
Menjelang akhir tahun anggaran 2012, realisasi belanja 
modal Pemerintah tercatat hanya Rp 69,96 triliun (data 
Kemenkeu, 23 Oktober 2012). Jumlah tersebut baru 
mencapai 41,5% dari pagu anggaran belanja modal sebesar 
Rp 169 triliun pada APBN 2012. Minimnya penyerapan 
belanja modal mencerminkan pelaksanaan belanja modal 
dan infrastruktur yang tidak sesuai dengan target yang 
dicanangkan sebelumnya. Hal ini diperkirakan terjadi karena 
beberapa faktor, seperti dana yang belum dikeluarkan, 
perencanaan sudah berjalan namun belum dieksekusi, atau 
memang belum terencana dengan baik.

Penyerapan anggaran belanja modal menjadi salah 
satu perhatian pelaku pasar ekonomi internasional dalam 
memandang Indonesia. Pasalnya, pembangunan infrastruktur 
merupakan unsur penting untuk membangun ekonomi 
Indonesia yang berkelanjutan terutama di kawasan Indonesia 
bagian timur yang kondisi infrastrukturnya dinilai minim dan 
tidak dapat mendorong terjadinya arus investasi dengan 
mudah. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
saat ini masih ditopang oleh konsumsi domestik, bukan oleh 
pertumbuhan investasi, seperti tercermin dalam grafik.  

 

Sumber: Goldman Sach - Indonesia Economic Outlook 2013 & Beyond, November 2012

Dengan minimnya pertumbuhan investasi infrastruktur 
tersebut, bukan berarti investor asing lantas menarik 
investasinya dari Indonesia. Dalam workshop “Managing 
Investor’s Expectation Through Increasing Corporate Value” 
yang diadakan 30 Oktober 2012 di VIP Lounge Lantai M 
Pertamina, Investment Analyst dari CLSA Indonesia, Jayden 
Vantarakis mengatakan, investor asing menilai Indonesia 
sebagai pasar yang prospektif dan menawarkan ekonomi high 
growth karena beberapa hal, antara lain dengan pertumbuhan 
produk domestik bruto rata-rata 6% per tahun dan masuknya 
Indonesia ke peringkat investment grade.  

Lebih jauh, bagi investor asing dalam berinvestasi di 
perusahaan Indonesia seperti Pertamina, aspek tata kelola 
perusahaan (good corporate governance) merupakan salah 
satu faktor yang dapat meyakinkan investor untuk berinvestasi 
jangka panjang pada perusahaan tersebut. GCG terdiri dari 
transparansi, akuntabilitas, integritas, independensi, serta 
upaya perusahaan dalam menjaga lingkungan GCG ini tidak 
hanya menjadi perhatian investor di sektor riil, namun juga 
komunitas pelaku pasar obligasi internasional.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.
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Chairman APQO Dr. Charles A. Aubrey, President APQO Acn. Shan Ruprai, Ministrty & Research Sri Lanka Mrs. Pavitra 
Wanniarachchi dan Quality Management Manager Pertamina Faisal Yusra, pada saat menerima Global Performance 
Excellence Award di Colombo, Srilanka, Minggu (14/10).

MEMEnuhI cElah EKSpEKTaSI 
paSaR unTuK InvESTaSI

SRIlanKa – Penghargaan 
diberikan oleh Chairman 
APQA Dr. Charles A. Aubrey 
kepada Quality Management 
Manager Pertamina Faisal 
Yus ra  d i saks i kan  o l eh 
P re s i d e n t  A P Q O  A c n . 
Shan Ruprai dan Ministry 
Technology & Research 
Sr i  Lanka Mrs.  Pav i t ra 
Wanniarachchi pada18th Asia 
Pacific Quality Conference 
& 5th National Convention 
on Quality di Ballroom Hotel 
Hilton Colombo, Sri Lanka, 
Minggu (14/10). 

GPEA dikelola oleh Asia 
Pacific Quality Organization 
(APQO) merupakan sebuah 
organisasi non profit ber-
fungsi sebagai payung un-
tuk menyatukan semua 
perkumpulan profesional 
terkemuka yang bergerak 
da lam bidang quality ma
nagement di Asia Pasifik.

Dalam sambutan sing-
katnya, Faisal Yusra me-
ngata kan penghargaan ini 
dapat menjadi tolak ukur 
bagi Pertamina agar dapat 

mengimplementasikan spirit 
dari visi Pertamina baru, yaitu 
menjadi perusahaan energi 
kelas dunia. Apalagi insan 
mutu sudah sepakat untuk 
melakukan kompetisi di luar 
negeri. 

Menurut Faisal, peng-
hargaan ini dapat dijadikan 
kekuatan untuk terus ber-
ino vasi dan meningkatkan 
kinerja perusahaan. Sebagai 
perusahaan energi nasional 
mi l ik  negara Indonesia, 
Per tamina mas ih  te rus 
ber upaya meningkatkan 
kinerjanya sesuai visinya 
menjadi perusahaan energi 
nasional kelas dunia.

“Insan Pertamina pa tut 
berbangga, karena Pertamina 

merupakan delegasi pertama 
dan  sa tu -sa tunya  da r i 
Indonesia yang mengikuti 
ajang Global Performance 
Excel lence Awards  dan 
langsung memperoleh Best 
in Class Award,” tandasnya.

Sampai saat ini GPEA ada  -
lah satu-satunya peng     har  gaan 
yang men da pat pengakuan 
inter nasional berfokus kepada 
performance atau keung gulan 
bisnis. Sejak tahun 2000, 
sejumlah 109 organi sasi telah 
menerima berbagai kategori 
penghargaan. 

Pada tahun 2010, kriteria 
penghargaan berubah dari 
GPEA yang mencerminkan 
evolusi lingkungan perbaikan 
kualitas pada produk dan 

layanan, menjadi ki  ner ja 
organisasi secara ke selu-
ruhan yang disebut ki nerja 
organisasi dan ke unggulan 
bisnis. Adapun, standard 
penilaian yang dipergunakan 
berdasarkan Malcolm Baldrige 
Criteria for Performance 
Excellence (MBCfPE).

Penghargaan yang dite-
rima ini terasa lengkap, ka-
rena penampilan gugus CIP 
dari QCP Sanga sanga & Rig 
Crew Team (Pertamina EP), 
QCP Pejantan (M&T), dan 
QCP Optimis (RU III) yang 
meraih penghargaan The 
Best Perfor mance. Pertamina 
adalah satu-satunya mem-
peroleh penghargaan terse-
but.•pRIMaWan R./nIlaWaTI DJ

pT perta mina (persero) 
meraih peng hargaan best 
in Class Award for Large 
manufacturing pada 
ajang global Performance 
Ex cellen ce Awards 
(gpEa).  Ini merupakan 
kado manis bagi insan 
mutu pertamina yang 
sedang mengikuti Annual 
Pertamina Quality 
Awards.
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

pEnganTaR REDaKSI :
Themeometer Survey (ToMs) yang merupakan salah satu alat 

pulsecheck untuk mengukur kondisi Transformasi Pertamina, telah 
dilakukan sejak tahun 2007. Pada Mei 2012 lalu dilaksanakan survey 
New Themeometer yang fokus pada tema aksi meningkatkan 
employee engagement. Hasil survey yang telah dilakukan  
menunjukkan bahwa tingkat persepsi atas employee engagement 
pekerja cukup tinggi, yaitu berada pada tingkat superior 73.72%, 
namun masih dibawah yg ditargetkan Pertamina sebesar 75%.

apa tujuan theme-o-meter Survey? Tujuan ToMs adalah 
untuk mengetahui sejauh mana  progress perubahan budaya 
di Pertamina. Perubahan budaya adalah tema fundamental 
Transformasi Pertamina, karena sustainability Transformasi sangat 
bergantung pada dukungan dan perubahan manusianya. Kita sudah 
menjalankan survey ini dari tahun 2007, dan sudah menggunakan 
ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan progress perubahan 
budaya. Sampai dengan tahun 2010, tingkat dukungan aktif terhadap 
Transformasi yang diukur Themeometer Survey stabil berada di atas 
tipping point 30%. Ini menunjukan critical mass bagi sustainability 
Transformasi sudah tercipta. 

Tahun 2010 dan 2011, Themeometer Survey mulai pada 
pengukuran mindset pekerja terhadap delapan tema aksi baru 
perubahan budaya hasil OPP Survey 2009. Kedelapan tema aksi 
baru bagi perubahan budaya ini merupakan perluasan (extention) dari 
tema aksi sebelumnya. Sehingga boleh dikatakan Themeometer 
Survey dengan pola baru bertujuan untuk mengukur persepsi pekerja 
atas hasil maupun praktek terkait kedelapan tema aksi perubahan 
budaya tersebut.  

Lalu di tahun ini, Themeometer Survey kembali dikembangkan 
dengan mengukur tingkat Employee Engagement pekerja.

apakah tema aksi baru perubahan budaya dan bagaimana 
theme-o-meter Survey mengukurnya? Tema aksi baru peru-
bahan budaya tetap fokus pada pembentukan high performance 
culture di Pertamina dan pengembangan pekerja. Adapun kedelapan 
tema aksi perubahan budaya tersebut adalah:
1. Memperkuat Employee Engagement 
2. Memperkecil Leadership gap dan fokus pada pekerja muda 
3. Meningkatkan People Performance Management 
4. Membangun kapabilitas melalui Internal Development 
5. Meningkatkan motivasi melalui job/career opportunities  dan  bu-

daya berbasis tata nilai 6C 
6. Mendorong inovasi berkelanjutan dan ide crosspollination (kerja 

sama lintas sektoral)
7. Terus membangun execution excellence
8. Menjaga sense of urgency Transformasi

Pada ToMs yang kedua di tahun 2012 ini ada  dua survey utama 
yaitu Employee Engagement  yang mengukur tingkat keterikatan  
pekerja pada perusahaan, dan Practices Pulse Check (PPC) yang 
mengukur tingkat praktek-praktek manajemen. Tingkat praktek-
praktek manajemen sangat berpengaruh pada tingkat Employee 
Engagement.

Bagaimana hasil new theme-o-meter Survey I tahun 
2012 yang lalu? Hasil survey TOMS bulan Mei 2012 cukup 
bagus dengan tingkat partisipasi pekerja sejumlah sekitar 13.609 
responden. Sementara untuk hasil survey menunjukkan tingkat 
Employee Engagement 73.72%. Pencapaian itu sebenarnya sudah 
bagus karena sudah diatas threshold 70%, namun karena target 
Pertamina ditetapkan 75% maka masih dibutuhkan effort lebih bagi 
semua lapisan pekerja untuk dapat meraihnya. Secara rinci hasil 
ToMs bulan Mei 2012 adalah sbb :     
1. Tingkat Employee engagement secara keseluruhan mencapai 

73.72% dengan nilai tertinggi ada pada :

- Domain People manager capabilities and interaction dengan 
elemen pertanyaan “Kami didorong untuk bekerja dengan 
fungsi/tim lain unutuk membuat perubahan/perbaikan” dengan 
level 84%.

- Domain Objectives & Aspiration pada elemen pertanyaan “Kami 
termotivasi dan terinspirasi oleh tata nilai Pertamina 6C” dengan 
level 81%.

- Domain Accountabilities & Collaboration dengan dua elemen 
pertanya yaitu “Saya memiliki apa yang diperlukan untuk 
melakukan pekerjaan saya dengan semestinya” dan “ kami 
memahami bagaimana tujuan individu kami sejalan dengan 
aspirasi Pertamina” dengan level 80%.

2. Tiga tingkat Employee engagement  terendah ada pada :
- Domain Performance Management & Recognition pada ele-

men pertanyaan: 1. Perusahaan mempromosikan pekerja 
berdasarkan prestasi ketimbang senioritas atau lamanya bekerja, 
dengan level  59%.  2. Hasil penilaian kinerja saya saat ini 
telah mencerminkan kinerja saya yang sesungguhnya, dengan 
level 63% dan  3. Kinerja individu yang buruk tidak ditolerir di 
perusahaan ini, dengan level 67%.

- Domain People Manager Capabilities & Interactions dengan 
ele men pertanyaan “ atasan langsung saya perduli terhadap 
kesejahteraan & kualitas hidup saya” dengan level 67%.

- Domain Objectives & Aspirations dengan elemen pertanyaan 
“terdapat konsekuensi/akibat yang jelas untuk orang-orang 
yang bertindak bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan” 
dengan level 68%.

- Domain Performance Management & Recognition merupakan 
domain yang konsisten mendapat pencapaian  nilai terendah 
sejak TOMS tahun 2009, Ini perlu menjadi perhatian khusus bagi 
kita semua, khususnya para manager dan leader lainnya.

Melihat hasil tersebut tampaknya perusahaan harus meningkatkan 
implementasi program-program pengembangan kapabilitas dan 
karir pekerja. Sementara dalam prakteknya, para pimpinan perlu 
memiliki ‘people orientation’ sehingga tidak fokus hanya pada 
pencapaian target atau penyelesaian workplan, tapi berupaya untuk 
memotivasi dan mendorong para pekerja/tim dalam mencapai 
kinerja terbaiknya. Motivasi diberikan diberikan dalam bentuk-
bentuk non material seperti pujian, ucapan terima kasih, pengakuan, 
membangun keterbukaan dengan sering melakukan komunikasi 
dengan tim secara rutin seperti melakukan 5 minute morning talk, 
dan membuat tim charter untuk membangun kekompakan timnya 
sehingga saling memahami kondisi masing - masing secara individu 
bukan hanya dalam pekerjaan saja.  Para manager dan leader juga 
harus mampu menjadi role model implementasi values dan perilaku 
6C serta berani memberi konsekuensi bagi pekerja yang melanggar 
aturan perusahaan maupun melanggar tatanilai perusahaan. 
Disamping itu, pimpinan juga perlu meningkatkan kualitas praktek 
Performance Dialog, Coaching & Feedback serta membentuk engine 
inovasi/improvement secara topdown, bottomup maupun cross
functional di fungsi masing-masing.

apa target theme-o-meter Survey ii kali ini? Seperti pada 
survey I di bulan Mei 2012 yang lalu, dari sisi jumlah responden, 
ToMs mentargetkan sekitar 80% dari total  pekerja berpartisipasi. 
Dengan keikutsertaan seluruh pekerja diharapkan  hasil survey lebih 
representative, juga menjadi engagement tools untuk menyampaikan 
secara clear sasaran perubahan budaya dan kontribusi pekerja bagi 
program ini.  

Sementara untuk hasil survey, target tahun ini adalah bisa 
mencapai level superior 75%, dan untuk mencapai target ini tentunya 
merupakan tanggung jawab kita semua, para pimpinan maupun 
pekerja. Pimpinan harus menunjukkan perilaku yang mendorong 
perubahan, sementara pekerja menerima dan mendukung 
perubahan.•hR
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As Simple As A Morning Briefing...
Pada tanggal 16 Oktober 2012, fungsi Culture Pertamina 

menyosialisasikan tindak lanjut dari hasil survei employee 
engagement (themeometer). Ada 5 program dengan 3 yang 
menjadi prioritas. Untuk kolom opini kali ini penulis hanya 
ingin sedikit mengulas salah satu program tersebut, yaitu 
program 5 minutes morning talk.

Sebuah program yang cukup simpel namun ternyata 
tidak semua mengangap mudah untuk dilakukan. Penulis 
sendiri merupakan “lulusan” dari sebuah “universitas” yang 
bernama Toyota. Kenapa dikatakan “lulus” karena bekerja 
disana penulis merasakan banyak hal yang bisa dipelajari 
dan dapat dipraktekkan secarang langsung sehari-harinya. 
Disana kegiatan morning briefing menjadi hal yang sudah 
sangat biasa.

Kegiatan morning briefing memiliki keuntungan bagi 
dua pihak yaitu atasan dan bawahan. Bagi atasan kegiatan 
morning briefing menjadi  kesempatan untuk, mengecek 
kedisiplinan hadir tepat waktu bawahannya, motivasi untuk 
diri sendiri hadir kerja tepat waktu, mengatur beban kerja dari 
tiap-tiap bawahannya, memantau perkembangan pekerjaan 
bawahannya, menawarkan bantuan atas kesulitan yang 
dihadapi bawahannya dan melakukan recognition singkat 
atas pencapaian yang dilakukan bawahnnya.

Mengapa recognition penting dilakukan di dalam 
interaksi kelompok? penulis memiliki suatu kejadian yang 
mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Suatu ketika 
di sebuah acara, para peserta yang datang lebih awal 
diberikan notes ucapan terima kasih telah datang lebih 
awal. Beberapa dari peserta tersebut ada yang antusias 
menerima notes tersebut dan ada juga yang menunjukkan 
kebingungan dan cenderung sinis sambil berkata “penting 
banget dikasih beginian”. Ketika di tengah acara, pembawa 
acara menyampaikan apresiasinya kepada para peserta 
yang sudah datang lebih awal dan meminta mereka untuk 

berdiri, yang kemudian disambut tepuk tangan oleh para 
peserta lainnya. Tampak wajah-wajah malu dan senang 
terlihat di raut wajah mereka.

Ada dua momen pada kejadian tersebut, momen ketika 
recognition hanya terjadi one on one melalui media notes 
dan momen ketika recognition melibatkan seluruh peserta 
acara. Dari kejadian tersebut penulis berkesimpulan, 
tidakah jauh lebih bermakna ketika recognition itu 
disampaikan pada interaksi yang lebih luas dari hanya 
sekadar one on one???

Sedangkan untuk bawahan sendiri, kegiatan morning 
briefing menjadi kesempatan untuk menyampaikan 
rencana kerjanya hari ini, pencapaian atau kesulitan yang 
dihadapi dalam pekerjaannya dan meminta bantuan terkait 
pekerjaannya jika dibutuhkan.

Kembali ke kegiatan morning briefing di tempat penulis 
bekerja sebelumnya, pada saat itu terkadang info yang 
diberikan tidak hanya mengenai pekerjaan. Dalam rangka 
mendukung gerakan SHE (di Pertamina HSSE) di akhir 
morning briefing di minta perwakilan (satu orang) untuk 
menceritakan selama perjalanan pergi dan pulang kerja, 
aspek bahaya (atau yang terkait health & environment) 
apa saja yang yang bisa teramati. Kegiatan ini sendiri 
dinamakan KYT (Kiken Yochi Training) atau latihan menduga 
bahaya.

Banyak manfaat lainya lagi yang belum terpikirkan 
saat penulisan artikel opini pekerja ini, namun kegiatan 
serupa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di refinery 
seharusnya sudah bisa dilakukan oleh kita-kita yang bekerja 
di kantoran ini. Mengapa harus menunggu minggu depan, 
bulan depan atau bahkan tahun depan yang tinggal dua 
bulan lagi, jika kegiatan yang simpel dan banyak manfaatnya 
ini bisa dilakukan hari ini atau besok pagi.•

Tidak bisa dipungkiri lagi, era globalisasi telah 
mendorong persaingan ketat di segala bidang. 
Terutama di dunia ekonomi dan bisnis, semakin 
hari persaingan menjadi semakin ketat. Untuk 
bertahan dan memenangkan persaingan, tak 
ada cara lain kecuali dengan mengembangkan 
sikap kreatif dan inovatif. Dengan sikap kreatif 
dan inovatif akan melahirkan berbagai karya, 
baik berupa teknologi, strategi maupun 
inisiatif yang berujung pada upaya untuk 
memenangkan persaingan bisnis.

Pertamina sangat mendukung upaya 
pengembangan kreativitas dan karya inovatif 
para pekerjanya, yang senantiasa dibina, 
dikembangkan, bahkan dikompetisikan untuk 
mendapatkan apresiasi bergengsi tahunan  
Annual Pertamina Quality (APQ) Awards. 
Apresiasi kepada pekerja perorangan maupun 
kelompok yang berperan dan memberikan 
dorongan terhadap tumbuh kembangnya 
inovasi dan perbaikan kualitas kerja secara 
berkelanjutan. Kini APQ Awards sudah masuk 
tahun ke-3, setiap tahun pesertanya bertambah. 
Antusiasme untuk mengikuti ajang APQ tak 
datang dari lingkungan korporat saja, tetapi 
hingga ke anak perusahaan yang juga ingin 
unjuk gigi atas kreasi dan inovasinya.

Apa yang dipresentasikan serta dikom-
petisikan dalam APQ bukan sekadar pemikiran 
di atas kertas, tetapi sudah diterapkan dan 
telah memberikan dampak positif bagi bisnis 
perusahaan. Baik dalam segi penghematan, 
peningkatan pendapatan, serta teknologi 
tepat guna yang menunjang bisnis energi yang 
tengah digeluti Pertamina.

Apa yang dilakukan perusahaan dalam 
merangsang kreatifitas para pekerjanya untuk 
dapat menghasilkan inovasi sudah seharusnya 
mendapatkan apresiasi yang sepadan dari 
seluruh insan Pertamina. Ajang yang mendapat 
perhatian penuh dari pemerintah yang rencana-
nya akan dihadiri Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi serta Menteri Negara BUMN, 
sudah seharusnya tidak hanya dirasakan 
beberapa pekerja yang terlibat dalam kegiatan 
tersebut. Tetapi gelora semangatnya harus 
menjalar ke seluruh pekerja Pertamina.

Untuk sebuah perusahaan yang memang 
bertekad meng-energize Asia pada 2025, sudah 
saatnya ajang unjuk kreativitas dan inovasi yang 
telah diimplementasikan ini merangsang seluruh 
insan Pertamina untuk mengikuti jejaknya. 
Diawali dengan memberikan dukungan para 
peserta saat presentasi, menyimak paparannya, 
serta merasakan dahsyatnya inovasi tersebut.

Semoga di tahun ke-3 ini, ajang APQ 
men jadi awal bagi pekerja untuk ikut dan 
melihat presentasi karya inovatif  yang kelak 
menginsipirasinya untuk melakukan hal yang 
sama. Paling tidak jika tahun lalu dari inovasi 
yang dilombakan menghasilkan penghematan 
hingga 1,6 triliun, kini mungkin lebih besar 
lagi.•
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pEKan InI
pERTaMIna DIIzInKan MaSuK 
BloK MaSEla
JaKaRTa (investor Daily)  – Pemerintah 
mempersilakan Pertamina masuk ke Blok 
Masela yang hak pengelolaannya dimiliki Inpex 
Corporation. Namun, Pertamina diminta berunding 
secara bisnis dengan perusahaan migas asal 
Jepang itu. Menurut Wakil Menteri Menteri ESDM 
Rudi Rubiandini, proses masuknya Pertamina 
ke Blok Masela murni melalui skema business 
to business. Pasalnya, hak partisipasi Indonesia 
(Indonesia Participating/IP) sudah diserahkan ke 
pemerintah daerah. “Jadi kalau Pertamina mau 
masuk, silakan. Tetapi pemerintah tidak akan ikut 
campur karena itu bukan domain pemerintah,” 
katanya. Sementara itu, Direktur Hulu Pertamina 
M. Husen mengatakan, pihaknya sudah secara 
resmi mengajukan permintaan akuisisi saham 
Inpex sebesar 15 persen. Saat ini, perseroan masih 
menunggu tanggapan dari operator Lapangan 
Abadi tersebut.

pEnYESuaIan haRga BBM aKan 
pERBaIKI KualITaS BElanJa
JaKaRTa (investor Daily) – Pemerintah 
menyatakan penyesuaian harga BBM bersubsidi 
dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas 
belanja pemerintah. Walau begitu, pemerintah 
belum memiliki rencana untuk melakukan 
penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut. 
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian 
Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan, 
masalah harga BBM bersubsidi tidak hanya 
terkait dengan ketahanan anggaran, tetapi juga 
kebijakan energi dan masalah kualitas belanja. 
“Bisa saja kualitas belanja jelek karena subsidi 
BBM terlalu besar sehingga perlu penyesuaian. 
Karena kalau bicara anggaran juga terkait dengan 
dengan kualitas belanja negara,” ujar Bambang. 
Menurutnya, UU APBN 2013 yang memberikan 
keleluasaan pada pemerintah yang lebih besar 
dalam menyesuaikan subsidi BBM, jauh lebih 
baik dibandingkan dengan  UU APBN-P 2012 
dan APBN-P 2011 yang mencantumkan batasan 
tertentu untuk menaikkan harga BBM. Secara 
konseptual, lanjutnya, penyesuaian harga BBM 
tidak hanya melihat neraca anggaran, tapi juga 
pada kebijakan yang lebih komprehensig dan 
fundamental. “Bahwa trigger asumsi itu memang 
ada di UU yang tertulis. Kebijakan BBM juga kita 
harus lihat terkait dengan spending dan konservasi 
energi,”ujarnya.•RIanTI ocTavIa

Tim Qcp “optimis” Ru III Raih predikat
the best Performance di apQc 2012

JaKaRTa – Pertamina meraih 
penghargaan Keakt i fan 
Dalam Penyelenggaraan dan 
Penyedia Transportasi Mudik 
Lebaran Bersama Tahun 2012 
dari Kementerian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Republik 
Indonesia. Penghargaan 
diserahkan oleh Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Muhaimin Iskandar kepada 
Direktur Umum Pertamina 
Luhur Budi Djatmiko di Kantor 
Kemenakertrans RI Jakarta, 
Selasa (16/10).

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, Direktur Umum Per-
tamina Luhur Budi Djat miko 
mengatakan penyelenggaraan 
mudik bersama pada  bulan 
Ramadan lalu merupakan 
bentuk kebersamaan yang 
dijal in Pertamina dengan 
s e l u r u h  s t a k e h o l d e r, 
khususnya yang berada di 
garis depan penjualan produk 
Pertamina. 

Menurut Luhur, kegiatan 
ini akan terus dilakukan setiap 
tahunnya. “Tujuannya tidak lain 
untuk memberikan rasa aman 
dan nyaman di perjalanan. 
Diharapkan untuk tahun-
tahun mendatang pelayanan 
yang diberikan dalam mudik 
bersama lebih baik lagi,” 
tandasnya.

plaJu – Tim QCP “Optimis” 
RU III berhasil meraih predikat 
The Best Performance dan 
berhak menerima certificate 
dalam forum presentasi Case 
Study pada kegiatan  Asia 
Pasific Quality Conference 
(APQC) di Colombo, Sri-
langka.

Penyerahan sert i f ikat 
peng hargaan d i lakukan 
oleh President Asia Pasific 

Quality Organization, Mr 
Shan Ruprai JM dan diterima 
oleh Quality Management 
Manager GA, Faisal Yusra, 
bersama dengan Document 
& Drawing Supervisor, Taufik 
Dahlan, sebagai perwakilan 
dari RU III, pada acara Plenary 
and Parallel Session, Closing 
& Farewell di Colombo – 
Srilangka, Selasa (16/10). 

Menurut Quality Mana-

gement Aries Hamdani se-
laku fasilitator tim CIP RU 
III, kegiatan APQC dengan 
tema Sustainable Economic 
Development & Business 
Excellent Through Quality, 
Environment & Safety tersebut 
diikuti perwakilan dari negara 
Srilangka, Jepang, Amerika, 
Korea, Cina Nepal, Thailand, 
India, dan Bangladesh.

Aries berharap hasil yang 

dicapai peserta APQC dari 
RU III menjadi nilai tambah 
bagi pembinaan dan karier 
pekerja yang bersangkutan. 
“Ini sebagai bentuk apresiasi 
perusahaan untuk terus 
meningkatkan semangat 
berprestasi dan bekerja, se-
ka ligus menjadi motivator  
ba gi pekerja lain untuk ber-
buat yang sama atau bahkan 
lebih,” harap Aries.•Ru III

pertamina Raih penghargaan 
dari Kemenakertrans

Sementara i tu,  pada 
kesempatan yang sama 
Menakertrans Muhaimin 
I s k a n d a r  m e l u n c u r k a n 
program Saya Pilih Selamat. 
Program ini dimaksudkan 
untuk dapat mendukung 
perkembangan perindustrian 
dan pereko nomian Indonesia 
secara bersamaan  yang 
masih belum dibarengi dengan 
kepedulian akan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3).

Untuk i tu ,  Muhaimin 
menyerukan kepada seluruh 
stakeholder maupun ma-
syarakat harus bergerak 
dan bertindak menjadikan 
program “Saya Pilih Selamat” 
menjadi salah satu upaya 
dalam mewujudkan budaya 
K3. Ikon tersebut hendaknya 
disuarakan, didengungkan 
setiap harinya agar memotivasi 
dalam berperilaku selamat.

P rog ram Saya  P i l i h 

Se lamat  sebaga i  suatu 
ikon baru diharapkan dapat 
popular dan mudah diingat. 
Ikon ini merepresentasikan 
seseorang yang menjunjung 
tinggi keselamatan. 

Pada prinsipnya program 
i n i  m e r u p a k a n  a j a k a n 
meningkatkan kesadaran 
pentingnya keselamatan 
dan pentingnya berperilaku 
aman.•nIlaWaTI DJ

Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko menerima penghargaan Keaktifan dalam Penyelenggaraan dan Penyedia 
Transportasi Mudik Lebaran Bersama Tahun 2012 dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar.
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pertamina Berikan apresiasi Bagi Konsumen Fastron
JaKaRTa – Pertamina Lubricants telah melangsung kan 
pengundian hadiah utama gratis nonton Fastron World Rally 
Team yang akan berlaga di World Rally Championship (WRC) 
Spanyol. Pengundian berlangsung di Kantor Perta mina 
Lubricant Lantai 7 Oil Center, Kamis (18/10).

Pengundian dilakukan oleh Pertamina Lubricants di 
hadapan Notaris, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial. Dari 18 
ribu undian terpilih lima pemenang, yaitu Isnawati (Bandung),  

Ali Mulyono (Ja karta Pusat), Yeni Chris wianti (Sidoarjo-Jawa 
Timur), Theresia Yuliani Wati (Surabaya), Eric Kasmara (Jawa 
Tengah). Mereka akan diberangkatkan untuk menyaksikan 
langsung pereli Fastron Pertamina, Rifat Sungkar saat berlaga 
di WRC Spanyol.

Retail Marketing Manager Pertamina Lubricant, Sya fanir 
Sayuti mengatakan pengundian ini dilakukan sebagai wujud 
apresiasi Pertamina kepada para konsumen Pelumas Fastron 

dan memberikan dukungan bagi pereli Indonesia yang berlaga 
dikancah inter nasional.

“Kami juga ingin produk Fastron Pertamina tidak hanya 
dikenal di dalam negeri tapi bisa dikenal luas juga di luar negeri. 
Tentunya kita mengharapkan pebalap fastron bisa memberikan 
prestasi yang gemilang di Spanyol nantinya,” ujar Sya fanir.•IRlI 

KaRMIla
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GM Fuel Retail Marketing Region IV Jateng & DIY Rifky E. Hardijanto bercengkrama 
dengan anak-anak usia dini.

Bakorumkris pertamina Medan peduli Sesama
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pEnaJaM - Pada hari Idul Adha yang jatuh 
tepat pada 26 Oktober 2012, Pertamina mem-
berikan bantuan hewan kurban berupa sapi 
di dua wilayah Kabupaten Penajam Paser 
Utara (PPU). Dua wilayah itu adalah Kelurahan 
Penajam dan Desa Saloloang. Bantuan hewan 
kurban diserahkan oleh Oil Movement Section 
Head Dede Haerudin dan  Head of Lawe-
lawe Terminal Edy Suryamadi yang mewakili 
Pertamina kepada panitia hewan kurban di 
kedua wilayah tersebut.

Bantuan hewan kurban ini diserahkan 
melalui kegiatan CSR Pertamina RU V sebagai 
bentuk kepedulian Pertamina terhadap 
daerah sekitar operasi Pertamina. “Kami 
ingin masyarakat sekitar operasi Pertamina 
merasakan sukacita di dalam momen perayaan 
Idul Adha ini,” jelas Public Relation Section 
Head Pertamina RU V, Fety. Penyerahan 
hewan kurban ini disaksikan oleh Lurah dan 
RT setempat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas 
perhatian yang diberikan oleh Pertamina 
dengan adanya bantuan hewan kurban. Ini 
merupakan hewan kurban yang pertama di 
wilayah kami,” ungkap Bahrani, Ketua RT di 
wilayah Penajam.

Penyerahan bantuan juga dilakukan 
di Desa Saloloang. Bantuan diserahkan 
sebagai perwujudan apresiasi atas komitmen 
masyarakat Desa Saloloang dalam produksi 
budidaya rumput laut binaan Pertamina. 
Sebagai Informasi kegiatan budidaya rumput 
laut di Desa Saloloang meraih peringkat Gold 
dalam gelaran GKPM beberapa waktu yang 
lalu di Jakarta.

Pertamina sendiri telah secara aktif melaku-
kan kegiatan CSR di Kabupaten Penajam 
Paser Utara. Di antaranya adalah kegiatan 
penanaman pohon sobat bumi Pertamina, 
budidaya rumput laut, pelatihan pengelasan, 
dan bantuan mesin kapal. “Kegiatan-kegiatan 
CSR yang kami lakukan di sana sebagai 
dukungan pengembangan masyarakat di 
sana, mengingat wilayah Penajam Paser 
Utara merupakan wilayah pemekaran yang 
membutuhkan dukungan pengembangan 
masyarakat,” tambah Fety.

Selain melalui kegiatan CSR, Pertamina 
bersinergi dengan Badan Dakwah Islam (BDI) 
RU V ikut menyumbang dua sapi kurban di 
wilayah lain di Penajam Paser Utara.•

hewan Kurban 
untuk penajam 
paser utara

YogYaKaRTa – Sebagai 
komitmen untuk meningkatkan 
pembinaan anak usia dini, 
PT Pertamina (Persero) me-
nyalurkan bantuan pendidikan 
melalui peresmian empat 
sarana pendidikan usia dini 
(PAUD) di wilayah Kabupaten 
Sleman, Daerah Istimewa 
Yog yakarta, baru-baru ini. 
PAUD tersebut terdiri dari 
PAUD Harapan Kita, PAUD 
Alamanda, PAUD Keladi, dan 
PAUD Aisyiyah.  

Bantuan kepada PAUD-
PAUD te rsebu t  be rupa 
pembangunan gedung dan 
pengadaan sarana belajar-
mengajar dengan nilai sebesar 
Rp. 762.775.000. 

Dalam pelaksanaannya, 
pembangunan PAUD-PAUD 
ini bekerja sama dengan 
organisasi Persatuan Wanita 
Patra (PWP) Wilayah Jateng 
& DIY. Proses monitoring 
dilakukan oleh PWP didu-

pEMaTang SIanTaR - 
Dalam rangka membangkitkan 
semangat pelayanan dan 
berbagi kasih dengan se-
sama, pada 6 Oktober 2012, 
Bakorumkr is  Per tamina 
Medan mengadakan bakti 
sosial ke Pematang Siantar, 
dengan menyerahkan bantuan 
ke Pusat Rehabilitasi Harapan 
Jaya dan Pant i  Asuhan 
Mamre.

Berlokasi di Jl Asahan, 
Harapan Jaya adalah tempat 
rehabilitasi bagi orang-orang 
berkebutuhan khusus. Reha-
bilitasi ini dikelola oleh para 

kung secara penuh Program 
Kemitraan dan Bina Ling-
kungan atau lebih dikenal 
dengan sebutan SME & SR 
Partnership Program wilayah 
Jateng & DIY. 

Peresmian dilakukan oleh 
GM Fuel Retail Marketing 
Region IV Jateng & DIY 
Rifky E. Hardijanto dan Wakil 
Bupati Sleman Yuni dengan 
pemotongan pita secara 
simbolis, dihadiri oleh jajaran 
Muspida Kabupaten Sleman 
dan jajaran tim manajemen 
Pertamina. Peresmian ini 
merupakan rangkaian acara 
menjelang hari ulang tahun 
ke-55 Pertamina.

“Pada era global sekarang 
ini, salah satu faktor penting 
yang menjadi penentu daya 
saing sebuah bangsa adalah 
pembinaan sumber daya 
manusia yang unggul. Harapan 
yang sangat besar terhadap 
keberadaan PAUD-PAUD ini, 

nantinya akan menjadi pilar 
awal bagi generasi penerus 
Bangsa Indonesia mendatang, 
serta dapat mencetak calon 
pemimpin di masa depan se-
cara mandiri,” ujar Rifky.

Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan Pertamina 
wilayah Jateng & DIY  sampai 
dengan bulan Agustus 2012 
telah menyalurkan dana 
sebesar Rp. 5.799.775.000. 

Sedangkan untuk program 
CSR Pertamina, yang terdiri 
dari empat program utama, 
yakni bidang kesehatan, 
pendidikan, pelestarian ling-
kungan hidup, dan pem-
be rdayaan  masya raka t 
d i  w i l a y a h  J a t e n g  & 
D IY  te  l ah  menya lu rkan 
Rp1.051.158.500 sampai de-
ngan bulan Agustus 2012.•FRM 

REg. Iv

biarawati/Suster Franciscanae 
Cordis Jesu et Mariae (FCJM) 
dengan mis i  membantu 
orang-orang berkebutuhan 
khusus sehingga mempunyai 
keterampi lan dan hidup 
mandiri serta tidak dianggap 
sebagai beban bagi keluarga 
dan masyarakat. 

Sedangkan Panti Asuhan 
Mamre yang berlokasi di Desa 
Rambung Merah menampung 
sekitar 67 anak usia sekolah 
(TK-SMA),  yang kurang 
mampu, terlantar, atau tidak 
lagi mempunyai orang tua. 

Adapun bantuan yang 

diserahkan berupa 1 unit 
laptop, komputer, printer, dan 
60 handuk mandi kepada 
Harapan Jaya, serta 1 unit 
laptop, komputer, printer, 
dan 25 Kitab Suci + Kidung 
Jemaat kepada PA Mamre.

Ketua Bakorumkris, FM 
Anggoro W. menyampaikan 
kegiatan ini merupakan bentuk 
pelayanan dan perhatian 
dar i  Per tamina kepada 
sesama yang membutuhkan. 
Diharapkan bantuan tersebut 
dapat dimanfaatkan sebaik 
mungkin dan bagi anak-
anak agar tetap mempunyai 

motivasi tinggi untuk belajar 
demi mengejar impian.•FRM 

REg. I

cIlacap - Sebagai wujud kepedulian terhadap kesehatan 
112 Wanita Pekerja Seks Komersial (WPS) yang berada di Desa 
Slarang Cilacap, RU IV Cilacap melalui program CSR bidang 
kesehatan membekali para WPS dengan pendidikan bidang 
kesehatan dan pelatihan keterampilan merias pengantin.

Pendidikan kesehatan dan keterampilan terpadu ini dibuka 
oleh Public Relations Section Head RU IV Sundoro Ribudhy pada 
akhir September lalu, dihadiri oleh Tim Penggerak PKK Kab. 
Cilacap, Disdikpora, dan Dinkes Kab. Cilacap. 

Sundoro menjelaskan, WPS perlu diberikan pembekalan 
pendidikan kesehatan dan keterampilan agar mereka menyadari 
profesinya berisiko tinggi terjangkit penyakit mematikan. “Jika 
sudah menyadari, diharapkan mereka akan mengubah haluan 
menjalani profesi lain dengan keterampilan yang diberikan RU 

Ru Iv Bekali WpS dengan pendidikan dan Keterampilan
IV,” tegas Sundoro.  Selain itu, pelatihan ini juga sebagai wujud 
pemberdayaan terhadap perempuan dan kesetaraan gender.

Pelatihan dilakukan oleh Lembaga Keterampilan & Pendidikan 
(LKP) “Bu Nandang” dan LPPSH ini diikuti oleh 20 WPS yang 
tinggal di Slarang dan pengurus Paguyuban Resosialisasi Eks 
Lokalisasi Slarang Cilacap. Mereka mendapatkan pendidikan 
keterampilan berupa tata rias pengantin berupa materi dan praktik 
yang berlangsung selama dua bulan. 

Melalui bantuan pendidikan kesehatan dan keterampilan 
merias ini, Pertamina berharap dapat mengalihkan profesi kader 
WPS, disamping untuk mendukung program pemerintah dalam 
pencapaian 4 poin sasaran MDGs (memberantas kemiskinan, 
mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 
memerangi HIV-AIDS, dan meningkatkan kesehatan ibu).•Ru Iv
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http://intra.pertamina.com/KoMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
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Dicari : the best KomEter dan the best KomEt Agent 2012

oleh Desi Puspitasari - Quality Management, General Affairs Directorate

KOMET as The Top Three  of 2012 Indonesian  MAKE Award Road to 2012 Asian MAKE Award 

Gemuruh Annual Pertamina Quality Awards 2012 telah dirasakan. Terlihat dari 
spanduk bertuliskan “Selamat Datang Peserta Annual Pertamina Quality Awards 
2012” di gerbang pintu utama Kantor Pusat Pertamina. Ajang penganugerahan yang 
ditunggu-tunggu oleh seluruh insan mutu akan dibuka pada Senin, 4 Nopember 
2012 oleh Direksi Pertamina.

 Sejumlah dua belas kategori akan diperebutkan oleh seluruh insan mutu mulai 
dari jajaran frontline sampai dengan manajemen puncak. Untuk kegiatan knowledge 
management terdapat dua kategori penghargaan, yaitu  “The Best KOMETer” dan 
“The Best KOMET Agent”. Tahun 2011 penghargaan “The Best KOMETer” diraih 
oleh Darusalam dari RU IV Cilacap dan “The Best KOMET Agent” diraih oleh PIC 
KOMET RU IV Cilacap.

                                       

Pada tahun 2012, Penghargaan “The Best KOMET Agent” diperuntukkan bagi 
Fungsi Quality Management yang mengelola kegiatan KOMET di Unit Operasi / Unit 
Bisnis dan Anak Perusahaan. Sedangkan untuk kategori “The Best KOMETer”, akan 
menjadi kategori yang paling “unique” karena merupakan satu – satunya kategori 
yang diperuntukkan bagi individu Pekerja. 

Saat ini para juri sedang meneliti seluruh evidence yang terkait dengan penilaian 
kategori The Best KOMET Agent dan The Best KOMETer. Raw material penilaian 
berasal dari evidence Annual Pertamina Quality Awards yang telah dikumpulkan 
oleh Unit Operasi/Unit Bisnis dan Anak Perusahaan dan data aktual yang dimiliki 
oleh Tim KOMET dalam Portal KOMET.

Penilaian yang dilakukan 
berdasarkan kriteria yang 
telah ditetapkan oleh Tim 
Juri. Kriteria penilaian KOMET 
tahun ini lebih komprehensif 
d i b a n d i n g k a n  d e n g a n 
kriteria tahun lalu. Kategori 
The Best KOMET Agent 
dinilai berdasarkan berbagai 
evidence penyelenggaraan 

forum KOMET, jumlah aset 
pengetahuan yang di-upload dalam Portal KOMET dan persentase jumlah Pekerja 
yang telah mengisi expertise dalam mysite.  

Sedangkan untuk The Best KOMETer akan dinilai berdasarkan frekuensi yang 
bersangkutan menjadi narasumber sekaligus jumlah topik yang disampaikan 
maupun frekuensi menjadi peserta Forum KOMET, keaktifan dalam Community 
of Practice (CoP) dan jumlah aset pengetahuan yang dimiliki. 

Penentuan pembobotan pada setiap kriteria penilaian pada kedua kategori 
KOMET tersebut menjadi prioritas perhatian para dewan juri. Hal ini dikarenakan 
pembobotan tersebut ikut berperan menjadi penentu penetapan juara tahun ini. 
Pekerja maupun Unit Operasi/Unit Bisnis dan Anak Perusahaan yang nantinya 
akan memperoleh penghargaan KOMET tersebut diakui  kehebatannya dalam 

mendukung aktifitas online maupun offline KOMET oleh seluruh insan mutu Pertamina.

Mari kita tunggu dan saksikan pengumuman “The Best KOMETer” dan “The Best KOMET Agent” 
dalam acara penganugerahan Annual Pertamina Quality Awards 2012 yang akan berlangsung pada 
Rabu, 7 Nopember 2012 di Ballroom Lantai M, Gedung Utama - Kantor Pusat Pertamina. Siapa 
pun yang terbaik, seluruh insan pertamina pasti telah berusaha memberikan yang terbaik. Yang 
terpenting adalah The more You share, The more You get!!! Let share Knowledge!!!•

!

!



SINOPSIS

Judul : WhaT’S ThE SEcRET To 
pRovIDIngWoRlD claSS cuSToMER 
EXpERIEncE
pengarang : John R DiJulius III
penerbit: John Wiley & Sons Inc.

Buku karya John R D iJu l ius  I I I  in i 
mengungkapkan satu hasil mencengangkan. 
The Di Julius Group melakukan survey kualitas 
customer service terhadap sejumlah besar 
perusahaan dan mereka menemukan bahwa 79% 
dari perusahaan-perusahaan itu hanya mampu 
memberikan pelayanan yang biasa-biasa saja.

Banyak perusahaan yang ingin menampilkan 
kesan luarbiasa pada customer mereka walaupun 
pada kenyataanya customer lebih sering 
mendapatkan pelayanan yang biasa-biasa 
saja. Coba sekarang kita ingat lagi suatu iklan 
maskapai penerbangan yang sering kita pilih. 
Ingat-ingat kembali wajah crew maskapai tersebut 
yang ditampilkan di iklan. Sekarang ingat-ingat 
kembali saat-saat kita benar-benar menggunakan 
maskapapi penerbangan tersebut. Sesering apa 
kita menjumpai sikap ramah seperti yang dijanjikan 
di iklan yang mereka buat.

Sikap karyawan adalah kunci penting dalam 
setiap pengalaman customer. Ketika seorang 
customer tidak lagi berbisnis dengan kita, tidak 
lagi membeli dari kita, alias sudah mem-PHK 
kita, mungkin saja saat itu karena mereka pindah 
ke lain kota, karena ada penawaran baru di 
tempat lain, atau karena kualitas produk kita 
yang mengecewakan. Itu semua benar tetapi 
pengaruhnya tidak besar. Hal terbesar yang 
mempengaruhi keputusan customer untuk 
meninggalkan kita adalah karena sikap karyawan 
kita.

Bagai mana hal itu bisa terjadi? Para pemilik 
usaha banyak yang mengetahui pentingnya 
customer service yang baik bagi usaha mereka.  
Sayangnya dalam pekerjaan mereka, perhatian 
pada customer service hanya muncul pada 
meeting- meeting atau briefing- briefing tertentu 
saja. customer service sering kali masih kalah 
dengan cost reduction, cash flow management, 
marketing plan atau technology investment.

Dalam buku ini mengungkapkan sebanyak 
mungkin dari penetahuan dan panduan praktis 
bagi setiap perusahaan yang ingin menciptakan 
loyalitas customer, dengan cara meningkatkan 
kualitas customer service. Mulai dasar-dasar 
yang harus dibuat dan disiapkan untuk proses 
tumbuh kembang customer service yang luar biasa 
sampai pada panduan praktis tentang bagaimana 
mengubah masalah customer menjadi peluang 
bagi kita untuk menciptakan customer yang loyal 
dalam jangka waktu yang lebih cepat.

Buku ini mengungkapkan rahasia tentang 
bagaimana memberikan pelayanan kelas dunia 
kepada para pelanggan, seperti yang sudah 
dilakukan oleh perusahaan- perusahaan kelas 
dunia antara lain Disney, Nordstrom, dan The 
Ritz-Carlton. Buku yang dikemas berdasarkan 
pengetahuan insider dan kekayaan praktik yang 
terbukti baik ini akan mengajarkan kepada Anda 
tentang bagaimana memberikan pelayanan kelas 
dunia kepada para pelanggan Anda.•pERpuSTaKaan

RalaT
Pada energia edisi 29 Oktober 2012 halaman 8 rubrik 

Persatuan Wanita Patra  terdapat kesalahan penulisan 
judul berita.  Di situ tertera judul : YPKP Adakan Pelatihan 
Kewirausahaan. Seharusnya adalah Koperasi Wanita 
patra adakan pelatihan Kewirausahaan. 

Demikian  ralat dari kami.•
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BanDung – Continuous Improvement Program (CIP) menjadi salah 
satu pilar dalam kegiatan quality management yang dilaksanakan tidak 
hanya oleh para pekerja operasional namun juga pekerja di sektor 
penunjang serta para manajemen untuk mendukung peningkatan 
operational excellence, revenue, produksi migas & uap/listrik dan 
cadangan hulu.

Menyikapi hal tersebut, Direktorat Hulu Pertamina melaksanakan 
Forum Presentasi Continuous Improvement Program (CIP) “Upstream 
Improvement And Innovation Awards 2012” yang berlangsung di 
Bandung, 22-23 Oktober 2012.

Seluruh anak perusahaan Direktorat Hulu turut berpartisipasi 
dalam forum tersebut, yaitu Pertamina Drilling Services, Pertamina EP, 
Pertamina Gas, Pertamina Geothermal Energy, Pertamina Hulu Energy 
dan Pertamina EP Cepu.

Dalam forum tersebut para pekerja anak perusahaan Direktorat 
Hulu menampilkan karya-karya terbaik yang merupakan hasil inovasi 
para pekerja yang mampu memberikan value creation bagi perusahaan 
secara signifikan.

“Mari sinergikan anak perusahaan direktorat hulu agar bisa mencapai 
target. Kita harus bisa menciptakan inovasi yang menghasilkan value, 
karena dengan value lah kita dapat tumbuh dan berkembang,” kata 
Direktur Hulu Pertamina, Muhamad Husen saat menutup kegiatan 
forum CIP, Selasa (23/10).

Untuk itulah dalam rangka memberikan penghargaan terhadap para 
pekerja yang ikut serta melaksanakan CIP, Direktorat Hulu memberikan 
apresiasi melalui Upstream Improvement and Innovation Awards 2012. 
Hal ini semata-mata untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan 
pekerja dalam kegiatan CIP. 

Menurut Husen, kegiatan seperti ini perlu dibuat event yang lebih 
besar lagi sebagai ajang untuk seluruh pekerja Hulu untuk menuangkan 
ilmu dan pengetahuannya dan bisa saling berbagi sehingga tercipta 
sebuah inovasi-inovasi yang menjadi kebutuhan perusahaan.

“Jadikan CIP sebagai tools bagi peningkatan diri kita dan anggaplah 
ini sebagai share value creation, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan 
lagi. Jadilah agent of change di tempat kalian masing-masing dan kita 
harus bisa menjadi inspirasi bagi orang lain,” 

Sementara SVP Upstream Strategic Planning & Subsidiary 
Management Pertamina Rony Gunawan menambahkan, Upstream 
Improvement And Innovation  Awards 2012 ini merupakan pertama 

Upstream improvement and innovation  Awards 2012 :

ajang Berinovasi dan Bersinergi

kalinya dilaksanakan dan nantinya diharapkan akan menjadi agenda 
ajang tahunan Drektorat Hulu.

Sebanyak 6 Proyek Kendali Mutu (PKM), 12 Gugus Kendali Mutu 
dan 7 Sistem Saran (SS) dari seluruh anak perusahaan hulu turut 
berpartisipasi menampilkan karya-karyanya dalam ajang ini.

Terpilih sebagai presentation terbaik peringkat I untuk SS adalah 
SS Panas Bumi (PGE), presentation terbaik peringkat I untuk GKM 
dan PKM adalah PKM Viper (Pertagas), inovasi terbaik peringkat I 
di raih oleh SS Motorwinch (PGE), value creation peringkat I adalah 
dari PKM Gas (Pertamina EP), dan booth display terbaik peringkat I 
diraih oleh PT PDSI.

Sedangkan untuk juara umum dimenangkan oleh PT  Pertamina 
Geothermal Energy. Trofi diserahkan langsung Direktur Hulu Pertamina 
Muhamad Husen kepada Direktur Utama PGE, Slamet Riadhy.

“CIP memang suatu keharusan bagi PGE dalam rangka mening-
katkan revenue yang diperoleh dengan cara meningkatkan produksi 
uap-listrik, efisiensi ke arah biaya dan penghargaan ini memang suatu 
kebanggaan bagi insan PGE,” ujar Slamet Riadhy usai menerima 
penghargaan.

 Slamet Riadhy menilai ini sebagai motivasi dan semangat untuk 
terus melakukan  improvement bukan hanya untuk menjadi juara 
tapi bisa melakukan suatu hal yang positif bagi perusahaan yaitu 
dengan visi misi yang sama dalam rangka meningkatkan revenue, 
meningkatkan produksi dan cadangan serta efisiensi.•IRlI KaRMIla

Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen menyerahkan trofi kepada Direktur Utama PGE 
Slamet Riadhy karena anak perusahaan yang dipimpinnya menjadi juara umum dalam 
ajang Upstream Improvement & Innovation Awards 2012 di Bandung.

MaKaSSaR - Lomba display pelumas Pertamina menjadi ajang 
pembuktian bahwa pelumas Pertamina mendominasi pasar. Dengan 
tampilan yang menarik dan rapi, semakin mengundang minat pelanggan 
untuk membeli pelumas Pertamina.

Lomba display untuk kategori SPBU diikuti puluhan SPBU di area 
Makassar, Gowa dan Maros. Dengan adanya lomba display ini pelangan 
semakin dimudahkan dalam memilih pelumas Pertamina yang sesuai 
dengan kendaraannya karena semua produk pertamina tersedia dan 
di-display dengan menarik.

Lomba yang dilaksanakan pada April – Juni 2012 ini hanya 
menyisakan 5 SPBU dengan tampilan display pelumas terbaik untuk 
mendapatkan hadiah dari PT. Pertamina Unit Bisnis Lubricants. Hadiah 
berupa TV Flat, Compo, TV LCD semakin membuat SPBU bergairah 
dalam memasarkan pelumas Pertamina.

Lomba display untuk kategori Outlet 4W / Bengkel yang dilaksanakan 
Juni – Agustus 2012 berhasil menyisakan 6 outlet bengkel dengan 
tampilan terbaik untuk mendapatkan masing – masing 1 unit Blakcberry 
Curve atau Blackberry Gemini.

Penyerahan hadiah yang dilaksanakan pada 3 September 2012 
oleh Pjs. Ambassador UPms VII Agustinus Santanu Basuki, SAM BBM 
Retail Makassar Tata Pandaya dan SRM VII Lubricants Sigit Pranowo 

didampingi SE General Makassar Abdul Hamid dilaksanakan dengan 
meriah dan penuh kebahagiaan para pemenang. 

Ke depan, lomba display akan dilaksanakan dalam format yang 
lebih menarik dan dengan seleksi yang lebih ketat sehingga hadiah 
dengan nilai yang lebih besar dapat diberikan sebagai apresiasi 
kepada para pemenang.•FRM REg. vII
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Warung Kopi
Continuous Improvement
Pagi hari di kantin Mang Warta.

pak hamzah : Mang Warta, Assalamualaikum...
Mang Warta : Walaikumsalam, Eh.. Pak Hamzah, 

Udah berapa minggu ya kita gak 
ketemu. Baru keliatan nih.

pak hamzah : Iya nih Mang. Maklum lagi sibuk keliling 
ke unit-unit operasi.

Iyum : Eh, Pak Hamzah, mau sarapan apa?
pak hamzah : Biasa Yum, nasi ulam yaa...
Iyum : Siap Pak...
pak Joni : Wah, kangen saya sama Pak Hamzah.
pak hamzah : Eh Pak Joni, sama Pak.
pak Joni : Ada apa keliling ke daerah terus?
Ibu Mita : Ah, Pak Joni nanya aja. Kayak gak tau 

tugasnya Pak Hamzah aja...
pak hamzah : Bisa aja Bu Mita. Yah, biasalah Pak 

Joni. Kita kan harus  terus memantau 
kinerja semua unit operasi. Tidak hanya 
mengawasi yang di Pusat saja.

pak Joni : Terus hasilnya gimana Pak? 
pak hamzah : Alhamdulillah, semua lancar. 

Pekerja di unit operasi maupun di 
anak perusahaan sekarang sangat 
memahami kalau perusahaan ini 
memang harus bekerja dengan standar 
kelas dunia. Tidak seperti dulu lagi. 
Continuous improvement harus di 
lakukan secara simultan.

Iyum : Ini sarapannya Pak. Ih, pagi-pagi teh 
ngobrolnya sudah berat. Iyum gak 
ngerti.

Mang Warta  : Husss.. Iyum. Maaf Pak Hamzah, Iyum 
kambuh lagi nih sotoy nya...

pak hamzah : Hahahaha.. Gak apa-apa Mang. Mang 
Warta juga harus melakukan perbaikan 
terus menerus. Biar pelanggannya 
gak lari ke warung sebelah. Harus ada 
sesuatu yang bikin pelanggan balik lagi 
kesini. Contohnya, menu yang variatif.

Iyum : Tuh kan Mang... Ada manfaatnya buat 
kita juga kan omongan Pak Hamzah.•
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Laboratory & Technical Services Manager,
Research & Development, 
Business Development,
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WalIKoTa TaRaKan KunJungI 
gM REgIon KTI

JaKaRTa - Walikota Tarakan H Udin Hianggio mengunjungi 
kantor Pertamina EP Region KTI di Jakarta, Rabu (17/10). 
Dalam kunjungan tersebut Walikota Tarakan diterima oleh 
GM Region KTI Satoto Agustono dan manajemen. Dalam 
kunjungan tersebut, Walikota Tarakan  menyampaikan 
ungkapan terima kasih kepada pihak Pertamina EP yang telah 
membantu menyalurkan gas dari Bunyu untuk kebutuhan 
listrik di Tarakan. Dengan gas tersebut, ungkapnya, Tarakan 
sangat terbantu dalam menanggulangi masalah pemadaman 
listrik.•pEp-aDpFo
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WorKSHoP pEnYElIDIKan 
InSIDEn KoRpoRaT

YogYaKaRTa -  Sesuai Program kerja 2012 khususnya 
dalam hal upskilling pekerja HSSE atas penyelidikan insiden 
(Incident Investigation), Pertamina korporat melalui VP HSSE 
mengadakan workshop Penyelidikan Insiden Korporat  di 
Yogyakarta dan Surabaya pada 1 – 10 Oktober  2012 yang 
diikuti 32 peserta. VP. HSSE Joko Susilo mengharapkan 
kegiatan ini dapat menjadi pembelajaran masing-masing 
unit operasi  untuk terus mengadakan upaya pencegahan 
terjadinya insiden. “Insiden di beberapa unit operasi bisa 
dijadikan lesson learn atas penyebab utama terjadinya 
kecelakaan. Kwartal terakhir tahun 2012 harus kita kawal 
sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan dengan kategori 
NOA,” tegasnya.•hSSE

nanang aguS haRIanTo
Workshop Section Head
Refinery Unit IV CilacapFo
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 IV gM FRM REgIon I BERIKan 
KulIah uMuM unTuK 
MahaSISWa uSu

MEDan -  Untuk menjadi pribadi yang sukses, 
diperlukan upaya kerja keras, belajar dan 
mengetahui tujuan hidup terlebih dahulu, 
sehingga nantinya akan mudah melalui masa 
depan yang lebih baik. Hal ini diungkapkan GM 
Fuel Retail Marketing Region I, Gandhi Sriwidodo 
di hadapan 1.500 mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Sumatera Utara pada 5 September 2012. Para 
mahasiswa sangat antusias mendengarkan 
pemaparan success story GM Pertamina 
serta motivasi agar nantinya mahasiswa dapat  
Membangun Karir dan Profesi. Dekan FE 
USU, Jhon Tafbu Ritonga mengapresiasi kuliah 
umum perdana yang diisi oleh Gandhi tersebut. 
Diharapkan dengan kuliah ini dapat memberikan 
wawasan kepada mahasiswa dalam membangun 
karir dan profesi nantinya. Acara berlangsung 
selama 2 jam lebih tersebut diakhiri dengan sesi 
diskusi dan tanya jawab.•FRM REg. I

MahaSISWa unM KunJungI 
KanToR puSaT pERTaMIna

JaKaRTa – Rombongan mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Malang, diketuai 
oleh Heri Pratikno selaku dosen pembimbing 
akademik melakukan kunjungan ke Pertamina 
dan diterima langsung oleh Manajer Data dan 
Information Pertamina, Ghanapati Sj. Satyani di 
Auditorium Kwarnas Jakarta, Rabu (10/10).

Dalam kesempatan tersebut, Ghanapati 
memberikan pemaparan tentang kegiatan 
Pertamina mulai dari hulu hingga hilir.  Ghanapati 
juga menjelaskan tentang bagaimana Pertamina 
mengelola corporate social responsibility (CSR) 
nya. Sementara Dosen Pembimbing Akademik 
UNM, Heri Pratikno mengungkapkan sangat 
puas dengan pemaparan yang diberikan 
pihak Pertamina. Menurutnya, wawasan 
mahasiswa meningkat, pemahaman tentang 
Pertamina semakin jelas. “Selama ini kami hanya 
mengetahui bahwa subsidi itu peran Pertamina, 
ternyata salah itu merupakan peran pemerintah,” 
ujarnya.•nIlaWaTI DJ
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anjungan phE-38B Siap Dipasang
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cSS Berikan Dukungan 
Implementasi ERp 
Terhadap patra Jasa

Peresmian Ready for Load Out and Sail Away PHE-38B Platform di Cilegon, Banten. 

Seiring dengan persaingan dan tuntutan 
di bisnis hospitality dan property, Patra Jasa 
menyadari pentingnya pemanfaatan teknologi 
informasi yang terintegrasi untuk memudahkan 
konsolidasi de ngan semua unit bisnis. Untuk 
itulah dibutuhkan implementasi ERP dalam 
mempermudah proses bisnis yang semakin 
beragam, Corporate Shared Service (CSS) 
sebagai penyedia layanan Teknologi Informasi 
& Komunikasi (TIK) bagi Pertamina dan Anak 
Perusahaan menyadari peluang tersebut de-
ngan mengimplementasikan ERP di Patra 
Jasa.

Implementasi ERP di Patra Jasa bukanlah 
yang pertama bagi CSS, sebelumnya CSS sudah 
mengimplementasikan ERP di beberapa Anak 
Perusahaan yang lain. Kegiatan implementasi 
ERP di Patra Jasa berlangsung pada (17/10), 
diawali dengan Kick Off Implementasi dan 
dilanjutkan dengan workshop yang berlangsung 
selama satu minggu. Menurut rencana, Go Live 
akan dilaksanakan pada 1 April 2013.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan 
implementasi oleh Annas, Project Leader 
implementasi ERP Patra Jasa, dilanjutkan 
dengan presentasi implementasi ERP di Patra 
Jasa oleh Gusnida, Project Leader implementasi 
ERP dari CSS. Pilot project implementasi ERP 
pada tahap awal dilaksanakan di Hotel Patra 
Jasa Bali, Jakarta dan Semarang, Kantor Pusat 
Patra Jasa, Property (Office Tower & Residential) 
dan Catering Service dan modul yang akan 
diimplementasikan di tahap awal adalah FICO 
dan Material Management.

Direktur Patra Jasa, Donny J. Surbakti 
menyam pa i  kan harapannya terhadap 
implementasi ERP di Patra Jasa. “Ini merupakan 
upaya kami dalam menghadapi persaingan 
bisnis yang makin besar. Kami mohon peran 
aktif dan kerja sama dari semua pihak yang 
terlibat. Sekali lagi terima kasih kepada CSS. 
Kami berharap bisa mengembangkan best 
practice seperti di Pertamina sehingga  target 
Go Live pada 1 April 2013 akan tercapai,” 
ungkap Donny.

Pada kesempatan selanjutnya, Vice President 
IT Solution, Bambang Rudi menyampaikan 
rasa terima kasih atas kepercayaan yang 
diberikan oleh Patra Jasa kepada CSS, 
karena implementasi ERP di Patra Jasa 
merupakan kesekian kalinya bagi CSS. “Semoga 
pengalaman kami dalam implementasi ERP bisa 
menjadi nilai tambah bagi implementasi ERP di 
Patra Jasa. Dan mudah-mudahan sinergi kerja 
sama yang  diawali hari ini bisa dijalankan untuk 
keberhasilan kita bersama,” harap Bambang.

Kick Off meeting ditutup dengan penanda-
tanganan berita acara implementasi ERP antara 
Patra Jasa dan CSS, yang disaksikan oleh se-
mua pihak yang terlibat, baik tim manajemen 
CSS maupun tim manajemen Patra Jasa.•cSS

cIlEgon - Dengan selesai-
nya  p la t fo rm PHE-38B 
diharapkan menjadi sarana 
kita untuk meningkatkan 
produksi dan terlaksananya 
pencapaian target yang telah 
dicanangkan untuk WMO 
yaitu 30.000 barel per hari. 
Dem ik i an  d i sampa i kan 
Direktur Hulu Pertamina 
Muhammad Husen pada 
peresmian Ready for Load 
Out and Sail Away PHE-38B 
Platform di Cilegon, Banten, 
Minggu (28/10).

“Ini merupakan platform 
kedua yang siap dari empat 
platform yang dipersiapkan 
Pertamina Hulu Energi West 
Madura Offshore (PHE WMO). 
Tiga dibikin oleh Backrie 
Contruction dan satu oleh 
Adiguna,” katanya. 

Hadir pada acara tersebut, 
Deputi Pengendalian Operasi 
BPMigas Gde Pradnyana, 
Direktur Operasi Pertamina 
Hulu Energi Eddy Purnomo, 
dan Senior Executive VP & 
GM PHE WMO Imron Asjhari, 
VP Operation PHE WMO 
Boyke Pardede, Kepala Divisi 
Penunjang Operasi BPMigas 
Amir Hamzah, dan Direktur 
PT Backrie Contruction Iskan-
dar.

Husen men je laskan, 
p l a t f o r m  p l a t f o r m  i n i 
dipersiapkan untuk mengejar 
target-target di tahun 2013. 
“Jadi di tahun ini platform 
akan selesai semua sehingga 
di awal tahun 2013 PHE WMO 
sudah tancap gas,” ujarnya.

Dengan target sebesar 
30.000 bph di tahun 2013,  
semua infrastruktur produksi 
dan penunjang harus di-
s i ap  kan  aga r  keg ia tan 

eksplorasi dan eksploitasi 
berjalan lancar dan aman. 
Keberadaan anjungan PHE-
38B ini merupakan bagian 
dari penyiapan infrastruktur 
tersebut.

“Khusus di tahun 2012 
ini, PHE WMO merencanakan 
mengebor 21 sumur yang 
terdiri dari sembilan sumur 
eksplorasi, 12 sumur pengem-
bangan juga 15 sumur kerja 
ulang (work over ) ,”  u jar 
Husen. 

A n j u n g a n  P H E - 3 8 B 
ini merupakan bagian dari 
tiga anjungan yang dibuat 
P e r t a m i n a  d i  B a c k r i e 
Contruction dengan nilai 
kontrak 19,2 juta dolar 
AS.  Nant inya an jungan 
PHE-38B ini akan dibawa 
ke lokasi pengeboran Blok 
West Madura Offshore yang 
berada di 70 mil lepas pantai 
Bangkalan, Madura. 

S e t e l a h  d i p a s a n g , 
anjungan baru ini diharapkan 
bisa mulai memproduksi 

minyak dan gas sebelum akhir 
tahun 2012. Sedangkan dua 
anjungan lainnya PHE-39 dan 
PHE-54 masih dalam proses 
penyelesaian.

Tiga anjungan baru itu 
nantinya sekaligus dibangun 
lengkap dengan jaringan 
p i p a ,  s e h i n g g a  d a p a t 
menghubungkan jaringan 
p ipa yang saat  in i  ada 
dengan sumur-sumur baru 
yang akan dibor. Selain itu, 
PHE WMO juga menyiapkan 
pemasangan jaringan pipa 
baru 16 inci sepanjang 21 km, 
sejajar dengan jaringan pipa 
lama, dari lapangan PHE-38 
sampai Poleng Processing 
Platform (PPP).

PHE WMO saat ini juga 
sedang menunggu ke-
datangan rig ketiga yang 
tiba di wilayah pengeboran 
November 2012. 

Sejak mendapat mandat 
mengelola Blok WMO, PHE 
WMO sudah mengebor enam 
sumur pengembangan. Selain 

itu, satu sumur eksplorasi 
sudah selesai dibor yang 
be rhas i l  men ingka tkan 
cadnagan minyak dan gas 
PHE WMO lebih dari 230 
persen rasio penggantian 
cadangan  dengan  100 
persen rasio keberhasilan 
eksplorasi.

Sementara Execut ive 
VP & GM PHE WMO Imron 
Asjhari menambahkan, PHE 
WMO juga memiliki target 
bisa memproduksi minyak 
40.000 bph dan 210 juta kaki 
kubik gas per hari (mmscfd) 
pada tahun 2016 atau setara 
75.000 boepd.

Untuk mencapai target 
tersebut, menurut Imron, 
PHE WMO akan melakukan 
pemboran lebih dar i  25 
sumur eksplorasi dan 75 
sumur pengembangan, kerja 
ulang lebih dari 10 sumur, 
perawatan pada 37 sumur, 
serta pemasangan lebih dari 
10 anjungan baru sampai 
tahun 2016.•nIlaWaTI DJ

pangKalan SuSu - Pertamina terus berkomitmen untuk 
tumbuh dan berkembang bersama masyarakat melalui program 
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Demikian diungkapkan 
Dirasani Thaib mewakili Field Manager PEP Pangkalan Susu 
saat menutup  pelatihan pemanfaatan limbah konveksi, sulam 
pita, serta memasang aksesoris payet yang diikuti oleh remaja 
putri dan ibu-ibu masyarakat Kecamatan Pangkalan Susu 
belum lama ini. 

Acara penutupan pelatihan berlangsung di kantor Persatuan 
Wanita Patra ( PWP ) yang dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Langkat, Camat Pangkalan 
Susu, Lurah dan Kepala Desa, Tim Managemen Field Pangkalan 
Susu,  peserta pelatihan, serta pimpinan Balai Pelatihan Sri 
Kandi Medan.

“Kami berharap pelatihan ini dapat menjadi bekal tambahan 
untuk lebih mandiri dan meningkatkan karyanya tanpa harus 
bergantung pada orang lain dan jeli melihat peluang usaha yang 

ada.  Tentunya dengan terus mengembangkan potensi dan 
kemampuan diri untuk menunjang perekonomian keluarga.”  
tegasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Langkat H.Faisal Abdi  menyatakan dukungannya atas program 
Pertamina Field PangkalanSusu,   “ Selaku pemerintah Tingkat 
Kabupaten, kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan 
Pertamina EP Field Pangkalan Susu. Ini dapat menjadi 
contoh bagi perusahaan-perusahaan lain yang berada di 
Bumi Langkat agar memberi kontribusi dan manfaat langsung 
kepada masyarakat sekitarnya,” pesannya. Hal yang sama juga 
disampaikan Camat Pangkalan Susu Sukhyar Mulyamin. 

Penutupan pelatihan diakhiri dengan kesan dan pesan dari 
salah seorang peserta pelatihan,  penyerahan bingkisan untuk 
peserta terbaik dan  peninjauan hasil keterampilan para peserta 
yang dipamerkan (display) oleh para undangan yang hadir.•PEP 
FIElD pangKalan SuSu
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Workshop Sehari legal counsel Direktur SDM Evita Tagor :
pertamina Butuh SDM yang 
Kompeten dan Mahir

Sertifikasi Kompetensi Teknik 
Ketanagalistrikan di Ru Iv
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BalI - “Kehadiran fungsi 
Hukum  sangat penting di 
dalam suatu perusahaan. Dan 
ini sejajar juga dengan tugas 
dan kedudukan fungsi operasi. 
Fungsi  Hukum mempunyai 
tugas dan tanggung jawab 
untuk menjamin kepentingan 
perusahaan. Demikian juga 
halnya dengan fungsi Dispute 
Resolution, atau Lit igasi, 
sebagai bagian dari fungsi 
Hukum, yang memiliki peranan 
dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan.”

Hal tersebut dikatakan 
oleh VP Dispute Resolution  
Edy Sunaedy ketika membuka 
Workshop  dan  Rapat  Koor-
dinasi  fungsi Legal Counsel 
di  Nusa Dua, Bal i ,  pada 
Kamis (18/10). Workshop 
dan Rakor  mengangkat 
tema “Transformasi  Pekerja 
Fungsi  Dispute Resolution 
Legal Counsel  PT Pertamina 
(Persero) Melalui Peningkatan 
Kapabilitas untuk Mendukung 
Tujuan Perusahaan”.  

Hadir dalam workshop 
tersebut VP Asset Management 
Pertamina Gathot Harsono,  
Kepala Inspektorat  Jenderal  
Kementerian BUMN Herman 
Hidayat,  Dedie E. Rachim 
(Di rek tur Pendidikan & Pela-
yanan Masyarakat KPK),  
An dre Rahadian (Hanafiah 
Pong gawa & Partners), Taufik 
Ahmad  (Kepala Biro Merger 
KPPU), Farid Nasution dan 
Mochamad Fachri (Lawfirm 
Hadinoto Hadiputranto), dll. 

Edy menegaskan fungsi 
Dispute Resolut ion perlu 
mendapat perhat ian dan 

cIlacap - Pertamina memiliki visi untuk menjadi Perusahaan Energi  berkelas dunia. Untuk itu 
SDM nya pun harus berkelas dunia yang salah satu cirinya memiliki sertifikat kompetensi sesuai 
pekerjaannya. Demikian dikatakan ungkap Senior Manager Operation & Manufacturing RU IV 
Eko Wahyu Laksmono saat membuka kegiatan sertifikasi Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan 
di Griya Patra Cilacap baru-baru ini.

Sertifikasi ini merupakan bentuk ketaatan terhadap UU No. 30/2009 tentang ketenagalistrikan 
yang mengharuskan setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan memiliki sertifikat 
kompetensi. Kegiatan ini diikuti oleh pekerja operator Utilities Production I dan Electrical 
Technician Maintenance Execution dengan assessor dari HAKIT (Himpunan Ahli Pembangkit), 
assessor pembanding dan assessor lokal RU IV. Proses sertifikasi berlangsung selama lima 
hari. 

Pada sertifikasi kali ini 100 persen peserta dinyatakan berkompeten dan dan berhak memiliki 
sertifikat teknik ketenagalistrikan level 3 dengan masa berlaku hingga 3 tahun. Apabila terjadi 
human error maka sertifikat dapat dicabut. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Refining Technology 
dan Pertamina Learning Center serta Petro Optimer sebagai provider.•Ru Iv

peningkatan, sela in juga 
koordinasi dalam pelaksanaan 
tugasnya.  

Workshop diseleng ga-
rakan dalam tiga sesi de-
ngan materi yang ber beda. 
Pertama mengangkat tema 
“Per masalahan Korupsi  da lam 
Pengadaan Barang dan Jasa 
di BUMN”, dengan pem bicara 
Dedie E. Rachim (KPK) dan 
Herman Hidayat (Kementerian 
N e g a r a  B U M N ) ,  s e r t a 
moderator Jujur Hutabarat. 

Sesi kedua mengangkat  
tema “Permasalahan Aset 
Pertamina” dengan pembicara 
Gathot Harsono (Pertamina)  
dan Andre Rahadian (Hanafiah  
Ponggawa & Partneres), de-
ngan moderator Atik Mul-
yantika.  Sedangkan sesi ketiga 
“Akuisisi Saham Perusahaan 
Asing oleh Pertamina Dikaitkan 
dengan Persaingan Usaha” 
dengan pembicara Taufik 
Ahmad (KPPU) dan Farid 
Nasution & Mochamad Fachri 
(Lawfirm HHP) serta moderator 
Tina Amalia.   

Dedie ketika berbica ra 
tentang Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK), men-

ceritakan bagaimana Korea 
Selatan bisa menjadi negara 
maju.  Salah satu caranya 
dengan membangun system 
pemberantasan  korupsi, dan 
bukan semata-mata meng-
andalkan kekayaan alam. 

Sementara Gathot  d i 
sesi kedua mengungkapkan  
masalah utama aset-aset 
Pertamina adalah  pada tidak 
lengkapnya  dokumen yang 
mendukung. Hal lain yang tidak 
kalah pelik ialah karena adanya  
pemisahan antara  rezim  da-
hulu (sebelum Pertamina 
men jadi persero) dan rezim 
sekarang. 

Di sesi ketiga, Taufik Ahmad  
menyoroti masalah akuisisi 
yang terjadi di Indonesia, salah 
satunya adalah  kepemilikan 
Temasek atas Indosat , yang 
kemudian menimbulkan conflict 
of interest para pihak.  

Seminar selain diikuti  para 
pekerja  pekerja dari  fungsi 
Dispute Resolution -Legal 
Counsel, juga dihadiri para 
pekerja dari fungsi-fungis 
lain, seperti HSSE, Asset 
Manajemen, dan Sekuriti.•uRIp 

hERDIMan KaMBalI

Pekerja Legal Counsel mengikuti workshop untuk tingkatkan kapabilitas.
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tahukah anda?
LUbriCAnt/pEluMaS
Zat, khususnya berupa minyak gemuk atau zat padat seperti grafit, yang dioleskan/ditaruh di antara 
bagian-bagian mesin yang bergerak agar membentuk film yang mengurangi gesekan dan mencegah 
singgungan langsung antara pasangan permukaan.

LUbriCAnt CirCULAtion SyStEmS/SISTEM SIRKuaSI pEluMaS
Sistem pelumasan yang mengalirkan minyak kembali ke dalam reservoir minyak lumas untuk 
penggunaan ulang.

LUbriCAtED gASoLinE/BEnSIn caMpuR
Bensin yang dicampur dengan minyak lumas untuk 
dipakai sebagai bahan bakar dengan motor dua 
langkah. 

LUbriCAting oiL/MInYaK luMaS
Pelumas cair yang umumnya berasal dari minyak 
bumi dan telah dibubuhi zat penambah (aditif) untuk 
memperoleh pelumas yang diperlukan.

LUbriCAtion/pEluMaSan
Pengurangan gesekan atau keausan atau kerusakan 
lain pada pasangan permukaan pengangkat beban 
dengan menggunakan pelumas.
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BMW uji Keunggulan pertamina DEX Sejauh 5.000 Km
JaKaRTa – Sebagai Ba-
han Bakar Mesin Diesel 
berteknologi modern, Per-
tamina Dex kembali menguji 
keunggulannya melalui mobil 
diesel berteknologi tinggi yaitu 
mobil BMW seri X1 hingga X5 
yang mesin dieselnya diolah 
dan diproduksi oleh Bosch.

Selama tiga bulan mulai 
dari 16 Oktober 2012 hing-
ga 16 Januari 2013, BMW 
akan  me lakukan  Long 
Term Test sejauh 5.000 km 
menggunakan Pertamina Dex 
untuk mengetahui keandalan 
bahan bakar diesel ini saat 
menempuh  menempuh 

jarak dalam kota Jabotabek 
dan luar kota, yaitu Yogya-
Semarang.

Senior Vice President Fuel 
Marketing and Distribution 
Pe r t am ina  Suha r toko , 
menga  takan mobil bermesin 
diesel modern ini akan lebih 
terl ihat performanya jika 

meng gunakan bahan bakar 
diesel yang berkualitas tinggi 
seperti Pertamina Dex. 

“Kami ingin membuktikan 
bahwa mesin diesel mo-
dern akan lebih baik meng-
gunakan Pertamina Dex 
karena memberikan hasil 
penggunaan bahan bakar 
yang  lebih irit dan menjaga 
kehandalan mesin tetap 
stabil,” ujar Suhartoko usai 
melepas bendera start Long 
Term Test  Pertamina Dex 
5.000 km di SPBU Coco MT. 
Haryono, Selasa (16/10).

Lebih lanjut Suhartoko 
m e n y a m p a i k a n ,  s a a t 
ini Pertamina Dex telah 
te rsed ia  d i  128 SPBU 
yang tersebar di wilayah 
Jawa, Bal i ,  Kal imantan, 
Sulawesi dan Sumatera.  
Pihaknya juga akan terus 

menambah jaringan SPBU 
yang menyediakan Pertamina 
Dex. “Ini menjadi salah satu 
solusi bagi masyarakat untuk 
beralih ke Pertamina Dex 
sebagai bahan bakar non 
subsidi,” ucap Suhartoko.

Menurut Regional Head 
Bosch Mr. Klaus Land-
haeusser, sebagian besar 
orang asia mengetahui bahwa 
mesin diesel itu menghasilkan 
emisi atau gas buang yang 
kotor dan berasap. Namun 
kali ini Bosch menciptakan 
mesin diesel dengan teknologi 
bersih dan tidak berisik.

“Dengan didukung oleh 
bahan bakar diesel berkualitas 
seper t i  Per tamina Dex 
tentunya akan menambah 
keunggulan mesin diesel 
tersebut. Termasuk turut 
membantu Pemerintah In-

donesia yang berkomitmen 
untuk mengurangi emisi gas 
buang sebesar 16 persen 
pada tahun 2025,” ungkap 
Klaus.

Pertamina Dex merupakan 
bahan bakar mesin diesel 
modern yang telah memenuhi 
dan mencapa i  s tandar 
emisi gas buang EURO 3, 
memiliki angka performa 
tinggi dengan cetane number 
minimal 53, memiliki kualitas 
tinggi dengan kandungan 
sulfur di bawah 300 ppm. 

Selain itu, Pertamina Dex 
sangat direkomendasikan 
untuk mesin diesel teknologi 
terbaru (Diesel Common 
R a i l  S y s t e m ) .  P ro d u k 
Minyak Per tamina Dex 
memenuhi standard mutu 
dari Di rjen Migas 3675 K/24/
DJM/2006.•IRlI KaRMIla

JaKaRTa (15/10) - Untuk memperkuat penetrasi 
pasar pelumas segment top tier di kawasan Middle 
East, Overseas Marketing Pelumas Pertamina 
melakukan penjajakan kerja sama dengan Al Saif Auto 
Spare Parts UEA (Uni Emirat Arab) melalui eskpor 
perdana satu kontainer produk pelumas Fastron dari 
berbagai series, dengan target pasar utama di Dubai 
dan Sharjah untuk kemudian menyebar ke seluruh 
wilayah UEA.

Ekspor perdana pelumas pertamina 
ke al Saif auto Spare parts uEa

Menurut Redesmon Munir, Overseas Marketing 
Manager PT. Pertamina (Persero) Unit Lubricants, 
Pengembangan pasar ini terwujud berkat mening-
katnya brand awareness produk pelumas Pertamina 
di mancanegara dan brand experience pasar 
Dubai yang cukup baik terhadap brand Zipex 
yang merupakan produk cobranding Pertamina 
dan SK Lubricants yang fokus di segmen mid
low.•pEluMaS


