyarakat semakin ter-
tarik untuk menggunakan produk LPG terbaru dari 
Pertamina ini. 

Di wilayah Jateng & DIY, Bright Gas diluncurkan 
bertepatan pada event Green Walk memperingati 
HUT ke-56 Pertamina di Semarang. Promosi dan 
pameran untuk lebih memperkenalkan produk 
Bright Gas di wilayah Jateng & DIY telah dilakukan  
di beberapa kota seperti Tegal, Pekalongan, Yogya-
karta, dan Solo.•MOR IV

bAlIKPAPAN- Sebagai 
t indak lanjut dari pro ses 
Restrukturisasi Pengem-
bangan Sumber Daya Manusia 
(RPSDM),  Refinery Unit  
(RU) V adakan penyusunan 
Accoun tabi l i ty  Mapping 
Matrix (AMM) berdasarkan 
proses bisnis perusahaan. 
Kegiatan tersebut dilaksana-
kan di Hotel Grand Senyiur 
Ba l ikpapan pada 14-17 
April 2014. Pelaksanaan pe-
nyusunan proses bisnis dan 
Accountability Matrix juga 
didukung oleh Tim Konsultan 

JAKARTA -  Pertamina 
mengadakan Workshop 
Perkembangan Kebijakan 
Pengelolaan Pemasaran 
Produk Solvent dan Kon-
densat, di Jakarta pada 2 Juni 
2014 dengan mengundang 
Kementerian Perindustrian, 
Ke menterian ESDM, PT Per-
tamina EP, dan Pusdiklat 
Migas.

Workshop tersebut di-
ada kan untuk mengetahui 
per kembangan kebijakan-
kebijakan pemerintah dalam 
kegiatan Pemasaran produk 
Solvent dan Kondensat. 
Perta mina sebagai salah 
satu produsen sekaligus 
pemasok produk Solvent 
dan Kondensat memerlukan 
informasi terkait dengan 
perkembangan kebijakan-
k e b i j a k a n  p e m e r i n t a h 
yang dapat mendukung 
pemasaran produk Solvent 

bAlONGAN – RU VI Ba-
longan melalui fungsi HR 
me nyelenggarakan Career 
Counseling Day selama 2 
hari, pada 7 – 8 Mei 2014 di 
Gedung Pertemnuan Patra 
Ayu Perumahan Bumi Patra, 
Indramayu. Kegiatan yang 
dibuka oleh GM RU VI Yulian 
Dekri tersebut merupakan 
upaya perusahaan dalam 
mengakomodir kebutuhan 
akselerasi pengelolaan SDM  
di RU VI untuk mencapai high 
performance organization.

Kegiatan ini mendapat 
apresiasi yang tinggi dari 

dan Kondensat sebagai ben-
tuk sinergi antara stakeholder 
dan Pertamina. 

Dalam kesempatan ter-
sebut, Special Chemical 
Ma   nage r  Tengku  Ezan 
me nyampaikan, industr i 
petrokimia saat ini memainkan 
peran yang pent ing ba-
gi kehidupan manusia. Da-
lam kehidupan sehari-ha-
ri, produk dari industri pet-
rokimia digunakan secara 
luas oleh masyarakat. Hal 
ini yang menjadi faktor ber-
kembangnya teknologi dalam 
industri petrokimia. 

“Solvent dan Kondensat 
m e r u p a k a n  k o m o d i t a s 
yang cukup strategis un-
tuk mendukung industri pet-
rokimia nasional. Kebutuhan 
Solvent dan Kondesat di 
pasar domestik setiap ta-
hunnya mengalami kenaikan. 
Hal in i  menjadi peluang 

bagi Pertamina untuk terus 
meningkatkan pangsa pasar 
Solvent dan Kondensat di da-
lam negeri dengan kekuatan 
core competence berupa 
modal yang besar dan brand 
yang kuat,” jelasnya.

Sementara Kepala Sub. 
D i rektorat  N iaga Mi  gas 
Agustin Her mawan  me-
nyampaikan be berapa re-
gulasi dalam ke giatan usaha 
hilir minyak dan gas bumi. 
Sedangkan Direktur Industri 
Kimia Dasar Muhammad 
Kayam memaparkan pro-

yeksi petumbuhan industri 
Petrokimia di Indonesia khu-
susnya produk Solvent dan 
Kondensat sebesar 4,5% 
per Tahun. 

Menurut  Muhammad 
Kayam, permintaan Solvent 
dan Kondesat pada tahun 
2017-2020 diproyeksikan 
lebih besar daripada produksi. 
”Ini merupakan peluang bagi 
produsen maupun supplier 
Solvent dan Kondensat untuk 
dapat memenuhi kebutuhan 
Indonesia,”ujarnya.•PETROCHE

MICAl TRAdING

dari Fed Insight. 
AMM diselenggarakan 

sebagai dasar pe nyu sunan 
Uraian Tugas Po kok (UTP) 
yang berisi job description 
pekerja serta Uraian Pe-
nilaian Jabatan (UPJ). UPJ 
merupakan keterangan detail 
dari UTP yang dilengkapi de-
ngan penjabaran hubungan 
dalam kerja, dimensi kerja, 
persyaratan jabatan maupun 
kedudukan organisasi. 

SMOM RU V Eman Sal-
man Arief berharap penyu-
sunan proses bisnis dan 

Accountabilit Matrix dapat 
disesuaikan dengan kondisi 
riil bisnis saat ini. 

Workshop AMM diikuti 

oleh 47 peserta yang bera-
sal dari RU II hingga RU 
VII.•KEISHKARA HANANdHITA PUTRI

Career Counseling Day di rU VI
pekerja RU VI Balongan.
Selain mendengarkan sharing 
session, pekerja yang hadir 
juga dapat melakukan kon-
sultasi langsung dengan 
para ahli sehingga bentuk 
komunikasi dua arah antara 
pekerja dengan perusahaan 
terwujud nyata. Tercatat 136 
pekerja RU VI hadir dalam sesi 
konsultasi dengan tim ahli. 

Sebanyak tiga motivator 
hadir memberikan motivasi-
nya kepada pekerja RU VI 
yang hadir. Seperti Rene 
Suhardono, motivator asal 
Jakarta yang ahl i  dalam 
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pengelolaan Sumber Daya 
Manusia (SDM).  “Kenali 
passion-mu. Kerja bukan 
hanya cari uang, tapi juga cari 
kebahagiaan,” imbuhnya.

Sementara Nazrullah, ahli 
dalam bidang properti mem-
berikan pemahaman kepada  

pekerja RU VI bagai mana 
melakukan in ves tasi  Properti.  
Ia memberikan ber bagai tips, 
trik dan info berbisnis properti 
tanpa harus mening galkan 
pekerjaan utama atau pun 
sa at pensiun nanti.•RU VI-riki-

hamdaniMd
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Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menerima 
penghargaan berupa sertifikasi public relations level mana gerial (tertinggi) dari 
Lembaga Ser tifikasi Profesi, LSP LS PR (London School of Public Re lations).

JAKARTA – Dalam rangka mempererat 
hubungan silaturahmi antara Pertamina dengan 
mitra mitra kerjanya, Fungsi CSR Pertamina 
mengadakan Pertamina Partner Engagment 
Program  di Lantai Ground, Kantor Pusat 
Pertamina, pada (22/5). Acara yang dibuka oleh 
Corporate Secretary Nursatyo Argo tersebut 
dihadiri oleh 41 lembaga dan instansi yang 
menjadi mitra CSR Pertamina dari seluruh 
Indonesia. 

Pjs Manajer CSR Pertamina Iwan Ridwan 
Faisal menyatakan, selama ini Pertamina telah 
memberikan  kontribusi bagi negeri dalam 
berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang 
tanggung jawab sosial dan lingkungan atau 
Corprate Social Responsibility (CSR).

 “Agar kontribusi Pertamina dapat dirasakan 
masyarakat yang tersebar di seluruh penjuru 
tanah air, kami merangkul  berbagai pihak 
menjadi mitra untuk membantu pelaksanaan 
program CSR,” ujarnya.  Mulai dari kalangan 
akademisi, perguruan tinggi  atau sekolah, 
lembaga swadaya masyarakat, lembaga 
pemerintahan termasuk pemerintahan daerah,  
maupun TNI, digandeng untuk menjadi mitra 
CSR Pertamina. “Hasilnya, program CSR 
Pertamina menda pat pengakuan positif dari 
masyarakat, baik na sional maupun regional,” 
ujar Iwan.

Sementara Itu Corporate Secretary Nursatyo 
Argo menyampaikan apresiasinya atas kerja 
sama yang dilakukan oleh mitra CSR Pertamina 
dalam usaha turut serta menyukseskan 
program CSR Pertamina. Selain itu, ia berharap, 
pertemuan ini dapat  menambah wawasan para 
mitra CSR dalam memahami bisnis Pertamina 
dari hulu ke hilir. “Sebagai mitra, Bapak Ibu 
sudah menjadi bagian dari Pertamina. Sudah 
sewajarnya memahami bisnis Pertamina 
secara keseluruhan sehingga bisa membagi 
wawasan tersebut kepada masyarakat lainnya,”  
tambahnya.

Pada acara yang dilakukan sehari penuh, 
peserta diberikan materi tentang sejarah 
Pertamina serta kegiatan bisnis Pertamina  
secara komprehensif. Dijelaskan pula, hingga 
saat ini Pertamina menjadi satu-satunya 
perusahaan di Indonesia yang masuk ke dalam 
daftar 500 perusahaan terbesar di dunia dengan 
diraihnya Fortune Global 500 dan menempati 
urutan ke 122. 

Dalam kesempatan tersebut, mitra CSR juga 
diberikan pembekalan mengenai perkembangan 
berbagai produk Pertamina, seperti Elpiji dan 
BBM.•KUNTORO

Pertamina Jalin Sinergi 
dengan Mitra CSr

JAKARTA – Vice President 
Corporate Communication 
Pertamina, Ali Mundakir men-
dapatkan sertifikasi public 
relations level mana gerial 
(tertinggi) dari Lembaga Ser-
tifikasi Profesi, LSP LS PR 
(London School of Public Re-
lations), pada aca ra Deklarasi 
ASEAN PR Network, “Facing 
a Cascade of Transformation” 
yang digelar di Hibiscus 
Room, Sekretariat ASEAN, 
Jakarta, Senin (2/6/2014).

Penghargaan  da lam 
bentuk sertifikasi ini diberi kan 
kepada 26 tokoh, akademisi, 
dan praktisi Humas dari 
negara ASEAN yang sukses 
dalam menjalankan praktik-
praktik kehumasan di ling-
kungan kerja dan profesi 
ma sing-masing. 

Founder and Director 
LSPR Jakarta, Prita Kemal 
Gani menje laskan, para 
penerima sertifikasi adalah 
mereka yang sudah sangat 
ahli di bidang public relations. 
Dimana prestasi, kerja keras 
serta dedikasi pada profesi 
publ ic  re la t ions  sangat 
layak diapresiasi dan dapat 
dijadikan contoh bagi profesi 
public relations yang  lainnya. 

“Pener ima sert i f ikas i 
ini memiliki kualifikasi ahli 
dan berpengalaman dalam 
bidang public relations. Me-
reka juga mempunyai re-
putasi baik dalam bidang 
public relations, berintegritas 
serta berkontribusi dalam 
memajukan public relations,” 
katanya.

Sementara itu, VP Pre -
sident Corporate Commu-

TIgA PEnghArgAAn 
DArI IMAC AwArD 2014

Direktur Operasi PT Pertamina 
Lubricants Andria Nusa,  VP 

Corporate Communication 
Pertamina Ali Mundakir, dan 

Channel Management Manager 
Dit. Pemasaran & Niaga, 
Zulfihansyah Kamil Isban 

menerima penghargaan Corporate 
Image Award 2014 untuk 

kategori Lubricant, Oil & Gas 
Company, dan Gas Station, yang 

berlangsung di Ballroom Hotel 
Mulia, Selasa (3/6).•IRlI
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VP Corporate Communication Pertamina 
Raih Sertifikasi Level Tertinggi

n ica t i on  Pe r tam ina  A l i 
Mun dak i r  mengatakan , 
urgensi sertifikasi yang di-
berikan kepadanya me ru-
pakan penghargaan untuk 
Pertamina, sekaligus penga-
kuan bagi Pertamina, maupun 
Fungsi Corporate Secretary. 
“Bahwa selama ini kami telah 
menjalankan praktik-praktik 
public relations dengan baik,” 
ungkap Ali.

Ke depannya menurut 
Al i, sert i f ikasi seperti ini 
sangat penting bagi seluruh 
praktisi, maupun pekerja 
Pertamina di bidang public 
relations. Sebab sertifikasi 
tersebut bisa memberikan 
nilai tambah dan pengakuan 
di bidang public relations. “Ke 
depannya, kalau masyarakat 
ASEAN sudah terbentuk, 
sertifikasi ini akan menjadi 
penting agar para pekerja 
public relations  mendapatkan 
pengakuan secara profesional 
di bidangnya,” imbuhnya.

Senada dengan hal itu 
itu, Prita Kemal Gani juga 
me nuturkan, sertifikasi kom-
petensi saat ini telah men-
jadi syarat penting untuk 
menjadi ahli di suatu bidang 
agar dapat bersaing pada 
era “Masyarakat Ekonomi 
ASEAN” yang akan diterapkan 
pada 2015.  

“Hal ini sejalan dengan 
latar belakang pemberian 
sert i f ikasi, yakni ASEAN 
Commun i ty  2015 yang 
tidak lama lagi diberlakukan, 
akan sangat  berdampak 
pada pem bukaan tenaga 
kerja lintas negara ASEAN,” 
jelasnya.  

L S P - L S P R  a d a l a h 
Lembaga Sertifikasi Profesi 
yang mendapatkan lisensi 
dari BNSP (Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi) dan Dewan 
Pers untuk menguji dan mem-
berikan sertifikasi profesi. Saat 
ini profesinya meliputi profesi 
public relations (Hubungan 
Masyarakat) dan wartawan.
Untuk profesi public relations, 
LSP-LSPR adalah lembaga 
sertifikasi profesi yang per-
tama dan masih satu-satunya 
yang mendapatkan lisensi dari 
BNSP. 

Sertifikasi  sebagai bentuk 
legalitas kompetensi dan 
profesi berdampak pada 
standarisasi kompetensi 
profesi  publ ic re lat ions , 
tidak hanya di Indonesia, 
namun juga pada kawasan 
regional. Untuk itu diperlukan 
pengukuhan profesi dalam 
bentuk sertifkasi agar profesi 

public relations di Indonesia 
khususnya, dan kawasan 
ASEAN pada umumnya 
dapat lebih berkontribusi dan 
mempunyai reputasi serta 
etika yang baik. 

Se la in  A l i  Mundak i r, 
beberapa praktisi, tokoh dan 
akademisi PR dari negara 
ASEAN yang mendapatkan 
sertifikasi tersebut, antara 
lain Dekan Fakultas Ilmu 
Komunikas i  Un ivers i tas 
Padjajaran- Prof. H. Deddy 
Mulyana, M.A., Ph.D, Corpo-
rate Communications Director  
Kompas Gramedia  Widi 
Krastawan, Juru Bicara KPK 
Johan Budi SP, Kadiv Kepala 
Biro Penerangan Masyarakat 
Divisi Humas Polri Brigjen 
(pol) Boy Rafli Amar, dan 
President of PR Society of 
The Philippine Ramon R. 
Osorio.•SAHRUl
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PEP Jatibarang Field 
Peduli Lingkungan 
Sekolah
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Pertamina EP Lirik Field Launching wisata Alam 

rU III Serahkan 107 Unit biopori 
ke bLh kota Palembang

JATIbARANG - Bentuk kepedulian terhadap 
lingkungan kembali dilakukan oleh PT Pertamina 
Asset 3 Jatibarang Field. Kali ini kegiatan 
dipusatkan di sekolah SMAN 1 Kedokanbunder, 
Kabupaten Indramayu  dan diisi dengan workshop 
kesehatan lingkungan, aksi penanaman pohon 
penghijauan, serta pemberian buku-buku 
bacaan. Acara yang diadakan pada (27/5) 
tersebut bertujuan memotivasi warga sekolah 
untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan 
sekitar.

Government and Asisten Manager PT 
Pertamina Asset 3 Jatibarang Field, Dian 
Hapsari Firasati mengatakan, program CSR ini 
merupakan salah satu bagian dari kepedulian 
pihaknya terhadap pendidikan. Untuk itu 
pihaknya menyumbangkan sejumlah bibit pohon 
untuk penghijauan, termasuk menyumbangkan 
aneka buku-buku bacaan untuk menunjang 
kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah 
tersebut. 

 “Kami berharap, kegiatan ini dapat men-
ciptakan lingkungan sekolah hijau yang tentunya 
harus dipelihara dan dirawat. Sebelumnya, 
dengan tema yang sama, kami juga sudah 
melakukan kegiatan ini di sejumlah sekolah 
di Kabupaten Indramayu. Namun kali ini 
menghadirkan pemateri dari Polres dan Kodim 
Indramayu serta teman-teman mahasiswa yang 
mengangkat tentang olahan ikan lele,” tutur Dian.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Ke dokan bun-
der Supiyanto mengapresiasi Pertamina Asset 3 
Jatibarang Field atas bantuan yang disalurkan 
ke sekolah yang dipimpinnya. Pihaknya berjanji 
memelihara dan merawat lingkungan yang dida-
sari atas kesadaran yang tinggi. “Kami acungi 
jempol. Sebab, program yang digulirkan itu 
adalah bagian dari upaya Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS), terutama bagi anak didik 
kami,” katanya.•PEP JATIbARANG fIEld 

lIRIK - PT. Pertamina EP 
Asset 1 Lirik Field pertengahan 
Juni  2014  melakukan  
launching Kawasan CSR 
P e r t a m i n a  Te r p a d u -
Program Pemberdayaan 
Masyarakat  Per tamina 
(PPMP). Kawasan Tersebut 
mencakup  wisata alam, 
program perikanan untuk 17 
desa se-Kecamatan Lirik, 
olah raga dan perdagangan. 
Untuk perdagangan, menjual 
menjual  produk-produk 
binaan CSR pertamina dan 
penjualan produk masyarakat 
umum lainnya.

Wisata alam ini berfungsi 
untuk mengurangi peni-
pisan lapisan ozon. Di lo kasi 
tersebut terdapat ri buan 
pohon antara lain po hon 
trembesi, pohon bintaro, 
pohon sungkai ,  pohon 
mahoni, dan lain-lain. Selain 
itu, terdapat buah langka 

khas Pekanbaru dengan 
nama buah Derendan.  
Rencananya,  tahun 2015 
akan dilakukan program 
untuk melestarikan satwa 
langka di daerah wisata alam 
ini.

Tempat wisata alam ini 
juga dijadikan sebagai tempat 
edukasi mencintai lingkungan 
untuk masyarakat mulai dari 
tingkat TK, SD, SMA, dan 
masyarakat umum lainnya. 
Dengan demikian seluruh 
ma  syarakat akan langsung 
merasakan apabila kita dapat 
merawat lingkungan, maka 
udara yang kita rasakan sa-
ngat sejuk dan bersih seperti 
di lokasi wisata alam tersebut.

Untuk memperkenalkan 
lingkungan kepada anak-
anak usia dini, yaitu tingkat 
TK (Taman Kanak-kanak), 
maka di kawasan wisata alam 
ini juga tersedia berbagai 

macam permainan anak-
anak.  Me reka diberikan 
p e  m a  h a m  a n  t e r  h a d a p 
lingkungan diim bangi dengan 
bermain.

Di wilayah sekitar wisata 
alam juga terdapat galeri 
CSR Pertamina Lirik. Galeri 
tersebut menampilkan proses 
operasi perusahaan dan hasil-
hasil produk CSR Pertamina. 
Selain itu, terdapat kolam ikan 
yang dibuat dalam bentuk 
keramba untuk masyarakat di 

17 desa se-Kecamatan lirik.
Lokasi kawasan CSR 

Pertamina Terpadu  Program 
PPMP ini sangat strategis,  
yaitu terletak di pinggir ja-
lan lintas timur Sumatera. 
Ma syarakat dari manapun 
baik di Pulau Sumatera, Ja-
wa, Kalimantan, Sulawesi, 
dan lain-lain yang melewati 
kawasan CSR Pertamina 
ter sebut dapat mampir untuk 
menikmatinya.•PEP lIRIK fIEld

PlAJU –  Dalam rangka 
m e n d u k u n g  P r o g r a m 
P e m e r i n t a h  K o t a 
Palembang, membentuk 
kader lingkungan, Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
Pertamina RU II I Bidang 
Lingkungan menyerahkan 
bantuan 107 unit Biopori 
kepada Badan Lingkungan 
Hidup (BLH) Kota Palembang, 
Selasa (3/6). Bertempat di 
kantor BLH Kota Palembang, 

penyerahan Biopori secara 
langsung di lakukan oleh 
Public Relations Section 
Head, Makhasin kepada 
Kepala Dinas BLH Kota 
Palembang, Ir. M. Tabrani dan 
disaksikan oleh jajaran pekerja 
BLH Kota Palembang.

Sebelumnya, General 
Manager RU III, Mahendrata 
Sudibja hadir dalam acara 
penyerahan bantuan CSR 
ini secara simbolis di Rumah 

Dinas Walikota Palembang 
p a d a  ( 1 8 / 4 ) .  M e n u r u t 
Mahendrata, penyerahan 
bantuan alat Biopori tersebut 
merupakan  sa l ah  sa tu 
komitmen perusahaan untuk 
peduli kepada lingkungan 
melalui dukungan terhadap 
program pemerintah Kota 
Palembang dalam membentuk 
kader lingkungan. “Bantuan 
ini dilakukan Pertamina RU 
III sebagai bukti tanggung 
jawab Perusahaan kepada 
masyarakat khususnya dalam 
bidang l ingkungan”, ujar 
Mahendrata.

Sementara itu, Makhasin 
mengungkapkan total nilai 
bantuan yang digul irkan 
sebesar Rp 32.100.000,-. 
“Selain diharapkan membantu 
B L H  K o t a  P a l e m b a n g 
dalam menggerakkan kader 
l ingkungan, bantuan in i 
diharapkan dapat mendukung 
kota  Pa lembang untuk 
meraih kembali penghargaan 
Adipura Kencana dan RU 
III dapat mempertahankan 
Proper Hijau bahkan meraih 
Emas di tahun 2015,” ujar 
Makhasin.•RU III

PR Section Head, Makhasin, menyerahkan secara simbolis alat Biopori kepada 
Kepala BLH Kota Palembang, Ir. M. Tabrani.
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PANGKAlAN SUSU - Ber-
tempat di Poliklinik, pada 
(22/5),  PT Pertamina EP 
(PEP)  Field  Pangkalan Susu 
bekerja sama dengan PMI 
Kabupaten Langkat kembali 
mengadakan donor darah. 

Kegiatan tersebut diha-
diri Pangkalan Susu Field 
Manager Dirasani Thaib, 
Medical HR Super visor 
dr Donny Fer izon, T im 
Manajemen, pekerja, pe-
karya, pegawai instansi pe-

PEP Pangkalan Susu Field kembali gelar Donor Darah
merintah dan swasta serta 
masyarakat.  

Medical HR Supervisor 
dr Donny Ferizon  menjelas-
kan, kegiatan bakti sosial 
donor darah in i  secara 
rutin dilaksanakan untuk 
membantu pasokan ca-
dangan darah di Palang 
Merah Indonesia  Kabupaten 
Langkat.  “Target peserta 
adalah 100 orang, tetapi 
karena antusiasme begitu 
besar  j um lah  kan tong 

darah yang terkumpul juga 
meningkat.” u jar Dony. 
Tak kurang dari 160 pe-

serta donor kantong darah 
terkumpul dalam bakti sosial 
ini.•PEP PANGKAlAN SUSU fIEld 
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PEP Limau Field 
berdayakan Lingkungan 
dengan budidaya Sapi

Fasilitas kesehatan dan Pendidikan 
di Ekspedisi bhakesra IV
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Manager CSR Pertamina Ifki Sukarya  memantau pengiriman alat kesehatan dan 
pendidikan yang diberikan Pertamina dalam kegiatan Ekspedisi Bhakti Kesra 
Nusantara (Bhakesra) IV tahun 2014 di KRI Banjarmasin 592.

Maju Pesat berkat Pembinaan PEP Tambun Field
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PRAbUMUlIH - Berawal dari tahun 2010, tim 
csr PT Pertamina EP Asset 2 Limau Field melihat 
potensi dan tekad serta minat sekelompok 
warga Desa Karya Mulia Kecamatan Rambang 
Kampak Tengah Kota Prabumulih terhadap 
budidaya pengembangbiakan sapi. Sejalan 
dengan komitmen perusahaan untuk turut 
serta memajukan masyarakat di sekitar wilayah 
kerja, maka perusahaan memulai inisiasi 
program csr berbasis bina lingkungan bertajuk 
budidaya sapi. 

Program dimulai dengan memberikan pe-
latihan seputar tata cara serta metode be  ter nak 
sapi yang benar. Peserta pelatihan merupakan 
sebuah kelompok tani, Fajar Mulya dari Desa 
Karya Mulya yang dikoordinir oleh Sugeng, 
selaku kepala desa saat itu. Beranggotakan 
10 orang, kelompok ini pun mendapat bantuan 
berupa 10 ekor sapi.

Perusahaan terus mengawasi aktivitas 
kelompok tani, dan kelompok pun memberikan 
feedback yang sangat baik kepada perusahaan.  
Meskipun dengan tempat pakan dan atau 
kandang yang secara sederhana mereka 
buat sendiri, sapi-sapi yang diberikan dirawat 
dengan baik dan mampu berkembang biak.

Melihat kinerja kelompok tani tersebut, 
perusahaan kembali memberikan bantuan 
berupa perluasan kandang dan pembuatan 
tempat pakan pada tahun 2011. 

Tidak berhenti di pembiakan sapi, ternyata 
kelompok tani Fajar Mulya memiliki inisiatif 
untuk mempelajari proses pengubahan 
kotoran sapi menjadi biogas. Mengingat 
kotoran sapi yang terproduksi tidak sedikit, 
mereka mulai mengumpulkannya dan belajar 
un tuk mengolahnya dengan perangkat se-
derh ana menjadi biogas. Melihat inisiatif 
yang baik ini, perusahaan menyambut baik 
perkembangan program. Sehingga pada tahun 
2012, perusahaan membantu dalam support 
pembuatan reaktor biogas. 

Biogas ini sangat membantu mengurangi 
pengeluaran keseharian, karena dengan ada-
nya biogas, ibu-ibu dari anggota kelompok 
tani tidak perlu mengeluarkan dana gas 
untuk memasak. Dan lebih mengesankan 
ketika sisa kotoran yang telah diperas untuk 
diambil gasnya masih dapat menghasilkan 
uang tambahan. Yaitu, dapat dijadikan pupuk 
kandang yang dijual ke berbagai pihak. 

Hingga saat ini, total sapi telah berkembang 
menjadi 17 ekor. Diharapkan tentunya akan 
muncul banyak kelompok di desa yang dapat 
mencontoh keberhasilan dari kelompok ini. 
Dengan begitu, sinergi antara masyarakat dan 
perusahaan dapat tercipta.•rusy 

KARAWANG - Bertempat 
di halaman belakang rumah 
Mat Nio yang layaknya su-
dah menjadi basecamp, 
lima perempuan setengah 
baya berkumpul. Tak jarang 
terdengar senda gurau di 
antara suara ketukan pisau di 
atas papan dan suara mesin 
giling yang melumat halus 
daging ikan bandeng. 

Mereka adalah Sawitem, 
Uryati, Sarmi, Rumsinah, dan 
Mat Nio, pengelola kelompok 
home industry Bandeng C73 
yang memproduksi makanan 
olahan berbahan dasar ban-
deng. Dalam sebulan, se-
banyak 150 kg ikan bandeng 
segar mereka olah menjadi 
produk makanan unggulan, 
sate bandeng, presto dan 
sarden bandeng.

Sebelumnya, mereka 
adalah ibu rumah tangga 
biasa yang beraktivitas seperti 
perempuan pada umum-
nya di Dusun Cisoma, Desa 
Tambaksari, Kabupaten Ka-
rawang. Mereka mengisi 
hari-hari dengan mengasuh 
a n a k ,  m e m a s a k  d a n 

JAKARTA – PT Pertamina 
(Persero) melalui program 
Corporate Social Respon-
sibility (CSR)-nya memberikan 
kontribusi alat kesehatan 
dan pendidikan di Ekspedisi 
Bhakti Kesra Nusantara (Bha-
kesra) IV tahun 2014, Sail 
Raja Ampat, yang dilepas 
oleh Menteri Kelautan dan 
Perikanan, Sharif C. Sutardjo, 
yang didampingi oleh Staf 
Ahli Menko Kesra Wahnarno 
Hadi, Jumat (6/6)  di Dermaga 
Kolinlamil, Tanjung Priok, 
Jakarta Utara.  

Manager CSR Pertamina, 
Ifki Sukarya mengatakan, 
kontribusi Pertamina dalam 
Bhakesra IV ini adalah pulau 
terpencil yang juga menjadi 
target ekspedisi itu sendiri.  Ifki 
mengungkapkan,  Pertamina 
member ikan  kont r ibus i 
bantuan yang sifatnya “bisa 
dipakai” dan long life, seperti 
peralatan pendidikan dan 
kesehatan untuk posyandu 
dan puskesmas di 3 pulau. 

Untuk merealisasikan ban-
tuan tersebut, Ifki menu turkan, 
Pertamina mengalirkan dana 
sebesar Rp 600 juta. 

“Kebutuhan-kebutuhan 
yang utama untuk masyarakat 
umumnya di bidang kese-
hat an dan pendidikan, itu 
yang cocok untuk ekspedisi 
model seperti Bhakesra ini. 
Jadi secara umum mereka 
membutuhkan peralatan 
untuk sekolah dan kesehatan,” 
katanya.

Ekspedisi yang dilak-
s a n a k a n  s e l a m a  2 2 
hari hingga 28 Juni akan 
mengun jungi  t iga pulau 
terpencil, yakni Pulau Buton 
di Kabupaten Buton, Pulau 
Obi Kabupaten Halmahera 
Selatan, dan di Raja Ampat.  
Ada lima kegiatan pokok 
kegiatan ekspedisi ini, yakni 
bantuan sosial dari berbagai 
kemneterian/lembaga, dunia 
usaha, BUMN, organisasi 
kemasyarakatan dan organi -
sasi keagamaan; pa sar murah;  

penyuluhan, pengo batan 
gratis, pelatihan keterampilan, 
dan hiburan; penukaran mata 
uang ru piah yang sudah tidak 
la yak edar; serta identifikasi 
potensi dan permasalahan 
pulau-pulau yang dikunjungi 
untuk memberikan solusi 
pemecahannya. 

Total bantuan yang di-
angkut KRI Banjarmasin 
592 senilai Rp 120 miliar 
lebih.  Jika dibandingkan 
dengan tahun-tahun sebe-
lumnya, pelaksanaan tahun 

ini  dukungan dari berbagai 
pihak lebih besar.  Selain nilai 
bantuannya semakin besar 
juga jumlah instansi yang 
mendukung juga semakin 
besar.  Peserta pendukung 
kegiatan sebanyak 90 orang 
di luar anak buah kapal KRI 
Banjarmasin. 

Dari pelaksanaan tahun 
2011 s.d 2013,  sudah 27 
pulau terluar dan ter pen -
ci l yang dikunjungi Bha-
kesra.•SAHRUl 

mengurus rumah. Hingga 
pada 2011, PT Pertamina 
EP (PEP) menggerakkan 
mereka untuk meningkatkan 
kapabi l i tas  d i r i  dengan 
melakukan pembinaan agar 
menghasilkan pundi-pundi 
rupiah untuk menambah 
pendapatan keluarga. 

Dusun Cisoma yang bera-
da di ring satu PEP Tambun 
Field, merupakan desa yang 
mayor i tas penduduknya 
masih berada di bawah garis 
kemiskinan. Pendapatan  
mereka berasal dari hasil buruh 
tani, tambak, berdagang, dan 
jasa pengupasan udang, 
dengan nominal berkisar Rp 
300.000 hingga Rp 1.000.000 
per bulan. Itu pun tidak pasti. 
Kebanyakan masyarakat 
tidak memiliki keterampilan 
berusaha, modal yang terba-
tas dan pendidikan yang 
rendah. Karena itulah, PEP 
Tam  bun Field tergerak un-
tuk mengembangkan pere-
konomian masyarakat lokal. 

Tahap awal, diadakan 
pelatihan serta pembentukan 
kelompok usaha olahan 

makanan untuk memupuk 
anggota binaan menjadi 
solid. Diikuti dengan pe-
ning katan produktifitas dan 
kualitas serta kemampuan 
entepreneurship dan inovasi 
produk. Ke depannya, akan 
dibentuk Kelompok Usaha 
Bersama (KUB) sebagai 
sentra olahan ikan bandeng. 

Tak hanya berhenti disitu, 
pada tahun 2015 PEP Tambun 
Field akan menyusun strategi 
lanjutan dengan membentuk 
koperasi untuk memenuhi 
kebutuhan kelompok hingga 
t i t i k  ku lminas inya ia lah 
terbentuknya kemandirian 
masyarakat.

Hingga saat ini, distribusi 

produk  kelompok binaan 
Bandeng C73 mencakup 
Karawang melalui sistem 
kerja sama dengan rumah 
makan setempat. Selain 
produk unggulan berupa sate 
bandeng dan bandeng presto, 
variasi produk lainnya yang 
tak kalah berkualitas seperti 
nugget bandeng, baso, kaki 
naga, siomay, ekkado, dan 
otak-otak bandeng sering 
diperkenalkan ke masyarakat 
luas melalui bazaar pameran 
bersama PT Pertamina EP 
beserta pemerintah setempat 
di Karawang, Jakarta, Ban-
dung Cirebon hingga Maja-
lengka.• PRAMANTIPUTRI
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Judul buku : Kaya dengan bersyukur
Penulis  : Aura Husna
Penertbit : PT Gramedia Pustaka Utama

Kata “kaya” mungkin bagi sebagian dari kita 
bermakna sangat menarik, karena ia memiliki nilai yang 
sangat tinggi, dan juga selalu berhubungan dengan 
materi. Sebagian dari kita mungkin  pernah menyatakan 
atau berpikir apabila kita kaya harta maka hidup kita 
akan bahagia, karena dengan kaya harta kita bisa 
membeli segalanya. Ternyata hal tersebut salah besar, 
kaya harta tak selalu bahagia. Hal ini telah dibuktikan 
oleh kisah kehidupan seorang perempuan kaya 
raya yang terkenal hingga saat ini. Christina Onassis 
namanya seperti yang diceritakan dalam buku.

Dar i  k isah Chr is t ina Onass is  k i ta  dapat 
belajar bahwa “kaya” itu tidak selalu berlimpah 
materi. Kaya juga berarti limpahan nilai dalam diri 
(nonmateri). Orang yang kaya adalah orang yang 
mampu menghadirkan nilai-nilai positif yang diakui 
oleh masyarakat dalam dirinya. Ada beberapa 
nilai positif yang membawa kita pada kekayaan, di                                                                                                                                              
antaranya yaitu  nilai diri (harga diri), nilai kekuasaan, 
nilai pendidikan, nilai keterampilan, nilai kasih sayang, 
nilai kesehatan, nilai keamanan, nilai kebebasan.

Semakin banyak kita bersyukur, insya Allah akan 
mebuka pintu rezeki kita dan kekayaan. Bukan hanya 
kekayaan materi tetapi kita dapat menemukan makna 
sejati bahagia dan sejahtera dengan mensyukuri nikmat 
Allah. Karena Bahagia bukan memiliki segalanya, 
namun karena bersyukur dengan semua hal yang kita 
miliki.•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

11

koMET : komitmen & konsistensi 
yang kembali Diuji

oleh Shynta Dewi - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Sidang Dewan Judge QMA:
Untuk Penilaian Yang S.M.A.r.T

Setelah terpilih menjadi salah satu nominasi bersama 52 (limapuluh dua) perusahaan pada 
Most Admire Knowledge Enterprise (MAKE) Nomination. Pertamina kembali berhasil lolos 
seleksi menjadi salah satu Finalis bersama 16 (enambelas) Perusahaan lainnya. Setelah tahapan 
nominasi dan seleksi, Organisasi/Perusahaan terpilih akan melalui tahapan penilaian oleh para 
Panelis MAKE. 

Panelis MAKE adalah para Chief 
Executive Officer (CEO) dan praktisi 
knowledge management yang bertugas 
untuk menilai pengelolaan knowledge 
management di organisasi berdasarkan 
8 (delapan) Dimensi MAKE Study. 
Delapan kriteria yang digunakan di 
dalam MAKE Study adalah: 
1. Membentuk budaya pengetahuan 
organisasi; 
2. Mengembangkan knowledge worker 
melalui kepemimpinan manajemen 
senior;

3. Mengembangkan dan memberikan produk/jasa/solusi berbasis pengetahuan (kemampuan 
inovasi);

4. Memaksimalkan nilai dari modal intelektual;
5. Menciptakan dan mempertahankan lingkungan untuk berbagi pengetahuan;
6. Menciptakan dan mempertahankan kultur organisasi pembelajar;
7. Mengelola pengetahuan pelanggan/stakeholder untuk menciptakan nilai dan modal intelektual 

organisasi, dan
8. Mengelola pengetahuan organisasi untuk menghasilkan nilai bagi shareholder/stakeholder.

Penilaian awal dilakukan melalui review dokumen aplikasi ayang disebut Pertamina Company 
Knowledge Profile (CKP) yang dilengkapi dengan evidence pendukung. Kemudian setelah itu, 
dilakukan penilaian secara langsung melalui presentasi Finalis di depan Panelis dan verifikasi 
evidence di lapangan. 

Tidak hanya itu, tingkat kepuasan Pekerja organisasi juga diukur melalui survei Pekerja untuk 
mengetahui sejauh mana Pekerja memahami dan mendapat manfaat dari implementasi kegiatan 
berbagi pengetahuan yang selama ini berjalan.

Setelah meraih tiga penghargaan Indonesian MAKE Award dan satu penghargaan Asian 
MAKE Award, Pertamina kini diuji kembali komitmen dan konsistensinya dalam implementasi 
knowledge management di Perusahaan. Apakah budaya berbagi pengetahuan masih berjalan 
dengan konsisten hingga saat ini? Apakah Manajemen Puncak masih memegang komitmennya 
mejalankan perannya sebagai role model dalam budaya berbagi pengetahuan? Apakah Pekerja 
masih antusias dalam terlibat aktif dalam kegiatan berbagi pengetahuan?

Semoga...

	  

Sebagai tahap akhir proses asesmen kinerja UB/UO/AP berbasis Kriteria Kinerja 
Ekselen Pertamina (KKEP) tahun 2014 yang berlangsung sejak bulan April-Mei 2014 
lalu, akan dilakukan sidang Dewan Judge pada tanggal 20 Juni 2014.   

Proses asesmen kinerja berbasis KKEP tahun 2014 ini diikuti oleh 14 Aplikan 
yaitu:
• RU II, RU III, RU IV, RU V, dan RU VI;
• PT. Pertamina EP, PT. Pertamina Geothermal Energy, PT. Pertamina Hulu Energy, 

PT. Pertamina EP Cepu, dan PT. Pertamina Drilling Service Indonesia;
• PT. Pertamina Gas, PT. Pertamina Dana Ventura, PT. Pertamedika, dan PT. 

Pertamina Training Consultant.
Para Aplikan ini melengkapi 13 Aplikan lainnya yang telah dinilai pada tahun 

sebelumnya.
Maksud diadakannya sidang Dewan Judge ini adalah untuk memastikan bahwa 

proses penilaian kinerja UO/UB/AP telah dijalankan dengan benar dan objektif, 
serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang telah diatur dalam 

Surat Keputusan Direktur Utama No. 
Kpts-31/C00000/2012-S0 tanggal 19 
Juni 2012 tentang Code of Pertamina 
Quality Management System. 

Siapa saja anggota Dewan Judge 
itu dan  apa tugas utamanya? 

Sesuai Code of Pertamina Quality 
Management System Pasal 31 dinyata-
kan bahwa Dewan Judge KKEP terdiri 
dari para pejabat setingkat SVP dan 

Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang ditunjuk. Adapun tugas utama dari Dewan 
Judge ini adalah menguji hasil kerja Tim Examiner terkait penilaian kinerja UB/UO/AP 
berbasis KKEP dan menetapkan hasil akhir dari penilaian ini dalam bentuk Feedback 
Report yang akan disampaikan kepada pimpinan masing-masing UB/UO/AP.

Apa yang diharapkan dari sidang Dewan Judge ini? 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penyelenggaraan proses asesmen 

kinerja UB/UO/AP berbasis KKEP yang ditetapkan berdasarkan Surat Perintah 
Direktur Utama No. Prin-06/C00000/2013-S0, tanggal 31 Januari 2013, maka 
proses penilaian ini haruslah mampu menghasilkan Feedback Report yang  
S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Achievable, Responsible, dan Time Bond), 
sehingga menjadi acuan bagi UB/UO/AP di dalam upaya meningkatkan kinerja 
bisnis nya.

Oleh sebab itu, dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki maka 
diharapkan Dewan Judge dapat melakukan tinjauan kritis terhadap hasil penilaian 
kinerja Aplikan berdasarkan KKEP ini dan memberikan pandangan dan masukan 
yang diperlukan untuk peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Bagi Tim Examiner, proses sidang Dewan Judge ini perlu dimaknai sebagai 
tahap untuk menjelaskan fakta-fakta atas hasil penilaian. Data dan informasi yang 
dijadikan bahan pertimbangan dalam penilaian perlu dipersiapkan dengan baik 
sehingga mampu menyakinkan para Dewan Judge bahwa proses penilaian telah 
didasarkan atas data dan informasi yang relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip 
penilaian kinerja ekselen berbasis KKEP.

Bagaimanapun Feedback Report yang S.M.A.R.T hanyalah suatu dokumen 
yang akan bermanfaat apabila ditindaklanjuti dengan rencana kerja yang nyata. 
Feedback Report harus dijadikan sebagai acuan utama di dalam perbaikan kinerja 
berkelanjutan dan menciptakan kinerja ekselen di seluruh Aplikan. Semua pihak 
perlu memberi perhatian dan mengambil peran untuk bersama-sama meningkatkan 
kinerja yang mampu mewujudkan Pertamina Energizing Asia 2025.• 



. 
TIPS

Secara harafiah  black campaign bisa diartikan 
sebagai kampanye kotor menjatuhkan lawan dengan 
menggunakan isu negatif tidak berdasar. Dahulu 
“kampanye hitam ini” juga dikenal sebagai whispering 
campaign melalui mulut ke mulut, bisa bisa lebih 
canggih dengan menggunakan media elektronik.

Secara umum  black campaign memiliki ciri 
yang sangat pokok yaitu lebih banyak bual daripada 
fakta. Memang mungkin saja terdapat satu atau dua 
fakta tetapi dia akan diolah sedemikian rupa untuk 
dilontarkan untuk mempengaruhi opini publik ke 
arah yang negatif.  Sangat sulit membuktikan “pelaku 
intelektual” dibalik serangan tendensius dan negatif.

Dua unsur yang menonjol dalam black campaign  
adalah berita yang keluar dari fakta, membesar-
besarkan kenyataan, tendensius, dan berpotensi 
membunuh karakter. Ini tentu juga merugikan publik 
karena publik berhak mendapatkan berita yang 
benar dan berdasarkan fakta. Mengumandangkan 
sebuah pesan yang tidak berdasar pada fakta adalah 
pelanggaran terhadap hak publik.

Bagaimana menghadapi black campaign?
Kenali setiap kandidat yang tampil. Berpikirlah 

obyektif dan tidak subyektif. Kinerja yang dihasilkan 
bukan berdasarkan latar belakang dirinya tetapi apa 
yang hendak dilakukannya tentu berdasarkan data 
pengalaman yang nyata. Ini fakta empirik. Karena itu 
penting bagi masyarakat sebagai massa pemilih untuk 
mengenali lebih jauh setiap kandidat yang tampil. 
Dan yang terpenting, kita harus tahu sejauhmana 
komitmennya untuk memberikan ksejahteraan 
kepada seluruh masyarakat.

Kampanye adalah upaya mengangkat citra di 
mata massa pemilih untuk meraih simpati. Tetapi dia 
juga berpotensi memberikan citra buruk di mata setiap 
konstituen. Karena itu, sebagai publik, kita harus 
cermat menyikapi black campaign ini.

Kultur politik kita memang dalam masa transisi, 
peralihan, dan mungkin masih belajar. Marilah kita 
belajar untuk jujur terhadap diri sendiri. Bangsa ini 
akan mundur bila praktik ketidak jujuran masih ber-
jalan. Karena ini sangat menentukan tingkat ke de-
wasaan kita dalam berdemokrasi.•www.leadership-park.com

MEnYIkAPI 
bLACk CAMPAIgn
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PwP Serahkan bantuan untuk Posyandu
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PwP Tingkat wilayah Mor II rayakan hUT ke14 PwP

hUT ke-14, PwP Mendapat Dukungan dari korporat
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JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Wanita Patra Pusat 
Kania M Afdal (ketiga kanan) bersama dengan Ketua PWP 
Pusat Dyah T Hidayat (kedua kanan), Rinie Harie Karyuliarto 
(kedua kiri), Maria Chrisna Damayanto (kanan) menyerahkan 
bantuan untuk posyandu yang diwakili oleh Ketua Tim 
Penggerak PKK Laila Saphira Murni di Kantor Kecamatan  
Kebayoran Lama, Grogol Selatan, Jakarta, pada Rabu 
(28/5). Persatuan Wanita Patra Pusat menyerahkan bantuan 
dalam rangka bakti sosial HUT ke-14 PWP bekerja sama 
dengan SME & SR Program Pertamina yang diserahkan 
untuk 126 posyandu di daerah kecamatan Kebayoran Lama 
yang terbagi atas 6 kelurahan. Persatuan Wanita Patra Pusat 
sangat peduli terhadap kesehatan untuk masyarakat.

“PWP sangat memberikan perhatian untuk kesehatan 

PAlEMbANG - Dalam rangka memeriahkan HUT ke-14 
PWP, PWP tingkat wilayah Marketing Operation Region II 
mengadakan berbagai acara yang melibatkan anggota PWP 
dan pekerja di lingkungan MOR II. 

Rangkaian acara terdiri dari lomba memasak yang diikuti 
oleh Bapak-bapak, fun games untuk pekerja, cerdas cermat 
anggota PWP dan puncak perayaan HUT yang dimeriahkan 
oleh penampilan anggota PWP serta pameran hasil karya 
anggota PWP. 

Sebelumnya, PWP juga telah melakukan berbagai bakti 
sosial, di antaranya penyerahan bantuan pendidikan untuk 
SDN 248, bantuan sarana kesehatan ke Poskesdes Desa 
Ibul Besar, santunan untuk pensiunan dan warakawuri, serta 
santunan untuk Panti Asuhan Sembilan Saudara, Panti 
Asuhan Darurrahma dan Panti Asuhan Al Hafiz. 

Ketua Umum PWP Tingkat Wilayah MOR II, Palupi 
Ageng Giriyono mengatakan, “Tema HUT PWP tahun ini 
adalah “Tingkatkan kepedulian sosial melalui pemberdayaan 
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ibu dan anak, melalui posyandu dan PKK yang dampak 
positifnya akan langsung bisa dirasakan oleh masyarakat,” 
ujar Kania.•PRIYO W

PWP yang tangguh bermakna”. Acara ini bagus untuk 
mengevaluasi pencapaian organisasi ini. Sebagai wadah 
yang mempersatukan istri karyawan PT Pertamina 
(Persero), kegiatan PWP diprioritaskan untuk meningkatkan 
kemampuan sumber daya anggotanya, disesuaikan dengan 
situasi setempat.”•MOR II
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JAKARTA – Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
didampingi oleh Direktur SDM Pertamina Evita M Tagor 
secara simbolis menyerahkan bantuan dari SME & SR 
Program Pertamina untuk pelaksanaan program Persatuan 
Wanita Patra (PWP) yang diterima oleh Ketua Umum Tingkat 
PWP Pusat Kania M. Afdal yang didampingi Ketua PWP 
Pusat Maria Chrisna Damayanto, Dwi M. Husen, Rinie Hari 
Karyuliarto, Andri Dyah T. Hidayat dan Yuni Budi Djatmiko di 
Gedung Simprug, Jakarta, pada Selasa (3/6).

 HUT ke-14 PWP ini mengangkat tema “Tingkatkan 
Kepedulian Sosial Melalui Pemberdayaan Persatuan Wanita 
Patra  Yang Lebih Bermakna”. Dalam sambutannya Kania 
menyampaikan agar PWP dapat turut berperan untuk 
perubahan masyarakat yang jauh lebih baik dan sejahtera. 

“Kami mengajak seluruh anggota PWP  untuk mengawal 
organisasi ini dalam memberikan kontribusi yang positif bagi 

anggotanya dan masyarakat,” ujar Kania. Acara HUT kali ini 
juga diramaikan oleh vocal grup, dance, penampilan solo 
yang semuanya dibawakan oleh anggota PWP Pusat.•PRIYO

Paduan Suara Nafiri Patra Adakan Penyegaran Iman
SIRNAGAlIH – Paduan Suara Nafiri Patra mengadakan penye-
garan iman (retreat)  untuk anggotanya, di Sirnagalih, Bogor, pada 
5 Juni 2014. 

Menurut Pimpinan Nafiri Patra Yanti Dharmono, acara yang 
diadakan satu kali setahun ini sangat penting  untuk menguatkan 
keimanan. “Walaupun usia telah lanjut, kami tetap bersemangat 
memberi kekuatan agar terus bisa melayani di mana saja disertai 
cinta kasih bagi sesama serta bagi kemuliaan nama Tuhan,” ujar  
Yanti Dharmono.

Acara retreat diisi dengan khotbah singkat dari Pendeta Capt. 

Jeffry Tombeng, pensiunan bidang PKP, dengan tema “Kamu akan 
Menerima Kuasa Kalau Roh Kudus Turun ke Atas Kamu, dan Kamu 
akan Menjadi Saksiku” (Kisah Rasul 1-8).

Jeffry mengatakan, memuji Allah memang merupakan fungsi 
utama orang hidup (orang-orang percaya).  “Dengan bersaksi 
melalui puji-pujian, kita bisa menjadi saksi, menjadi lilin untuk 
menerangi jiwa-jiwa, menjadi teladan yang baik melalui tindakan-
tindakan/perbuatan nyata, seperti menolong orang yang kesusahan 
dan memberikan cinta kasih kepada orang-orang yang menderita/
miskin, dan lain-lain,” ujarnya. 

Acara diselingi dengan beberapa nyanyian/puji-pujian kepada 
Tuhan yang dipimpin Yanti Dharmono dan ditutup dengan doa oleh 
Christine, pensiunan Bid. PKP.•NAfIRI PATRA
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Tim Futsal Pertamina berjaya dalam Turnamen Futsal Menteri ESDM ke-7
JAKARTA -  Turnamen Futsal Menteri ESDM ke-7 dengan tema “Membumikan Efisiensi Energi, Hidup Sehat Dengan Olahraga 
Futsal” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Energi dan Sumber Daya Mineral (FWESDM) pada 7 - 8 Juni 2014 ini, akhirnya 
pertandingan final dimenangkan oleh tim futsal PT Pertamina (Persero). Bermain seru dengan tim futsal PT Kaltim Prima Coal (PT 
KPC), Tim Futsal Pertamina berhasil mencetak score 7 - 2. Dalam kesempatan tersebut, Corporate Secretary  Pertamina Nursatyo 
Argo ikut  memberikan support kepada Tim Futsal Pertamina.  Tim Futsal Pertamina berhak mendapat uang pembinaan sebesar Rp 
10 juta dan membawa pulang piala bergilir dan iala tetap Menteri ESDM tahun 2014. Sedangkan  Tim PT KPC berhak mendapat piala 
dan uang tunai sebesar Rp 7,5 juta. Sementara untuk juara ketiga  diraih oleh PT BA  dan berhak mendapat uang pembinaan Rp 5 
juta serta piala.  Jegiatan yang diikuti 17 tim tersebut ditutup oleh Sekretaris Korpri Kementerian ESDM, Usman Yahya.•RASJId SAlIM
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Seminar Pekan Lingkungan Indonesia 2014
JAKARTA – Dalam rangkaian pelaksanaan Pekan Lingkungan Indonesia 2014, Vice President Health Safety Environment 
Pertamina, Joko Susanto hadir sebagai narasumber pada Seminar Inisiatif Dunia Usaha dalam Penurunan dan Inventarisasi 
Emisi Gas Rumah Kaca. Dalam seminar yang berlangsung di Ruang Kakatua JHCC Jakarta, Jumat (30/5) tersebut, Joko 
memberikan paparan singkat mengenai  peranan Pertamina terhadap pelestarian lingkungan dalam menjalankan kegiatan 
bisnis usaha. Di hadapan peserta seminar, Joko menyampaikan komitmen Pertamina untuk mendukung pemerintah 
menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh 
Pertamina yaitu dengan program menabung 100 juta pohon.•IRlI

Fabio Cannavaro bertandang ke kantor Pusat Pertamina                                                                                                                                        
                                                                                                                                                 
JAKARTA -  Duta Piala Dunia 2014 di Brasil, Fabio Cannavaro datang berkunjung ke  Kantor Pusat Pertamina untuk 
menemui penggemarnya dalam acara Meet & Greet, pada Jumat (6/6). Dalam kesempatan tersebut, jajaran direksi 
Pertamina menyempatkan diri berfoto bersama dengan sang Kapten legendaris tim Italia peraih gelar juara Piala Dunia 
2006 tersebut. Kedatangan Cannavaro sebagai bagian dari program “Jalan Pertamax-ku Bersama Cannavaro ke 
Brasil” sekaligus pengundian tahap III program tersebut.•IRlI
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Tim bola basket Pertamina raih Peringkat III 
dalam Turnamen Jakarta Eksekutif basket ball Invitation
JAKARTA  – Dalam rangka meningkatkan jam terbang bertanding sebagai persiapan Porseni BUMN 2014, Tim Bola Basket Pertamina 
mengikuti turnamen yang diadakan oleh Jakarta Eksekutif Basket Ball Invitation (JEBI) 2014. Event ini dilaksanakan pada tanggal  24 – 31 
Mei 2014 yang diikuti oleh 9 perusahaan lintas industri, di antaranya Bukopin, BII, Trans TV,  dan CNOOC. Tim Bola Basket Pertamina 
berhasil mendapatkan peringkat 3, sedangkan juara 1 diraih Trans TV dan juara 2 adalah Bukopin. Dengan hasil ini  Tim Bola Basket 
Pertamina semakin diperhitungkan keberadaannya di kalangan antar perusahaan. Semoga semakin dapat meningkatkan prestasi olah 
raga di Pertamina khususnya dalam bidang bola basketnya ke depan.•KEMAS AHMAd WIdAd

Pelantikan Pejabat baru di PT Pertamina geothermal Energy
JAKARTA - Bertempat di Kantor Pusat PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Menara Cakrawala lantai 
11 Ruang Rapat Lahendong, telah berlangsung acara Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan di lingkungan 
PGE, Selasa (20/5). Susunan pejabat baru yang dilantik yaitu, Wawan Darmawan sebagai General Manager 
Area Kamojang, Adi Pramono sebagai Project Management Office Manager, Tedi Mulyana sebagai Project 
Planning & Control Manager, Rachmad Harahap sebagai Manager CDM, R. Budhi Satriyo sebagai Manager 
Enjineering Area Ulubelu, dan Muhammad Achyar Karim sebagai Drilling and Engineering Group. Hadir dalam 
kesempatan tersebut untuk mengukuhkan dan menyaksikan adalah  Direktur Utama Rony Gunawan dan 
Direktur Operasi Richard H. Tamba. Dalam sambutannya Direktur Utama mengharapkan pejabat baru dapat 
mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.• PGE
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Pertamina EP Asset 3 
Semarakkan Majalengka 
Expo 2014
MAJAlENGKA - Dalam rangka menyambut hari 
jadi Kabupaten Majalengka ke-524 tahun 2014,  
PT Pertamina EP Asset 3 berpartisipasi dalam 
Majalengka Expo 2014. Kegiatan ini dipusatkan 
di lapangan Pasar Lama Majalengka selama 
satu bulan. 

Momentum ini juga sekaligus sebagai 
wahana memberikan pengetahuan kegiatan 
PT Pertamina EP di samping menyosialisasikan 
pelaksanaan ke giatan Corporate Social 
Responsibility (CSR) PT Pertamina EP Asset 3. 
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Majalengka, 
H. Karna Sobahi bersama para pejabat di ling-
kungan Pemkab setempat mengunjungi stan 
Per tamina dan melihat program dan hasil CSR 
yang telah dilaksanakan. 

“Kami memberikan apresiasi yang lebih  
kepada PT Pertamina EP, yang selama ini telah 
melaksanakan aktivitasnya, namun tidak pernah 
melupakan tanggung jawab sosialnya,” kata 
Karna Sobahi.

Asset 3 Goverment and Public Relations 
Assistant Asisten Manager, Dian Hapsari Firasati 
menjelaskan, keikutsertaan PEP ini sekaligus 
mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai 
program PEP yang tidak hanya melakukan 
pe nge boran (eksplorasi), memproduksi, serta 
menjual minyak dan migas (migas), tapi melak-
sanakan program CSR, terutama di daerah se-
kitar kegiatan eksplorasi, di antaranya Kabupaten 
Majalengka salah satunya. 

Dian Hapsari menjelaskan, program CSR 
PEP difokuskan ke dalam enam bantuan, se perti 
bidang pemberdayaan masyarakat, ke sehatan, 
pendidikan, fasilitas umum dan sosial, sarana 
ibadah, korban bencana alam dan natural 
prevention. 

Di Kabupaten Majalengka sendiri, CSR yang 
sudah dilaksanakan antara lain, konservasi 
keanekaragam hayati dan penghijauan di 
kawasan kaki gunung Ciremai Kecamatan 
Argalingga dan bantuan renovasi sarana ibadah 
di Desa Kodasari Kecamatan Ligung. Lalu, 
pelatihan keterampilan bola untuk pemuda 
di kecamatan Kecamatan Sumberjaya dan 
Kecamatan Ligung.  “Masih banyak lagi program 
CSR lainnya, seperti bantuan 120 ekor domba 
untuk tiga kelompok peternak di kecamatan 
Ligung dan Sumberjaya,” tambahnya. 

Dian berharap, pemberdayaan ini dapat  me-
ningkatkan taraf hidup masyarakat Majalengka.  
“Pada intinya program CSR yang kami lakukan 
akan memperhatikan kebutuhan masyarakat 
secara umum dan mengedepankan program 
yang inovatif,” jelasnya.

Sementara mitra binaan  yang mengikuti 
pameran tersebut, Yuli Nurcahya menyatakan,  
keikutsertaannya ini memberikan manfaat bagi 
perluasan pangsa pasar produknya dalam 
pembuatan produk aksesoris dan souvenir yang 
dibuatnya ini.•PEP ASET 3

PEP ramba Field Tajak Sumur Mangunjaya AA-10

Pertamina EP Tarakan Field Adakan 
Smart Driving Coaching Clinic

Fo
to

 : 
P

e
P 

TA
R

A
K

A
n

 F
Ie

LD

RAMbA - “Field Ramba 
menargetkan pada tahun 
2014 ini dapat mencapai 
7.119 bopd dan tajak su-
mur ini adalah salah satu 
upa ya dalam mempercepat 
pencapaian itu,” ungkap 
Safril Syarif selaku Asman 
W O / W S  d a l a m  a c a r a 
Syukuran Tajak sumur MJ 
AA-10 wila yah Mangunjaya 
di desa Beruge Kecamatan 

TARAKAN - Smart Driving 
Coaching Cl in ic sukses 
dilaksanakan di kantor PT 
Pertamina EP Tarakan Field. 
Kegiatan yang diadakan pada 
6-7 Mei 2014 ini berjalan 
dengan lancar dan dengan 
antusiasme yang sangat 
tinggi dari pekerja serta TKJP 
Tarakan Field. Kegiatan Smart 
Driving Coaching Clinic ini 
diadakan selama 2 hari. Hari 
pertama diisi dengan sesi dan 
hari kedua untuk sesi praktik 
yang dilakukan di lokasi Juata 
Kerikil.

Kegiatan Smart Driving 
Coaching Clinic ini meliputi 
tiga hal utama, yaitu Defensive 
Driving, Safety Driving, dan 

Babat Toman, (21/5).  Acara 
syu kuran tersebut dihadiri 
unsur pemerintah,tokoh 
masyarakat dan masyarakat 
di Desa Beruge.

Tajak yang dila kukan 
se lama 16 hari tersebut 
meng  gunakan Rig PDSI Nt-
45 berkekuatan 550 HP. 
“Untuk kegiatan rencananya 
10 hari untuk pengeboran 
dan s isanya untuk tes 

produksi, dengan target 
yang diharapkan mencapai 
60-70 Bopd,” ujar Yoyok 
Sukaryo selaku Company 
Man usai kegiatan syukuran 
dan penyerahan santunan 
bagi siswa kurang mampu di 
lokasi MJ AA-10.

Field Manager Ramba 
Bustanul Fikri melalui Asman 
Legal & Relation Yuniawan 
H menjelaskan, rencananya 

ada tiga pengeboran dalam 
tahun 2014 ini. “Setelah 
sumur MJ AA10, akan 
ber lanjut ke sumur MJ 
AA-3 dan su mur BN AA-
16 di wilayah Bentayan. 
Kita harapkan dukungan 
segenap masyarakat agar 
target pengeboran dapat 
ter capai,”pungkasnya.•PEP 

fIEld RAMbA

Eco Driving. Defensive Driving 
ini meliputi cara berkendara 
a m a n  d e n g a n  u p a y a 
antisipasi, agar tidak terjadi 
kecelakaan. Sedangkan 
Safety Driving adalah ber-
ken  da ra  aman dengan 
upa ya meningkatkan skill/ 
keterampilan berkendara agar 
mampu bertindak tepat pada 
saat yang tepat. Dan Eco 
Driving adalah berkendara 
aman dengan perilaku dan 
keterampilan berkendara yang 
efisien serta berorientasi pada 
kesadaran ramah lingkungan.

Mufti, Asman SCM PT 
Pertamina EP Tarakan Field 
berharap dengan  kegiatan ini, 
para pengendara kendaraan 

di Tarakan Field bisa lebih 
baik lagi dalam berkendara 
dan bisa memahami apa yang 
harus dilakukan jika terjadi 
suatu kondisi yang darurat. 

“Semoga kegiatan ini 

dapat memberikan manfaat 
yang sangat besar, khususnya 
untuk para pengendara di 
field tarakan,” ujar Mufti.•PEP 

TARAKAN fIEld

JAKARTA - Sinergi antar 
anak perusahaan PT Per-
tamina (Persero) kembali di-
canangkan. Setelah sinergi 
yang d i lakukan dengan 
PDSI, Pertamedika, PDV 
dan Elnusa, kembal i  PT 
Pe r t am ina  Geo the rma l 
Energy (PGE) mencanangkan 
sinergi dengan Patra Jasa 
dengan ditandatanganinya 
Nota Kesepahaman da-
lam menyediakan sewa 
perkantoran.

No ta  Kesepahaman 
untuk mengkaji sewa kantor 
d i  Gedung Pa t ra  Jasa 
ditandatangani oleh Direktur 
Utama PGE Rony Gunawan 
dan Direktur Utama Patra 
Jasa Susilo, Jumat (6/6), di 
Menara Cakrawala, Jakarta. 
Rony Gunawan menyatakan, 

Sinergi PgE dan Patra Jasa
wacana sewa kantor Patra 
Jasa di Jalan Gatot Subroto 
setelah berakhirnya sewa 
kantor di Gedung Menara 
Cakrawala pada tahun 2016 
merupakan implementasi 
Pertamina One yang dica-
nangkan Direksi PT Pertamina 
(Persero) sebagai holding 
company.  

“Walaupun harus tetap 
men jaga hubungan yang 
saling menguntungkan, paling 
tidak cash flow tidak akan 
lari kemana-mana dan tetap 
berputar di induknya,” lanjut 
Rony Gunawan.

Penandatanganan Nota 
Kesepahaman ini menjadi 
landasan bagi kedua belah 
pihak dalam melakukan kajian 
deti l sewa kantor terkait 
sequence dan mekanisme 

perpindahannya mengingat 
saat ini 4.5 lantai yang disewa 
PGE tidak berakhir pada 
waktu yang bersamaan.
Begitu juga ruang kosong 
di Gedung Patra Jasa  tidak 
terjadi pada waktu yang ber-
samaan dengan 4 lantai yang 
dibutuhkan PGE. 

Da lam sambutannya 
Direktur Utama Patra Jasa 
Susilo menyampaikan, bila 
kerja sama ini terwujud PGE 
akan menjadi tenant terbesar 
ke-2 setelah PT Pertamina 
EP Cepu yang saat ini meng-
gunakan 5 lantai.•URIP 
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PTC Adakan 
Pelatihan bintalsik

Pertamina Surface Facilities Training Programme :
wakil PEPC Terima Penghargaan 
“Most outstanding”

Pertagas akan Pasok gas untuk 
PLn dan Industri Jawa barat
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JAKARTA – Untuk mengatasi 
kekurangan gas untuk PLN 
dan industri Jawa Barat, PT 
Pertamina Gas (Pertagas) 
mula i  membangun pipa 
gas dari Muara Karang ke 
Muara Tawar. Pipa tersebut 
akan mengalirkan gas hasil 
regasifikasi Floating Storage 
Regasification Unit (FSRU) 
Jawa Barat ke PLN di Muara 
Tawar dan beberapa industri 
di Jawa Barat.

Proyek yang menelan 
biaya 65,94 juta dolar AS 
atau sebesar Rp 758,3 miliar 
tersebut dibangun sepanjang 
30 Km  dengan menggunakan 
pipa  diameter 24 inchi. “Di-
mulai nya proyek ini  sebagai 
realisasi percepatan proyek  
infrastruktur  Pertamina Gas, 
untuk peningkatan peng-
gunaan  gas sebagai alter-
natif,” jelas Hendra Jaya, 
President Director Pertagas 
kepada wartawan pada acara 
management walkthrough di 
lokasi konstruksi proyek pada 
Kawasan Berikat Nusantara 

President Director Pertagas Hendra Jaya (tengah) dalam MWT ke lokasi Proyek 
Pembangunan Pipa Gas Muara Karang - Muara Tawar.

(KBN),  Jumat (23/5).
P ipa Muara Karang-

Muara tawar memiliki kapa-
sitas 270 mmscfd. Proyek 
yang dilakukan  oleh Kon-
sorsium Hutama Karya – 
Moe ladi – Promatcon Tepat-
guna itu membutuhkan wak-
tu satu tahun konstruksi. 
Commissioning proyek di-
rencanakan pada kuartal 
ke dua tahun 2015. 

Pipa Muara Karang-Muara 
Tawar menerapkan konsep 
open acces.  Pertagas akan 
mendapatkan toll fee dari 
setiap gas yang dialirkan 
melalui pipa ini dengan nilai 
sesuai yang ditetapkan oleh 
BPH Migas.

P e m b a n g u n a n  p i p a 
t e r  sebu t  akan  men  du-
kung ketahanan energi dan 
mengurangi shortage gas 
terhadap konsumen  in-
dus tri di Jawa Barat.  De-
ngan memasok  gas untuk 
pembangkit  di Muara Tawar,  
tentu akan mengurangi  
penggunaan BBM bersubsidi 

bagi PLN, yang pada giliran-
nya juga  mengurangi beban  
Anggaran pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). 
“Proyek ini  start Mei 2014. 
Per tagas yakin  bisa se lesai on 
schedule,” tambah Hendra. 

Proyek ini makin mengo-
kohkan Pertagas dalam 
mengintregrasikan jaringan 
pipa gas di Pulau Jawa. 
“Dengan running-nya proyek  
ini Pertagas sanggup me me-
nuhi tantangan yang di berikan 
untuk mempercepat pem-
bangunan infrastruktur gas di 
Indonesia,” tambahnya. 

Pembangunan pipa me-

rupakan bagian dari pem-
bangunan infrastruktur gas  
yang kini gencar dilakukan 
Pertagas.  Selain Muara Ka-
rang-Muara Tawar, Pertagas 
kini tengah menyelesaikan 
pipanisasi Arun -belawan 
(350 Km),  Belawan- Kawasan 
Industri Medan (KIK)- Ka-
wasan Industri Khusus (KIK)  
sepanjang 132 Km, Se-
ma rang-Gresik  (271 Km),  
Muara Tawar –Tegal Gede 
(40 Km). Porong-Grati (56 
Km) dan Wunut-ngoro (16 
Km). Pipa tersebut dibangun 
oleh Pertagas dengan konsep 
open access.•PERTAGAS

SINGAPURA - Dalam rangka 
Pelaksanaan Peningkatan 
Kualitas SDM Direktorat Hulu, 
anak perusahaan Hulu yang 
terdiri dari PT. Pertamina 
EP, Pertamina Hulu Energi, 
PT Pertamina Geothermal 
Energi dan PT Pertamina 
EP Cepu, mengirimkan 25 
karyawan untuk mengikuti 
On The Job Training (OJT) 
di Petrofac Singapura. OJT 
berlangsung dari tanggal 3 
Maret sampai dengan 23 
Mei 2014 di Petrofac Training 
Institute Pte. Ltd Chemical 
Process Technology Centre, 
Jurong Island, Singapura. 

PEPC d iwak i l i  o leh 
satu peserta atas nama P. 
Rinaldo Pasaribu (Aldo). 

Para peserta dibagi menjadi 
empat grup yaitu: Process, 
Mechanical, Instrument dan 
Electrical. Selama OJT, para 
peserta dilibatkan langsung 
dalam live plant operation. 
Sebelumnya mereka dibekali 
dengan ke mam puan safety 
dan technical baik teori 
maupun praktik.

Pada kesempatan ini, 
wakil PEPC, P. Rinaldo Pa-
saribu meraih piagam peng-
hargaan sebagai peserta 
terbaik (“Most Outstanding”) 
untuk Process Group. Pia-
gam diserahkan oleh Direktur 
Hulu Pertamina Muhamad 
Husen. 

Kegembiraan dan ra-
sa bangga menyel imuti 

perasaan Aldo setelah me-
ngetahui dirinya menda-
patkan peng hargaan ter-
sebut. “Semoga apa yang 
telah saya raih ini, dapat 
memacu saya untuk dapat 
memberikan yang terbaik bagi 

Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen menyerahkan penghargaan “most 
outstanding” kepada P. Rinaldo Pasaribu.

perusahaan. Saya merasa 
senang dan sangat surprise 
mendapatkan penghargaan 
ini,” demikian diungkapkan 
Aldo seraya mengakhiri per-
bincangan.•PEPC 

CIMAHI – Direktur Utama Pertamina Traning 
Center (PTC) Djoko Prasetyo memberikan 
ucap an selamat kepada peserta pada saat 
upacara pembukaan Pelatihan Bintalsik (Bina 
Mental & Fisik) Pertamina Training Center 
Gelombang ke IV tahun 2014 di Pusat 
Pendidikan Artileri Medan (Armed), Cimahi, 
pada (10/6). Ini merupakan tahun yang  ke-2 
diselenggarakannya  kegiatan pelatihan Bin-
talsik  yang diikuti oleh 71 sekuriti Pertamina. 
Mereka berasal dari Sumatera, Jawa, dan Bali 
yang tergabung dalam anak perusahaan dan 
fungsi seperti Cilacap RU IV, Shipping, MOR III, 
MOR II, Kantor Pusat, Internal PTC dan Plaju.

 Pelatihan Bintalsik  ini diadakan selama 
tujuh hari dan merupakan wujud kerja sama 
antara PTC denan Pusdik Armed yang 
diharapkan nantinya memiliki mental yang 
tangguh dan fisik yang prima sehingga dapat 
melaksanakan tugas dengan baik.  

“Jadi pelatihan ini bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan mental dan fisik 
te naga sekuriti Pertamina maupun tenaga 
internal dari PTC,” ujar Djoko Prasetyo seusai 
upacara pembukaan Bintalsik.  

Mereka mendapatkan materi pengajaran 
b e r u p a  l e a d e r s h i p  k e p e m i m p i n a n , 
pengetahuan dasar mengenai pengamanan, 
kedisiplinan, baris berbaris dan kegiatan 
yang dilakukan di militer. Hal ini dimaksudkan 
agar mereka mampu menyiapkan diri da-
lam menghadapi tantangan-tantangan 
di perusahaan, khususnya dalam bidang 
pengamanan yang semakin kompleks dan 
semakin berat. 

Fungsi pengamanan dalam sebuah peru-
sahaan besar seperti  Pertamina yang meru-
pakan obyek vital nasional sangat penting. 
“Fungsi Sekuriti Pertamina sangat strategis. 
Seperti diketahui, hampir semua fasilitas di 
Pertamina, baik fasilitas produksi, pengolahan, 
distribusi dan juga kantor baik di pusat maupun 
daerah merupakan obyek vital nasional.  Jadi, 
memang memerlukan tingkat pengamanan 
yang sangat tinggi,” tambah Djoko.

Peningkatan kualitas pendidikan juga 
sa ngat diperhatikan oleh Pusdik Armad. 
“Ka  mi akan selalu mengevaluasi kegiatan-ke-
giatan sebelumnya agar pelatihan ke depan 
diharapkan semakin baik,”  Kata Mayor (Arm)
Agus Junaedi,  Kepala Seksi Administrasi Pus-
dik Armed.•PRIYO
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Go Live ERP PHE Siak dan PHE MNK Sumatera Utara, upaya sinkronisasi 
implementasi ERP Kantor Pusat Pertamina dengan anak perusahaannya.

Management walkthrough 
ke Distrik Cilamaya western Java Area

President Director Pertagas Hendra Jaya (kanan) saat inspeksi di SKG.
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Sosialisasi rJPP 
di Field Cepu
CEPU – Dalam rangka  penumbuhan kesamaan 
pemahaman terhadap aspirasi Pertamina 2025 untuk 
menjadi Perusahaan energi kelas dunia dengan 
produksi sebesar 2,2 juta BOEPD (barrel oil equivalent 
per day), Direktorat Hulu (Dit Hulu) sebagai penanggung 
jawab terwujudnya visi ter sebut, pada 22–23 Mei 
2014 yang lalu telah melakukan  sosialisasi  RJPP 
(Rencana Jangka Panjang Perusahaan) di jajaran 
PT. Pertamina EP (PEP) Field Cepu. “Sebagai BUMN 
bidang energi, Pertamina bertugas membantu Negara 
dalam menjamin ketersediaan pasokan energi nasional 
agar pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” demikian 
ucap Ambar Rachmanto, mewakili Irfan Zainuddin, VP. 
Upstream Planning & Portofolio di ruang Serba Guna 
PEP Field Cepu (22/5). 

 Di depan peserta forum sosialisasi, itu  Ambar juga 
menjelaskan, bahwa untuk mencapai target tersebut, 
setiap pekerja di semua lini harus lebih kreatif dalam 
mengelola sumber daya keuangan, teknologi, dan 
SDM (Sumber Daya Manusia). “Tujuan dilakukannya 
sosialisasi ini adalah untuk memastikan setiap level 
pekerja Dit. Hulu berikut Anak Perusahaan Hulu 
(APH), baik yang berada di pusat maupun lapangan, 
memahami makna dari visi tersebut. Dengan demikian, 
diharapkan semua strata pekerja mulai level akar 
rumput sampai di puncak piramida organisasi akan 
bergotong royong, memberikan kontribusi semaksimal 
mung kin sesuai dengan porsinya dalam mewudkan 
Per tamina  kelas dunia,” imbuh Ambar.

Sosialisasi RJPP ini merupakan agenda perdana 
yang pada gilirannya secara berurut akan dilakukan juga 
semua asset produksi, baik PEP, PHE, maupun PGE. 
“Acara sosialisasi seperti ini akan menjadi agenda rutin 
management Dit. Hulu, karena pentingnya memberikan 
pemahaman tentang visi misi Pertamina khususnya 
sektor Hulu kepada seluruh pekerja dilingkungan Dit. 
Hulu sampai ke APH,” jelas Uky M. Masduki, Assistant 
Manager General Affairs sekaligus sebagai Chief Project 
Management Officer Upstream Transformation kepada 
peserta sosialisasi RJPP 

Lebih lanjut Uky menambahkan, bahwa berdasarkan  
hasil survey  terhadap 266 responden  level Manager 
ke atas di lingkungan Dit. Hulu dan APH, 80 persennya 
menjawab belum paham dengan visi Pertamian pada 
2025. “Fakta temuan tersebut sangat memprihatinkan. 
Oleh karena itu, Direktur Hulu meminta kepada kami 
agar dalam waktu enam minggu justru persentase yang 
paham angkanya harus menjadi 80%,” demikian tegas 
Uky yang juga mendampingin Ambar menjelaskan.

Melalui forum sosialisasi yang dihadiri oleh 
Wresniwiro, Manager PEP Field Cepu beserta ja-
jarannya, diharapkan mampu menancapkan pe-
ma haman visi baru Pertamina. Wujud keseharian 
terlihat lewat tumbuhnya budaya kerja baru yang 
mendorong sinergisitas dalam diri seluruh pekerja 
untuk mencapai aspirasi 2025 dengan produksi 2,2 
juta BOEPD. “Hulu akan menjadi titik fokus yang 
strategis, ketika kita melihat betapa pentingnya upaya 
menjamin kemandirianj energi untuk kelangsungan  
pembangunan anak bangsa,” pungkas Uky mengakhiri 
pemaparannya.•dIT. HUlU

Ambar Rachmanto menjelaskan visi Pertamina 2025 kepada 
peserta Forum Sosialisasi RJPP di Feield Cepu (22/5).

JAKARTA – Vice President 
Controller Pertamina Hulu 
Energi, Ari Marsudi, menga-
takan kegiatan Go Live ERP 
PHE Siak dan PHE MNK 
Sumatera Utara dilakukan 
sebagai upaya menindaklanjuti 
roadmap implementasi ERP 
dari senior CSS, bahwa anak 
perusahaan wajib mengikuti 
ERP yang diberlakukan di 
Pertamina pusat. Tujuannya, 
agar konsolidasi informasi 
maupun laporan keuangan 
bisa dilakukan lebih mudah 
sehingga memiliki jadwal yang 
sudah ditentukan. 

“Hasil go live ini sangat 
penting. Banyak hal yang 
sudah disepakati baik itu 
CSS, SPC, maupun PHE 
Holding dan bagian keuangan 
PHE SIAK dan MNK untuk 
mengimplementasikan modul 
MN dan yang selanjutnya 
modul HR,” ujar Ari di PHE 
Tower, Jalan TB Simatupang, 
Senin (2/6). 

Dengan demikian, jelas 

Ari, PHE SIAK dan MNK bisa 
menyajikan laporan-laporan 
keuangan, manajemen lebih 
cepat dan sesuai dengan 
yang diharapkan. Sehingga 
pihaknya bisa menyajikan 
laporan laporan yang valid 
secara akuntabel .  Oleh 
karena itu, ia mengharapkan 
dukungan penuh dari CSS, 
SPC, maupun korporat. 
Meng  ingat anak perusahaan 
Pertamina yang terhitung mu-
da usianya. 

Sela in meningkatkan 
mo dul, pihaknya akan te-
rus meningkatkan kualitas 
implementasi ERP sehingga 
selalu sejalan antara roadmap 
yang sudah ditetapkan kor-
porat, di tingkat PHE Holding, 
dan anak perusahaan. 

Sementara i tu, Nana 
Heriana, General Manager 
PHE Siak, mengaku sangat 
bangga karena dengan SAP 
ini, sebab dengan begitu 
pihaknya bisa melakukan 
laporan secara terorganisasi 

dengan baik. Secara ad mi-
nis trasi, kata Nana, SAP ini 
merupakan sistem pelaporan 
dari keuangan, dan barang 
jasa yang akan tercatat secara 
akurat lebih aman dan lebih 
cepat.

“Bukan hanya meningkat-
kan produksi tapi juga dari 
segi administrasi di-back up 
secara akurat, saya berharap 
Pertamina akan lebih baik 
da lam mengelola blok-blok,” 
ucap Nana. 

Di tempat yang sama 

Edi Artono, General Ma na-
ger MNK Sumatera Utara, 
menambahkan, sebagai 
anak perusahaan PHE, 
MNK Sumatera harus me-
laksanakan visi dan misi Per-
tamina menuju perusahaan 
world class. Oleh karena 
itu, dengan menggunakan 
teknik ERP ini menurutnya 
dapat meminimalisasi pe-
nyimpangan yang terjadi di 
wi layah laporan keuangan 
se hingga bisa diketahui rekam 
jejaknya.•EGHA

CIlAMAYA - Manajemen 
PT Pertamina Gas (Pertagas) 
melaksanakan Management 
Wa lk th rough  (MWT)  ke 
operasi Pertagas di Distrik 
Cilamaya Western Java Area. 
Kunjungan ini merupakan 
agenda rutin manajemen 
untuk  men in jau  secara 
langsung kinerja serta pe-
nerapan HSE di wilayah ope-
rasi Pertagas.

MWT ke Distrik Cilamaya 
Western Java Area dilaksana-
kan pada Senin, 26 Mei 
2014.Pada MWT tersebut, 
President Director Pertagas 
Hendra Jaya menyampaikan, 
perusahaan akan menjadikan 
Area JBB sebagai center 
o f  e x c e l l e n c e  o p e r a s i 
Pertagas. Dengan demikian 
Area JBB dituntut untuk 
mengutamakan HSE dengan 
rutin melaksanakan kegiatan 
seperti safety induction atau 
menyosialisasikan safety tip. 

Selain meninjau kinerja 
operasi di Distrik Cilamaya, 
manajemen juga mengunjungi 
beberapa kelompok warga 

binaan yang mendapatkan 
manfaat CSR di lokasi ter-
sebut. 

Salah satunya adalah 
Kelompok Tani  Pertamina 
Bahagia. Dalam kesempatan 
tersebut, President Director 
Pertagas membantu ke-
lompok tani tersebut me-
manen padi. Program yang 
diusung Pertagas untuk 
kelompok tani di Cilamaya 
adalah dalam bentuk bantuan 
penyuluhan pengelolaan 
pertanian, pengelolaan padi 
organik, pembuatan pupuk 
kompos, dan bantuan alat 
perontok padi. Kelompok 
Tani Pertamina Bahagia 
menggarap lahan t idur 
Pertagas di Cilamaya seluas 
42 hektar. Tiap masa panen 
para petani tersebut dapat 
memperoleh hasil 3 ton beras 
per hektarnya.

Manajemen Pertagas 
juga mengunjungi Pesantren 
Binaan Distrik Cilamaya, 
yakni Pondok Pesantren 
Daru l  A i tam C i l amaya . 
Pada kunjungan tersebut 

President Director Pertagas 
menyaksikan Wisuda Tahfidz 
siswa pesantren dan melak-
sanakan panen raya lele. 
Pro gram yang diber ikan 
untuk pesantren ini adalah 

pelatihan skill produktif pe-
ngembangan ternak lele, 
pembuatan perlengkapan 
sekolah, bimbingan belajar, 
baca tulis Al-Quran, dan 
majelis hikmah.•PERTAGAS
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kantor Cabang Surabaya 
Pertagas niaga Diresmikan

kunjungan kerja dan Sosialisasi 
PhE Metan Tanjung II ke Pemda Tabalong

keandalan Pelumas Fastron Diesel Terbukti 
pada Ajang Speed offroad
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TAbAlONG - PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) Metan 
Tanjung II melakukan kun-
jungan kerja dan sosialisasi ke 
Pemerintah Daerah Tabalong, 
Kalimantan Selatan. Kegiatan 
ini dalam rangka mendukung 
Program Pemboran PHE 
Metan Tanjung II Tahun 2014 
di wilayah tersebut. 

Kunjungan kerja diterima 
langsung Bupati Tabalong 
H. Anang Syakhfiani dan 
jajarannya di Kantor Bupati 
Tabalong. Dalam kunjungan 
ini juga dilakukan kegiatan 
Sosialisasi kepada Badan 
Koordinasi Perencanaan 
Ruang Daerah (BKPRD) 
Kabupaten Tabalong. Dalam 
Kunjungan Kerja tersebut, 
PHE Metan Tanjung II di-
dampingi Perwakilan SKK 
Migas Wilayah Kalimantan 
dan Sulawesi.

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

SURAbAYA - Sebagai upaya memperkokoh 
jaringat bisnis di sektor niaga gas, Direktur Utama 
PT Pertagas Niaga  Jugi Prajogio meresmikan 
Kantor Pertagas Niaga Cabang Surabaya, pada 
(23/5). Peresmian kantor tersebut juga dihadiri 
Komisaris Pertagas Niaga Roehjadi, yang juga 
sekaligus Direktur Keuangan PT Pertamina Gas 
dan General Manager Marketing Operation 
Region (MOR) V Giri Santoso. 

Jugi Prajugio menyampaikan, kantor yang 
terletak di Lantai 11 Gedung MOR V Surabaya 
ini merupakan salah satu bentuk sinergi antara 
Pertamina dengan anak perusahaan/affiliasinya 
dalam pemanfaatan dan optimalisasi aset yang 
dimiliki Pertamina. “Selain itu, pembukaan kantor 
cabang ini merupakan penegasan dan komitmen 
Direksi Pertagas Niaga guna memperkuat strategi 
usaha dan pemasaran Niaga Gas di wilayah Jawa 
Timur. Termasuk adanya rencana kolaborasi dan 
kerja sama bisnis yang saling menguntungkan 
antara Pertagas Niaga dengan MOR V,” ujar Jugi.

Pertagas Niaga juga mengadakan business 
gathering yang dihadiri sejumlah perusahan 
yang menjadi mitra usahanya, di Hotel Sheraton 
Surabaya.

Direktur Utama Pertagas Niaga Jugi Prajogio 
menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang 
telah terjalin baik selama ini dengan para mitra 
usaha. Ia juga mendorong mitra usaha agar tetap 
terus meningkatkan penyerapan gas di masa 
yang akan datang guna memperoleh manfaat 
yang maksimal, tidak hanya bagi Pertagas 
Niaga, akan tetapi juga bagi para perusahaan 
mitra usaha. 

Di samping mengundang para mitra usaha, 
pada acara tersebut Pertagas Niaga juga 
mengundang calon mitra usaha baru yang saat ini 
dalam proses penjajakan kerjasama penyediaan 
pasokan gas, yaitu PT Terminal Teluk Lamong. 
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari 
Memorandum of Understanding (MoU) yang 
telah dilakukan oleh kedua induk perusahaan 
tersebut yaitu PT Pertamina (Persero) dengan PT 
Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III. 

Di sela-sela kegiatan yang diadakan di 
Surabaya tersebut, jajaran Direksi Pertagas 
Niaga, yaitu Direktur Utama Jugi Prajogio, 
Direktur Komersial & Teknik Eko Agus Sardjono 
dan Direktur Keuangan & Umum Nael Brahmana 
menyempatkan untuk melakukan management 
walkthrough dengan mengunjungi beberapa 
aset dan fasilitas Stasiun Metering yang dimiliki 
PT Pertagas Niaga di daerah Wunut dan Waru.• 
bAK-PTGN

JAKARTA (28/5)  -  PT 
Pertamina Lubricants, mela-
lu i  pelumasnya Fastron 
Diesel telah membuktikan 
bahwa kendaraan ber-
mes in  d iese l  pun b isa 
bera du cepat -- bahkan 
memenangkan pertarungan 
-- dari kendaraan-kendaraan 
bermesin bensin (gasoline). 
Terbukti pada ajang kejuaraan 
Speed Offroad, Pertamina 
Fastron Offroad Team melalui 
pembalapnya Rifat Sungkar 
dengan  menggunakan 
kendaraan bermesin diesel 
dan pelumas Fastron Diesel - 
terus merebut posisi puncak.

Untuk lebih menegaskan 
ha l  i t u ,  PT  Pe r tam ina 
Lubricants mengumumkan 
dibentuknya Pertamina 
Fastron Offroad Team. Se-
lain untuk memberi du-
kungan terhadap kemajuan 
olahraga otomotif - khusus-
nya  Speed  O f f road  d i 
Indonesia, kehadiran Tim 
Pertamina Fastron Offroad 
ini sekaligus juga menjadi 
ajang pembuktian keandalan 
pelumas Fastron Diesel.  
Acara diadakan pada (28/5).

Diawaki Rifat Sungkar, 

dukungan PT Pertamina 
Lubricants melalui Pertamina 
Fastron Offroad Team ini 
diharapkan sela in akan 
memacu Ri fat  Sungkar 
agar semakin berprestasi, 
juga akan menggairahkan 
olahraga balap mobil di 
Indonesia agar bisa berkiprah 
di tingkat internasional.

Untuk cabang Sprint 
Rally, Rifat sendiri bersama 
Pertamina telah menorehkan 
prestasi gemilang - mulai 
kejuaraan nasional sprint 
rally hingga Asia Pacific Rally 
Championship (APRC), World 
Rally Championship (WRC), 
dan yang paling anyar di Rally 
America.

Tahun ini, Rifat kembali 
akan bertarung dengan 
kendaraan bermesin diesel 
di berbagai kejuaraan speed 
offroad, dengan dukungan PT 
Pertamina Lubricants. 

“Kami berharap Perta-
m i n a  F a s t ro n  O f f ro a d 
Team dapat membuktikan 
ketangguhan kendaraan 
bermesin diesel di antara 
kendaraan-kendaraan lain 
yang berbahan bakar bensin, 
dan sekaligus  membuktikan 

bahwa  Pertamina Lubcri-
cants memil ik i  pelumas 
untuk mesin diesel yang 
mampu membuat akselerasi 
dan tarikan mesin diesel 
menjadi lebih bertenaga. “ 
tutur Redesmon Munir, VP 
Marketing retail PT Pertamina 
Lubricants. 

Pada tahun ini, Rifat akan 
mengendarai tunggangan 
andalannya, Mitsubishi Pajero 
Sport bermesin diesel. Ini 
merupakan  kendaraan 
berbahan bakar solar alias 
bermesin diesel pertama 
dan satu-satunya yang turun 
dalam Kejuaraan Nasional 
Speed Offroad sejak tahun 
2013 ,  namun  be rhas i l 
menjadi Juara Nasional. Di 

tahun 2014 ini, sampai dengan 
seri ke 2 Kejuaraan Nasional 
Speed Off road, kembal i 
Mi tsubish i  Pa jero Sport 
Pertamina Fastron Offroad 
Team, masih menjadi satu-
satunya kendaraan bermesin 
diesel yang turut berkompetisi.

Adapun,  penampi lan 
perdana Pertamina Fastron 
Offroad Team pada Kejuaraan 
Indonesia X-Offroad Racing 
putaran ke-3 (10-11 Mei 2014) 
di Sirkuit Bumi Semarang 
Baru (BSB City) Semarang. 
Pertamina Fastron Offroad 
Team berhasil menjadi juara 
kedua kelas Free For All 
2, juara kelima Group FFA 
dan  juara keempat Best 
Overall.•bmW

tersebut, General Manager 
PHE Metan Tanjung II, Tonny 
S. Priantono  memaparkan 
beberapa kegiatan yang 
telah di laksanakan pada 
Tahun 2013, berupasStudi 
EBA, studi UKL/UPL, studi 
G&G, pemenuhan perijinan, 
pembebasan t iga lokasi 
pemboran,  pengeboran 
tiga sumur Ekplorasi dan 
program Corporate Social 
R e s p o n s i b i l i t y  ( C S R ) . 
“Dukungan dari pemerintah 
daerah Kabupaten Tabalong 
sangat diharapkan guna men-
dukung Program Pemboran 
pada Tahun 2014, sehingga 
komitmen dengan Pemerintah 
Republik Indonesia bisa ter-
capai,” papar Tonny.

Hal tersebut disambut 
baik oleh Anang Syakhfiani. 
Ia mendukung penuh rencana 
pemboran PHE Metan Tanjung 
II di “Bumi Sarabakawa”. 

“Sebagai pimpinan dae-
rah, saya sangat mendukung 
penuh rencana pengeboran 
PHE Metan Tanjung II. Saya 
juga meminta seluruh SKPD 
terkait agar membantu segala 
proses guna menunjang 
kegiatan  pengeboran  PHE 
Metan Tanjung II. 

“Kami berha rap kegiatan  
pengeboran  ini dapat berhasil 
dengan baik, sehingga akan 
dapat berdampak positif 
bagi Kabupaten Tabalong,” 

harapnya.
P a d a  Ta h u n  2 0 1 4 , 

PHE Metan Tanjung II akan 
melaksanakan  pengeboran  4 
sumur Pilot dan 1 Sumur re-
entry. Pemboran Sumur Pilot 
ini ditujukan untuk menguji 
laju alir Gas Metana Batubara 
dar i  sa lah satu  lap isan 
batu  bara. Diharapkan dari  
pengeboran  tersebut dapat 
diketahui pekiraan produksi 
Gas Metana Batubara di Blok 
GMB Tanjung II.•PHE



18No. 24
Tahun L, 16 Juni 2014SOROT

Fo
to

 : 
Ad

It
Yo

Strategi Sosialisasi 
Penyesuaian harga 
Elpiji 12 kg

Dua Pemenang Lagi ke brasil

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya menegaskan sinergisitas 
yang lebih solid antara Pertamina dan Hiswana Migas ke depannya.

Fo
to

 : 
W

A
H

Y
UJAKARTA - Sehubungan dengan rencana 

penyesuaian harga Elpiji 12 Kg secara bertahap, 
fungsi Corporate Communication dan fungsi 
Domestic Gas bersinergi  untuk menentukan 
strategi sosialisasi penyesuaian harga  Elpiji 12 
Kg. Hal itu terungkap dalam pelatihan sosialisasi  
penyesuaian harga Elpiji  12 Kg  untuk para 
GM dan staf humas dari berbagai Marketing 
Operation Region (MOR) yang berlangsung di 
Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina, (28/5). 

Pelatihan dibuka oleh VP Corporate 
Communication Ali Mundakir, serta diisi dengan  
pemaparan update Situasi Bisnis Elpiji 12 Kg 
dari VP Domestic Gas Gigih Wahyu Hari Irianto.  

Pelatihan sosialisasi tetap diperlukan untuk 
para staf humas yang datang dari MOR I sam-
pai VIII. “Pelatihan ini dilakukan agar kita dapat 
memahami paradigma atau mindset ma syarakat 
kebanyakan sehingga sosialisasi yang kita 
sampaikan menjadi efektif,” kata Ali Mundakir. 

Ali menambahkan,  Pertamina  bekerja 
sama dengan Departemen Ekologi Manusia 
IPB untuk mempersempit  hal-hal tersebut. 
“Dalam menyampaikan pesan, benar-benar 
kita menyampaikan dalam bahasa masyarakat 
sehingga pesan kita bisa sampai dan pesan kita 
bisa tercapai dengan baik.“ 

Hal penting yang ditegaskan Ali ialah bahwa   
penyesuaian harga Elpiji 12 Kg ini tidak ada 
hubungannya dengan event politik apapun. “Kita 
tidak ada kaitannya dengan event politik apapun. 
Ini  murni keputusan korporasi!” tegas Ali. 

Tentang waktunya, Ali memperkirakan akan 
dilakukan  setelah Lebaran dengan mempertim-
bangkan kondisi riil masyarakat. “Kita tidak mau 
komoditas ekonomi  ini kembali  ditarik-tarik 
menjadi komoditas politik,” ujarnya. 

Sementara VP Domestic Gas Gigih Wahyu 
Hari Irianto menyatakan dengan persiapan 
yang sudah dilakukan tim Sosialisasi dari 
Corporate Communication, akan memudahkan 
dibandingkan periode-periode sebelumnya.   
“Kita memang akan menyesuaikan harga di 
tahun 2014 ini. Sampai saat ini, komitmen dari 
Direksi masih tetap,  sesuai surat kita kepada 
Menteri BUMN dan Menteri ESDM bahwa atas 
rekomendasi dari BPK dan  kementerian terkait 
setelah forum konsultasi, kita memang harus 
membuat roadmap kenaikan harga,” ujar gigih. 

Gigih melihat dari beberapa  kegiatan yang 
sudah dilaksanakan, tampaknya stakeholders 
mulai paham dan sesuai dengan regulasi yang 
ada. “Kalau harga dinaikkan, maka yang mereka 
tuntut service value-nya seperti apa?”

Karena itu, ia meminta manager region dan 
manager area  untuk memperbaiki service level  
dalam tempo tiga bulan ke depan ini.  

Pelatihan diikuti 30 orang, dari Tim Elpiji, 
fungsi Corporate Communication, fungsi Gas 
Domestic Region I, Region II, Region VI dan 
Region VII.•URIP

JAKARTA - Sesuai dengan 
jadwal yang ditetapkan, 
fungsi Commercial  Retail Fuel  
Marketing menyelenggarakan 
undian tahap kedua  dari 
Program Jalan Pertamax-
ku Bersama Cannavaro ke 
Brasil. Undian berlangsung  di 
Pastis Kitchen & Bar, Jakarta 
Selatan, pada Kamis (22/5). 
Undian ini merupakan tahap 

kedua dari  rencana empat 
tahap undian. 

Keluar dua  pememang 
untuk berangkat ke Brasil 
adalah Immas Hening A. 
(Jakarta) dan Ida Bagus (Bali). 
Sementara dua pemenang 
untuk ke Jakarta adalah 
Gustfry  Fajar (Jakarta) dan 
Effi Saefuddin (Jakarta). 

Tentang program  ini, 

Commercial  Retai l  Fuel 
Marketing Manager  Waljiyanto 
menyatakan  sebagai bentuk 
apresiasi  kepada konsumen 
Sobat Pertamax  yang telah 
dengan setia  menggunakan 
produk Pertamax Series. 
Undian dilakukan berdekatan 
dengan  pesta bola yang 
diseleng garakan  bulan Juni 
– Juli 2014 di Brasil. “Mudah-

bAlIKPAPAN – Dalam rangka 
implementasi Restrukturisasi 
Pengelolaan SDM (RPSDM) 
di RU V, Direktorat SDM 
Pertamina bersama dengan 
Serikat Pekerja mengadakan 
sosialisasi RSPDM, pada Mei 
lalu. Bertempat di Main Hall 
Banua Patra Balikpapan, 
hadir narasumber Faisal Yusra 
Ketua Komite RPSDM dan 
Bambang Triyono selaku HR 
Business Function & Control 
Function Direktorat SDM.

Sosialisasi yang dilakukan 
pada selama dua hari ditu-
jukan untuk seluruh pekerja 
RU V. Turut hadir dalam 

Ketua Komite RPSDM, Faisal Yusra, tengah memberikan presentasi dalam 
Sosialisasi RPSDM Refinery Unit V di Main Hall Banua Patra.

ketua komite rPSDM berikan Sosialisasi 
di rU V balikpapan
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pembukaan Sos ia l i sas i 
RPSDM, GM RU V Achmad 
Fathoni dan Manager HR RU 
V Eddy Sofyan. 

Dalam sosialisasi tersebut 
Faisal Yusra menekankan 
tujuan implementasi RP-
SDM antara  la in  untuk 
meng  akselerasi high per-
fo rmance organ iza t ion , 
serta meningkatkan internal 
equity. “Selain itu, diharapkan 
penerapan RPSDM dapat 
meningkatkan peran strategis 
HR untuk mendukung bisnis,” 
pungkas Faisal Yusra. 

So sialiasi implementasi 
RPSDM dilakukan secara 

segmented karena adanya 
perbedaan dampak pada 
pekerja. Program ini akan terus 

dicanangkan dalam periode 
Apri l-Mei 2014.•KEISHKARA 

HANANdHITA PUTRI 

mudahan masyarakat  se-
makin loyal dan semakin 
ba nyak yang merasakan  ke-
he batan  performa  BBM dari 
Pertamina, “ katanya.  

Rencananya masih aka 
nada undian tahap ke-3 (5 
Juni) dan ke-4 (19 Juni) untuk 
memilih 6 lagi pemenang, 
sehingga 10 orang yang akan 
berangkat ke Brasil.•URIP

hiswana dan Pertamina akan Lebih Solid
JAKARTA – Munas Khusus 
H impunan WIraswasta 
Nasional Minyak dan Gas 
(H iswana Migas )  yang 
diselenggerakan di Hotel 
Borobudur, selama dua hari 
berturut-turut, 21-22 April, 
ditutup dengan pengesahan 
Anggaran Dasar/Anggaran 
Rumah Tangga (AD/ART) 
Hiswana Migas, oleh Direktur 
Pemasaran dan Niaga 
Pertamina, Hanung Budya. 

AD/ART baru tersebut 
me rupakan  has i l  da r i 
pembahasan dalam sidang 
pleno yang di ikut i  oleh 
para tokoh, serta seluruh 
perwakilan Hiswana Migas 
di Indonesia.  Dalam sidang 
tersebut dibahas soal peru-
bahan, penyempurnaan, 
serta pengesahan AD/ART. 

Hanung mengatakan, ke 
depannya, peran Pertamina 

dengan Hiswana Migas akan 
sangat dominan. “Saling 
bantu sehingga kepentingan 
nasional kita akan sangat 
mudah kita perjuangkan,” 
kata Hanung.

L e b i h  l a n j u t  i a 
menuturkan, sepanjang 
tahun 1979-2014, sejak 
o r g a n i s a s i  H i s w a n a 
terbentuk, kerja sama ke-
duanya menunjukkan de-
mokrasi  yang dewasa. 
“Ketika banyak organisasi 
l u a r  yang  menga l am i 
perpecahan, yang tidak bisa 
diselesaikan oleh internal, 
secara demokratis kita bisa 
melalui hal itu,” ujar nya.

Ke depannya, Hanung 
berharap, kedua belah 
p i h a k  d a p a t  t u m b u h 
bersama secara profesional 
di tengah tantangan yang 
cukup be rat. Ia pun ingin 

dalam satu tahun ke depan  
diadakan workshop untuk 
meningkatkan kemam puan 
manajemen. 

“Kami berkomitmen un-
tuk bekerja sama dengan 
Hiswana. Timbal balik yang 
saling menguntungkan, kerja 
sama kita akan memberikan 
keuntungan yang sama untuk 
maju bersama menghadapi 
tantangan bisnis ke depan,” 

ucapnya.
Ia juga menyebutkan 

be ta pa vitalnya peran Perta-
mina dan Hiswana dalam 
pemenuhan energi bangsa. 
“Dalam seta hun kita bisa 
pasarkan BBM mendekati 80 
juta KL. Nilainya mendekati 7 
miliar dolar AS. Dalam satu 
hari kita bisa menyalurkan 
BBM sebanyak 185 ribu KL,” 
kata Hanung.•SAHRUl/ AdITYO
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hr Expo rU IV : Unleash Yourself!

MoU Pertamina - kejati Jateng untuk 
Selesaikan Masalah di bidang hukum
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kopkar Patra rU III bukukan Laba rp 2,9 Miliar
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PlAJU – Koperasi Karyawan Patra 
menggelar Rapat Anggota Tahunan 
(RAT) Tahun Buku 2013 yang dibuka 
oleh SMOM RU III, Mahendrata Sudibja, 
pada (24/4). Dalam RAT tutup buku 
tahun 2013 tersebut Koperasi Karyawan 
Patra (KOPKAR Patra) RU III berhasil 
membukukan laba sebesar Rp 2,9 miliar 
dengan presentase kenaikan 196% 
dibanding tahun sebelumnya. 

Catur Harjono, selaku Ketua KOPKAR 
Patra menuturkan, RAT adalah bentuk 
pertanggungjawaban pengurus dan 
pengelola serta organisasi di dalam 
koperasi kepada anggota terhadap 
kinerja yang telah dilakukan.

Catur menambahkan, laba tahun 
2013 sebesar Rp 2.995.923.429 ini di-
per oleh berkat kerja sama pelaksana, 
pengurus dan partisipasi seluruh anggota 
koperasi. 

Sementara itu, Mahendrata Su-
dibja mengucapkan selamat dan me-
nyampaikan apresiasinya atas hasil kinerja 
yang dicapai dari Koperasi Karyawan 

Patra selama tahun 2013. Termasuk 
perubahan-perubahan yang telah dilakukan 
di segala bidang sehingga mencapai 
pendapatan yang melebihi target anggaran 
yang direncanakan. 

“Kami berharap, Koperasi Kar yawan 
Patra ke depan dapat terus melakukan 
perubahan-perubahan yang dinamis sesuai 
tuntutan perubahan yang dialami oleh 
perusahaan. Dengan demikian keberadaan 
koperasi ini betul-betul dapat memberikan 
manfaat yang menguntungkan bagi ang-
gota nya, sekaligus dapat mendukung bisnis 
perusahaan dalam era kompetisi yang sa-
ngat terbuka saat ini,” ujar Mahendra.•RU III

Ketua Koperasi Patra didampingi Sekretaris menanda-
tangani Komitmen Kopkar Patra Tahun 2014.
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GM MOR IV Subagjo H. Moeljanto dan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa 
Tengah Babul Khoir berjabat tangan sesuai menandatangani MoU.

CIlACAP - Setelah sukses 
mengadakan Career Coun-
seling Days di Kantor Pusat 
Pertamina, Direktorat SDM 
menggelar acara yang sama 
di seluruh unit operasi, terma-
suk RU IV Cilacap. Namun, 
hal yang berbeda tampak di 
RU IV karena acara tersebut 
dikemas dalam bentuk HR 
Expo atas inisasi fungsi HR 
Area RU IV. 

HR EXPO yang berlang-
sung di Gedung Patra Graha 
Cilacap pada 5 – 6 Mei 2014 
ini diikuti oleh pekerja RU 
IV beserta keluarga. Acara 
dibuka oleh Senior Manager 
Operation and Manufacturing 
(SMOM) RU IV Dadi Sugiana

Dalam sambutannya, Dadi 
menegaskan perlunya para 
pekerja memanfaatkan event 
ini untuk mengembangkan 
potensi diri dan mengulas 
arah pengembangan karier 
melalui sesi konseling.

Dengan  mengusung 
tema “Unleash Yourself : 
Grow, Inspire, Change Your 
Life”, HR EXPO diisi dengan 
berbagai macam acara untuk 
mengembangkan potensi dan 
memotivasi pekerja untuk 
berkarya lebih baik lagi. 
Antara lain, career counseling, 
individual development plan, 
dan career path, graphology, 
I-AM for career, Assessment 
Center, MBTI, serta Employee 
Assistance Program.

Selain acara tersebut, 
HR EXPO RU IV juga meng-

hadirkan dua nara sum ber 
seminar, yakni Safir Senduk 
yang membawakan materi 
mengena i  penge lo l aan 
keuangan masa depan 
dan Saptuar i  Sugiharto 
yang membawakan materi 
mengenai entrepreneurship.

HR EXPO RU IV juga 
menampilkan live acoustic 
performance, serta berbagai 
booth, seperti fun games, 
Public Relations, Pertamina 
Hospital Cilacap, IT, QM, 
Bank Mandiri, Bank BRI, 
Bank BNI, dan lain-lain.•RU IV

SEMARANG – PT Pertamina 
(Persero) Marketing Ope-
rat ion Region (MOR) IV 
menggandeng Kejaksaan 
Tinggi Provinsi Jawa Tengah 
un tuk  mengopt ima lkan 
pe laksanaan tugas dan 
operasional Pertamina dalam 
melayani  masyarakat d i 
Jawa Tengah. Melalui sinergi 
dan persamaan persepsi 
yang d i tuangkan da lam 
Nota Kesepahaman (MoU) 
ini diharapkan Kejaksaan 
T i n g g i  P r o v i n s i  J a w a 
Tengah dapat melakukan 
pengawalan dan bantuan 
hukum kepada Pertamina 
s e l a m a  m e l a k s a n a k a n 
kegiatan operasionalnya 
untuk memberikan kontribusi 
terhadap negara. 

N o t a  K e s e p a h a m a n 
Penyelesaian Masalah di 
B idang Hukum Perdata 
dan Tata Usaha Negara 
ditandatangani oleh GM MOR 
IV Subagjo H. Moeljanto dan 
Kepala Kejaksaan T inggi 
Provinsi Jawa Tengah Babul 
Khoir, pada akhir Mei lalu.

“MoU ini sebagai upaya 
mengoptimalisasi sinergisitas 
antara dua instansi yang 
bertujuan untuk melayani 

masyarakat,” jelas Subagjo.
Selain itu, MOR IV juga 

mengadakan seminar dengan 
tema “Upaya Pencegahan 
t i n d a k  p i d a n a  d a l a m 
penyaluran BBM Bersubsidi” 
s e b a g a i  u p a y a  u n t u k 
memberikan pemahaman 
hukum dan upaya pencegahan 
tindak pidana terhadap para 
stakeholder.  

Program Legal Preventive 
ini dihadiri oleh Ppengusaha 
SPBU, transport i r,  agen 
BBM,  pemprov  Ja teng 
maupun internal Pertamina 
yang bersinggungan secara 
langsung dengan penyaluran 
BBM bersubs id i .  Untuk 

member ikan penje lasan 
secara menyeluruh, pema-
paran upaya hukum dan 
pen cegahan terjadinya tindak 
pidana selama kegiat an 
penyaluran BBM dilakukan 
oleh narasumber dari  Badan 
Pelaksana Hilir (BPH) Migas, 
Kepolisian, dan Kejaksaan. 

“Seminar ini diharapkan 
juga dapat memperkuat sinergi 
yang positif antara Pertamina 
dan para stakeholders dalam 
menjalankan penyaluran BBM 
bersubsidi dengan tetap 
mengedepankan prinsip-
pr insip Good Corporate 
Governance (GCG),” tutup 
Subagjo.•MOR IV
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JAKARTA - Pada umumnya Negara-negara terancam bangkrut 
manakala penduduknya masih menggantungkan diri pada 
energy fosil yang non renewable dan tidak ramah lingkungan. 
Menyadari hal itu, Direktorat Hulu Pertamina melalui anak 
perusahaan Pertamina Geothermal Energi (PGE) berkomitmen 
untuk terus mengembangkan energi panas bumi di Indonesia  
sebesar 28 Giga Watt, atau 40% potensi geothermal dunia. 
Bila potensi super raksasa itu bisa dibangkitkan semua maka 
energi yang dihasilkan mencapai 1,3 juta barrel serta minyak 
per hari (BOEPD).

Pada 2014 ini PGE dalam RKAP menargetkan produksi 
3.036 GWh, patokan angka tersebut lebih tinggi dibanding 
produksi 2013 lalu, sebesar 2.961,85 GWh. Saat ini PGE terus 
berusaha untuk meningkatkan kapasitas uap lewat langkah 
akselerasi berbagai proyek yang sedang berjalan maupun da-
lam perencanaan. Contohnya saja, PGE tengah membangun 
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) baru, yaitu 

PLTP Kamojang Unit 5 yang diprediksi 
akan on-stream pada Agustus 2015. 
Engineering Procurement, Constraction 
and Comissioning (EPCC) untuk PLTP 
ini baru ditandatangani Agustus 2013 
dan masa konstruksi direncanakan dua 
tahun.

 Selain itu, untuk Proyek Ulubelu 

Unit 3 sudah tersedia uap di kepala sumur yang cukup guna mem-
bangkitkan listrik 55 Mega Watt (MW). “Rencananya EPCC proyek 
ini dapat dimulai pada Juli 2014, dan apabila sesuai rencana pada 
Juli 2016 mendatang PLTP ini sudah bisa berproduksi,” papar 
Rony Gunawan, Direktur Utama PGE saat ditemui dikantornya 
beberapa waktu lalu. Rony juga menjelaskan faktor kunci PGE 
terus berkembang adalah kegigihan, ketekunan, dan kreatifitas 
yang ditunjukkan oleh setiap pekerja PGE di lapangan.

Banyak tantangan yang secara arif dan cerdas harus dilalui 
untuk terus mengembangkan bisnis ini, baik by nature maupun 
teknologi. Tidak jarang para pekerja harus  bersikap kritis terhadap 
fakta yang ditemukan di lapangan karena menyimpang dari prediksi 
awal. “Sebagai contoh, tadinya salah satu sumur di Karaha (Jawa 
Barat) yaitu Sumur KRH-5/2 dianggap gagal karena suhunya 
rendah dan bertekanan kecil, tetapi setelah dilakukan stimulasi 
buka-kejut dan buka-tutup berulang-ulang, serta dikompres 
dengan tekanan 50 bar, akhirnya sumur itu berproduksi dan 
menghasilkan uap sebesar 6 MW,” cerita Rony mewartakan inovasi 
operasi yang dilakukan oleh pekerja PGE di lapangan. Kesuksesan 
itu telah menambah ketersediaan uap di Karaha menjadi  26 MW. 
Artinya, tinggal mencari 4 MW lagi untuk merealisasikan rencana 
pembangunan PLTP Karaha dengan kapasitas 30 MW.

Agresifitas PGE dalam  upaya   meningkatan  jumlah ketersedia-
an uap untuk pembangunan PLTP, tentu harus dibarengi dengan 
kehati-hatian yang sungguh-sungguh agar kinerja aspek HSSE 

(health, savety, security, and environment) tetap terjaga baik. 
Hal ini dapat terbaca dari angka Total Recordable Incident  Rate 
(TRIR) sepanjang 2013 mencapai 0,18, sedangkan Jam Kerja 
Aman mancapai 5.554.173 jam. Pada 2013 yang lalu, PGE Area 
Kamojang berhasil mempertahankan Proper Emas untuk ketiga 
kalinya. “Keberhasilan ini adalah bukti keuletan, kesabaran, 
dan kreativitas para pekerja PGE baik di tataran management, 
maupun di lapangan. Kami juga akan terus berusaha untuk 
meningkatkan kinerja agar dapat berkontribusi maksimal dalam 
mewujudkan Pertamina Kelas Dunia,” imbuh Rony mengakhiri 
perbincangan.• dIT. HUlU

Pekerja PGE di Lapangan Lumut Balai, Sumatera Selatan
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JAKARTA – Setelah berhasil raih kemenangan di ajang 
GP Bahrain, GP Spanyol dan yang terakhir adalah juara 
3 di GP2 Series 2014 di Monte Carlo, Monaco pada 24 
Mei lalu, pembalap andalan Pertamina, Rio Haryanto 
siap untuk berlaga ke sirkuit Red Bull Ring, Austria.

“Target di Austria nanti ingin naik podium lagi. Saya 
ingin menang dan berusaha semaksimal mungkin. 
Tentu saja podium 1, meskipun saya tahu persaingan 
di GP2 sangatlah berat. Minimal saya bisa finis di lima 
besar, dan mudah-mudahan tahun depan bisa berlaga 
di Formula 1,” ungkap Rio Haryanto, di Kantor Pusat 
Pertamina, Senin (2/6). 

Pembalap 21 tahun ini terus kumpulkan point 
untuk dapat berlaga ke ajang F1. Rio yang saat ini 
bergabung dalam tim EQ8 Caterham Racing, bertekad 
untuk mengulangi kesuksesannya naik podium pada 
GP2 Monaco dengan meraih keme nangan lebih tinggi 
pada balapan GP2  Austria pada 20 sampai  22 Juni 
2014 mendatang.

“Terima kasih  untuk Per tamina yang sela ma ini 
terus mendukung karier saya sebagai pembalap. 
Tentunya saya akan terus pertahankan prestasi dan 
meningkatkan lebih baik lagi. Mudah-mudahan kembali 
bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya di 
Austria,” ucap Rio.

Cita-cita Rio untuk memacu prestasi Indonesia di 
pentas dunia balap sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Rio 
juga mem perhatikan sta minanya  dengan terus melatih 
kebugarannya secara teratur. Rio juga mendisiplinkan 
mental dan menjaga kualitas makanannya.•IRlI

rio haryanto 
Siap ke Austria

JAKARTA - Fungsi Cor-
porate Stra tegic Growth 
– Direktorat PIMR me nye -
lenggarakan penan da-
tanganan  Service Level 
Agreement  (SLA) 2014 
yang mengambil tempat 
di Gedung Utama Lantai 
21. Hadir dalam acara ter-
sebut Direktur PIMR M. 
Afdal Bahaudin. Acara 
juga dihadiri para pejabat 
provider dan pejabat peng-
guna SLA. 

Direktur PIMR M. Afdal 
Bahaudin menyatakan 
SLA sebagai salah satu 
upaya untuk meningkatkan 
operat ional  excel lence 
dan customer satisfaction. 
“Caranya dengan mem-
berikan layanan terbaik 
yang dimulai dari dalam 
Pertamina sendiri. Setiap 
fungsi di Pertamina adalah 
penyedia  layanan bagi 
stakeholders,  baik internal 
maupun eksternal,” kata 
Afdal. 

Dalam menja lankan 
bis nisnya, setiap fung-
si diharapkan mengede-
pankan semangat Satu 
Per tamina, sehingga tidak 
tercipta silo-silo dalam bisnis 

SLA 2014 Ditandatangani

perusahaan. “Setiap provider 
saya harapkan mem berikan 
layanan terbaiknya, dan 
dapat memberikan layanan 
terbaiknya,” lanjut Afdal. 

“Perlu diingat bahwa 
set iap dar i  k i ta adalah 
cerminan dri perusahaan. 
Layanan te rba ik  yang 
kita berikan bagi internal 
c u s t o m e r  m e r u p a k a n 
cerminan layanan terbaik 
yang kita berikan kepada 
eksternal customer,”  tegas 
Afdal. 

SVP Corporate Stra-
tegic Growth Gigih Pra-
koso Suwarto dalam pe-
ngan tarnya mengatakan, 
S L A  2 0 1 4  b a r u  b i s a 

ditandatangani menjelang 
pertengahan tahun karena  
S L A  2 0 1 4  d i a n g g a p 
semakin sulit dan ketat, 
karena  masing-masing 
pihak mempertahankan 
service level-nya. 

Total  SLA yang ditan-
datangani mencakup 53 
SLA, yang terdiri  dari SLA 
One On One sebanyak 
46 dan SLA One Fit All 
sebanyak 7. Sementara 
fungsi Provider sebanyak 12 
fungsi. Rinciannya sebagai 
ber ikut: Legal Counsel 
(22 SLA), Controller – Dit. 
Keuangan (4); Financing 
& Business Support – Dit. 
Keuangan (2); Integrated 
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Supply Chain – Dit. Umum 
(4); Shipping – Dit. M & T (3); 
Non-Fuel Marketing – Dit. 
M & T (3); Fuel Marketing & 
Distribution – Dit. M & T (5); 
Refining Operation – Dit. 
Pengo lahan (3); Human 
Resources (4); Pertamina 
Learning Center (1); Corpo-
rate Secretary (1); Corporate 
Shared Service (1). 

Bela jar dar i  a lotnya  
pembahasan SLA 2014, 
Gigih mengatakan untuk 
tahun 2015 akan dipercepat 
sehingga SLA 2015 sudah 
bisa ditandatangani pada 
bulan Januari atau Februari 
2015.•URIP


