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Kepopuleran media sosial ternyata memiliki pengaruh pada 
pergerakan pasar modal global. Twitter, Facebook, Youtube, dan 
media sosial lainnya telah berkembang pesat, sehingga mulai 
digunakan untuk kebutuhan bisnis yang lebih profesional. Kejadian 
yang menjadi catatan baru-baru ini, adalah ketika akun Twitter 
resmi dari media internasional terkemuka Associated Press (AP) 
mengabarkan terjadi ledakan di Gedung Putih yang menyebabkan 
Presiden Obama terluka. Twit tersebut ditengarai merupakan ulah 
hacker yang menjebol akun twitter AP. Namun secara real-time 
berimbas pada kekhawatiran pelaku pasar modal dan sempat 
mengganggu pergerakan indeks saham AS. 

Hanya dalam hitungan detik setelah twit tersebut dirilis, indeks 
Dow Industrial Average, turun lebih dari 100 poin dari 14.697,15 
ke 14.542,58. Namun, dalam waktu cepat, kembali naik menjadi 
14.690 (lihat grafik). Walau hanya sesaat, penurunan indeks 
menimbulkan kerugian signifikan bagi para investor. Indeks S&P 
500 turun sekitar 1% dan menurunkan kapitalisasi pasar sekitar 
USD136 juta (Rp1,33 triliun).

 

Fenomena media sosial dalam pasar modal bukan hal baru. 
Tahun lalu, CEO Netflix mengungkapkan data konsumen di akun 
Facebook pribadinya. Status tersebut dilaporkan melonjakkan 
harga saham Netflix hingga 13% pada hari tersebut.

Regulator pasar modal AS, Security and Exchange Commission 
(SEC) langsung menginvestigasi kasus tersebut. Hal ini karena 
dianggap melanggar ‘azas kesetaraan informasi bagi semua 
pihak’. SEC akhirnya menerbitkan aturan mengenai pemanfaatan 
media sosial untuk mendukung aturan kesetaraan keterbukaan 
informasi (fair disclosure). Penggunaan media sosial untuk 
menyebar informasi oleh korporasi dan pejabatnya, dipandang 
sangat berpengaruh pada pembentukan persepsi pelaku pasar 
dan berpotensi menyebarkan informasi perusahaan secara tidak 
merata (unequal information), karena yang akan mendapatkan 
informasi hanya mereka yang termasuk dalam jaringan media 
sosial tersebut. 

Pertamina, sebagai Perseroan yang telah menerbitkan obligasi 
global, secara kontinu dipantau berita aksi korporasinya oleh para 
pelaku pasar obligasi. Namun, psikologi pelaku pasar obligasi, 
lebih melihat pada fundamental perusahaan dan arah kebijakan 
bisnis. Walaupun media sosial juga menjadi salah satu sumber 
informasinya, para analyst dan fund managers akan langsung 
berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan 
klarifikasi atas berita dan informasi yang muncul. 

Media sosial telah menjadi bagian yang integral dalam masyarakat 
dan dalam bisnis. Bagai pisau bermata dua, bagaimana kita 
sebagai Perusahaan Energi Nasional Indonesia mengelola medium 
ini, tentunya bisa membawa keberuntungan atau petaka bagi 
perusahaan dan masyarakat.•
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Keberuntungan atau Petaka? 
Social Media dalam Pasar Uang

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Kepala BPN Hendarman Supandji foto bersama setelah menandatangani 
kesepakatan percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertifikat tanah Pertamina.

Sinergi Pertamina - BPN

JakaRta – Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
melakukan penandatanganan 
Nota Kesepakatan Bersama 
dengan Kepala Badan Per-
ta nahan Nasional (BPN) 
Hen darman Supandji terkait 
percepatan pengurusan hak 
dan penerbitan sertifikat tanah 
Pertamina.

Penandatanganan yang 
berlangsung di Auditorium 
Kantor Pusat BPN-RI, Jumat 
(26/4) ini dimaksudkan untuk 
melaksanakan percepatan 
sertifikasi tanah, melakukan 
penanganan permasalahan 
tanah, dan membantu pelak-
sanaan pengadaan tanah bagi 
Pertamina untuk infrastruktur 
minyak, gas dan panas 
bumi sehingga terciptanya 
kepastian hukum atas tanah. 

Kesepakatan ini sebagai 
tindak lanjut dari kerja sama 
yang sebelumnya berhasil 
dijalin antara Pertamina dan 
BPN terhadap pengurusan 
hak dan penerbitan 242 
sertifikat tanah dengan luas 
sekitar 1.273 hektar pada 
21 Januari 2008. Namun, 
kesepakatan tersebut telah 
berakhir pada Januari 2013 
lalu.

“Kami sangat mengapre-
sia si BPN. Karena, selama 
lima tahun tersebut BPN 

percepatan pengurusan 
hak dan penerbitan 
sertifikat tanah 
pertamina dijembatani 
melalui perjanjian khusus 
antara pertamina dan 
Badan pertanahan 
nasional.

menunjukkan komitmen yang 
sangat baik dalam membantu 
Pertamina menyelesaikan ser-
tifikasi tanah,” ucap Karen. 

Untuk itu, Karen  berharap 
kerja sama kali ini tidak hanya 
meliputi Percepatan Sertifikasi 
Tanah, namun juga mencakup 
Penanganan Permasalahan 
Tanah serta Pengadaan Tanah 
Aset Pertamina. “Sehingga 
Pertamina tidak lagi dihadap-
kan pada persoalan sengketa 
tanah, baik konflik maupun 
per kara peradilan,” tegas 
Karen.

Sementara Hendarman 
Supandji menyatakan pe nan-
datanganan nota kesepakatan 
bersama mempunyai arti 
stra tegis karena merupakan 
salah satu bentuk perwujudan 
komitmen agar tanah dan 
kekayaan alam yang terkan-
dung di dalamnya dapat di-
manfaatkan secara maksimal 
bagi kesejahteraan rakyat.  

“Saya berharap kebera-
daan Pertamina bisa dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat 
yang tinggal di sekitarnya 
sebagai perwujudan tanggung 
jawab sosial perusahaan,” 
ucap Hendarman.

L e b i h  l a n j u t  K a re n 
juga mengatakan, saat ini 
Pertamina tengah melakukan 
percepatan produksi dengan 
program 200K dimana akan 
ada 33 aset akan difungsikan. 
“Percepatan produksi akan 
lebih cepat hasilnya apabila 
dilakukan pengadaan tanah 
dari 33 aset tersebut,” katanya. 
Pertamina juga menargetkan 
pada tahun 2013-2014 
ini  sebanyak 339 bidang 
tanah dengan luas sekitar 
8 ribu hektar yang belum 
bersertifikat dan yang telah 
habis masa berlakunya supaya 
dapat diberikan sertifikatnya 
karena sebagian besar aset 
tersebut merupakan objek 

vital nasional.  
K a r e n  m e n g a t a k a n 

beberapa aset Pertamina 
yang masih dalam proses 
sertifikasi yaitu tanah Refinery 
Unit V Balikpapan (± 900 Ha), 
tanah Refinery Unit II Dumai 
(±1.386 Ha), tanah Refinery 
Unit III Palembang (± 470 
Ha), LapanganTerbang& Golf 
PondokCabe (± 126 Ha), 
Tanah Tanggamus (± 1.022 
Ha), Tanah Plumpang (± 160 
Ha) dan Jalur Pipa Bahan 
Bakar Minyak.

Mela lu i  kesepakatan 
bersama inilah diharapkan 
koordinasi antara Pertamina 
dan BPN RI dalam penanganan 
masalah aset tersebut makin 
lebih efektif. “Tentunya de-
ngan mengedepankan pro-
fes ional isme dan sal ing 
menguntungkan yang akan 
memberikan manfaat terbaik 
bagi bangsa dan negara,” 
tegas Karen•IRlI kaRMIla
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

POJOK
MANAJEMEN DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA HULU ENERGI

IGnatIus tenny wIBowo

Fo
to

 : 
K

U
N

TO
R

O

Tahun XLIX, 6 Mei 2013

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

pengantar Redaksi :
Banyak bentuk kerjasama Pertamina Hulu Energi (PHE) 

yang mungkin belum diketahui  secara luas, sehingga bisa 
menimbulkan kebingungan untuk publik yang tidak mengerti 
bisnis oil and gas di sektor  hulu.  Kami pun berbincang-bincang 
dengan direktur  utama phe Ignatius tenny wibowo di 
Palembang, usai suatu acara, pada pertengahan April lalu. 

apa saja bentuk kerja sama anak-anak perusahaan 
yang ada dibawah phe? Secara umum ada tiga bentuk kerja 
sama anak-anak perusahaan PHE. Yang pertama, kita bertindak 
sebagai full operator. Contohnya PHE ONWJ, PHE  WMO dan 
PHE Nunukan Company. Di sini kita bertindak sepenuhnya 
sebagai operator, partner tidak ikut dalam kegiatan operasi 
secara langsung, tetapi mereka mendapat update secara regular 
termasuk pertemuan setahun dua kali dengan  kita dalam Forum 
TCM/OCM.  

artinya apakah saham atau share-nya dimiliki 
oleh pertamina sepenuhnya?  Tidak seperti itu. Mereka 
memiliki share dalam jumlah tertentu akan tetapi AP PHE yang 
sepenuhnya bertindak sebagai operator. Sebagai operator, kita 
melakukan semua kegiatan operasi dan seluruh karyawan tetap 
adalah karyawan Pertamina, dibawah kendali PHE. 

Nah, yang kedua  ialah JOB (Joint Operating Body) atau 
juga ada BOB (Badan Operasi Bersama). Bentuk yang kedua 
ini prinsipnya adalah kegiatan operasi yang dilakukan bersama-
sama dengan perusahaan lain sehingga karyawan yang bekerja 
juga kombinasi  dari Pertamina dan partner. Contohnya seperti 
blok Jambi Merang dan Ogan Komering yang  kami operasikan 
bersama dengan Talisman. Dengan PetroChina, kita punya 
beberapa kerja sama, demikian juga dengan Medco. 

Bentuk ketiga  adalah kebalikannya dari yang pertama. Kita 
hanya bertindak sebagai pemegang Participating Interest (PI). 
Jadi kebalikan dari bentuk pertama.

yang ketiga ini contohnya apa? AP PHE yang bergerak 
di bidang CBM (Coal Bed Methane). Ada sekitar 20 perusahaan 
dibawah kendali PHE yang kita bertindak sebagai pemegang PI.  
Di bidang migas, misalnya di blok Corridor, operatornya adalah 
ConocoPhillips, blok OSES yang dioperasikan oleh CNOOC, 
blok Tengah oleh Total, Makassar Strait oleh Cheveon. Ada juga 
blok eksplorasi Karama dengan operator Statoil dan blok Semai 
II yang dioperasikan oleh Murphy. 

apa kemudahan  dan kesulitannya dalam mengelola 
tiga pola kerja sama ini? Kami berpengalaman dengan tiga 
pola tadi. Sebagai operator atau join operation kita harus dapat 
menunjukkan kemampuan mengelola kegiatan operasi sebagai 
“Prudent Operator” yang peduli pada masalah safety, environment, 
serta fokus pada growth agenda dan memiliki manpower yang 
andal. Sebagai pemegang PI, kami harus menunjukkan bahwa 
PHE adalah partner yang selalu memberikan valuable insight 
pada operator agar kegiatan operasi bisa terlaksana dengan 
baik.

Jadi sebetulnya itu bukan soal mudah atau sulit, tetapi kalau 
menjadi operator  jelas  dibutuhkan lebih banyak manpower 
karena kitalah yang driving the process. Tentu perlu dipastikan 
bahwa kita bergerak di area yang kita kuasai betul sehingga 
dapat menunjukkan kinerja operasi yang baik. 

Jika kita belum tidak punya atau ingin mencari tambahan 
pengalaman, kita dapat masuk ke bentuk yang kedua, yaitu joint 
operation atau sebagai pemegang PI. Contohnya sewaktu kita 
mulai memahami operasi di deepwater dimana kita belum memiliki 
cukup pengalaman, maka kita bekerja sama dulu dengan yang 
sudah punya pengalaman, seperti  Statoil. Kita tempatkan orang 
untuk belajar, agar tahu seluruh prosesnya sehingga suatu hari 
diharapkan kita akan bisa mengoperasikan sendiri. 

apakah sampai ke marketing-nya? Untuk lifting minyak, 
biasanya PHE yang melakukan koordinasi dengan AP PHE 
untuk penjadwalan lifting, sedangkan untuk gas kami juga 
berkoordinasi dengan Direktorat  Gas. Kami memiliki pekerja 
yang berpengalaman dalam masalah crude lifting maupun gas 
marketing. 

 
di situ ada proses pembelajaran untuk pertamina? Tentu 

saja ada. Di AP dimana PHE bertindak sebagai pemegang PI dan 
kami ingin lebih memahami opererasi tertentu yang dilakukan 
oleh operator maka kami akan minta bantuan mereka agar dapat 
menempatkan pekerja disitu untuk menimba pengalaman. 

dan umumnya mereka menerima ya? Ya, umumnya 
mereka paham dan dapat menerima usulan kami. Ini diperlukan 
karena kami ingin punya pengalaman di bidang yang menjadi 
kekuatan bisnis mereka. 

prinsip-prinsip apa yang mendasari tiga pola kerjasama 
ini? tentu ujungnya adalah apa manfaat untuk pertamina. 
Apapun bentuknya, kita sebagai operator, JOB ataupun 
pemegang PI, yang kita harapkan ke seluruh anak perusahaan 
PHE adalah upayakan ada growth atau  pertumbuhan. Tentu 
saja pertumbuhan berdasarkan prinsip-prinsip komersial. Dan 
operasinya harus dilakukan dengan aman, ramah lingkungan. 
Pengembangan SDM juga menjadi fokus kita agar ke depan 
dapat terus berkembang dengan ditopang oleh tenaga SDM 
yang cukup dan berkualitas.  

Jadi ini dulu basic principle-nya. Proses kerja secara umum 
sama dimana kami melakukan  monitoring secara rutin. Sebelum 
memulai calendar years persiapan budget-nya harus sudah 
matang dan mendapat persetujuan bersama, setelah itu  secara 
rutin akan kita check progres-nya. Janji produksinya bagaimana?  
Apa kesulitannya?  Apa yang PHE sebagai holding bisa bantu?  

phe juga mendapat tugas kalau pertamina melakukan 
merger dan akuisisi, maka diserahkan pada phe. apakah 
bentuknya juga mengikuti pola yang tiga tadi? Betul. Selama 
ini trend-nya memang begitu, dimana PHE diberi kepercayaan 
untuk mengelola aset hasil Merger dan Akuisisi (M&A). Contoh 
yang paling baru di dalam negeri dimana pengelolaanya 
diserahkan ke PHE ialah aset hasil M&A dari Anadarko. Sekarang 
kita punya PI di blok Bukat dan Blok Ambalat melalui PHE Bukat 
dan PHE Ambalat, operatornya ialah ENI dan PHE Nunukan 
dimana dulu operatornya Anadarko dan sekarang beralih ke 
Pertamina melalui PHE dengan Medco dan dua perusahaan dari 
India. 

Kami harus selalu siap kapan saja rekan-rekan dari Upstream 
Business Development (UBD) memerlukan dukungan dari 
PHE baik selama tahap evaluasi potensi M&A maupun untuk 
pengelolaan pasca proses M&A.•uRIp heRdIMan kaMBalI

USahaKaN 
ada growth
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Firdaus Bambang saputra, QIa, CFe, CRMp • Investigation Internal Audit

Pesan Mendalam Kepala PPatK
Sosok yang bersahaja dan lembut hadir ditengah insan Internal 

Audit pada tanggal 5 April 2013 lalu. Santun dalam berbicara. Dialah 
Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 
”Dr. Muhammad Yusuf (MY)”. Kesan tegas jelas terlihat. Tidak 
tergambarkan sedikitpun sesuatu yang menakutkan dari pribadinya. 
Namun entah bagi mereka yang punya sesuatu ”harta” yang tidak 
wajar dan tidak berkenan diketahui asal usulnya oleh publik. Institusi 
yang beliau pimpin memang ahli di bidang ini. Ahli dalam menganalisa 
transaksi keuangan yang tidak wajar.

Miris mendengarkan potret buram kemiskinan dan realitas 
kehidupan masyarakat pinggiran yang disampaikan oleh beliau. 
Gambaran ini terasa membalik akal sehat kita yang mengetahui betapa 
kaya sebetulnya negeri ini. Namun kenapa masyarakatnya masih 
sangat banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara di 
satu sisi, segelintir orang dapat bermewah ria menikmati aset ”harta” 
dari sumber yang gelap.

 
”Tingkat korupsi yang tinggi membuat bangsa ini terpuruk dalam 

jurang kemiskinan,” lanjut beliau lagi. Korupsi bukan lagi bagaikan 
anak kemarin sore. Dia sudah tumbuh besar dan tidak pemalu lagi. 
Dia sudah berani terang-terangan dan self confident-nya amatlah 
tinggi. Bahkan para pelakunya mendapat tempat terhormat di tengah 
masyarakat.

Saya sempat membaca di-web www.
korupodia.org seperti berikut : “sikap dan 
perilaku koruptor memang sangat keterlaluan 
dan begitu memuakkan. Bahkan hebatnya, 
para pencuri dan penjarah itu acap berbangga 
diri, muncul dan bicara di berbagai media. 
Mereka tak malu tampil di radio, koran dan 
televisi, mempermainkan logika dan hukum. 
Juga menjungkirbalikkan akal sehat. Sadar 
atau tidak, sebagian media massa memang 
telah memberi panggung “pencucian dosa” 
bagi para koruptor itu. Sebuah pernyataan 
yang tepat, bisa dilihat bagaimana wajah-
wajah “seperti tanpa dosa” ketika mereka 
tampil di televisi, seakan tidak ada kesalahan 
yang dilakukannya. Padahal ratusan juta, 
miliaran, bahkan sampai triliunan rupiah uang 
negara yang notabene merupakan uang 
rakyat “ditilepnya” melalui berbagai proses 
“sim salabim”.

Perbuatan korupsi dapat dikategorikan 
melalui berbagai tindakan. Yaitu, perbuatan 
curang (fraud), penggelapan dalam jabatan, 
benturan kepentingan (conflict of interest), 
gratif ikasi, suap menyuap, pemerasan, 
mencoba atau membantu tindak korupsi serta 
melawan hukum dan kewenangan. Tinggal kita 
berpikir, apakah ada di antaranya yang pernah 
kita lakukan.

Menurut Dr. MY, “Pertamina sebetulnya 
sudah punya modal yang lebih dari cukup 
untuk menangkal ini semua, yaitu tata nilai 
6C”. Sambil berseloroh beliau bilang, “Semua pekerja Pertamina 
akan masuk surga jika dapat menerapkan tata nilai ini dengan baik 
dan sungguh-sungguh”.

Saya hanya bisa mengangguk dan mencoba mencari raut 
muka sepakat dari mereka yang hadir saat itu. Rasanya tidak sulit 
seandainya mulai dari top level manajemen, middle dan seterusnya 
di perusahaan ini komit dan menerapkannya secara konsisten. Cuma 
sayangnya bisa jadi itu baru dalam jargon. Kita lebih mementingkan 
keindahan dalam tampilan dan sering kali tidak peduli dengan isi yang 
sebenarnya. Kemasan dalam bentuk pencitraan membuat kita sering 
berpuas diri tanpa peduli dengan realita yang sesungguhnya.

Tidak dinafikan, pencitraan sangatlah diperlukan dalam dunia 
bisnis. Namun jangan sampai itu meninabobokan kita dalam tidur 
panjang hanya mengejar penghargaan semata. Janganlah terlalu 
lebar jurang yang disulap. Leave legacy tidak bisa dipaksakan. 
Dia adalah sesuatu yang alamiah dan ilmiah melalui bukti dan 
perbuatan. Pemimpin sejati akan meninggalkan legacy bagi generasi 
seterusnya.

Melalui tugasnya yang mulia, kita berharap PPATK dapat 
mencegah dan memberantas korupsi serta tindakan pencucian uang. 
Dalam kerjanya mereka memanfaatkan pendekatan penelusuran harta 
kekayaan hasil kejahatan (follow the money) dalam mencegah dan 
memerangi kejahatan melalui upaya preventif “analisis strategis dan 
seleksi pejabat strategis”, deteksi “identifikasi dan analisis transaksi 
keuangan mencurigakan” dan represif “penelusuran aset pelaku 
kejahatan”.

Ada hal menarik yang diucapkan oleh 
Dr. MY, khususnya terkait tindakan preventif. 
Menurut bel iau ini lah yang seharusnya 
dikedepankan dengan melakukan seleksi secara 
ketat terhadap para pejabat yang akan menduduki 
jabatan strategis. Kekayaan yang dimiliki harus dapat ditelusuri dan 
diinformasikan secara transparan. Track record dari sisi transaksi 
dan kekayaan  para calon tersebut ditelusuri oleh PPATK. Menurut 
beliau hal ini sudah diterapkan untuk seleksi Gubernur BI. Kebersihan 
seseorang setidaknya tergambarkan disini.

Disini saya tercenung, akankah hal ini bisa diterapkan di 
Pertamina…??? Setidakya untuk jajaran Direksi, dan jika perlu sampai 
dengan level VP. Sesuatu yang menjanjikan, menurut saya jika kita 
“bangsa ini” ingin mendapatkan pemimpin yang bersih “clean” & 
amanah serta menjadi role model sejati bagi seluruh pekerjanya. 
Ruarrr biasa…

”Paradigma baru yang berkembang saat ini dalam rangka 
memberantas kejahatan adalah melalui pengungkapan perkara 
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan mengungkap 
kejahatan pelaku dan merampas harta hasil kejahatannya,” lanjut 
Dr. MY lagi. 

Pencucian uang dikenal sebagai upaya 
untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan 
dari hasil tindak pidana sehingga harta 
kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari 
aktivitas yang sah. Proses pencucian uang 
dikenal dalam tiga bentuk.Yaitu, placement 
“penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem 
keuangan”, layering “memindahkan atau 
mengubah bentuk dana melalui transaksi 
keuangan yang kompleks dalam rangka 
mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul 
dana” dan integration “mengembalikan dana 
yang telah tampak sah kepada pemiliknya 
sehingga dapat digunakan dengan aman”.

PPATK menurut saya sudah profesional 
dan cukup canggih dalam memberikan umpan 
kepada institusi penegak hukum. Namun 
sayangnya umpan tersebut belum sepenuhnya 
ditindak lanjuti secara optimal dan profesional 
oleh institusi-institusi terkait tersebut. Jika 
kolaborasi ini dapat dimainkan secara efektif, 
akan luar biasa hasil yang diperoleh. Dan 
stigma negara/bangsa ini sebagai sarangnya 
koruptor secara perlahan dapat dikikis. 

penutup
Dr. MY menyamakan kejahatan korupsi 

sama dengan kejahatan kemanusiaan karena 
dapat menyengsarakan bahkan membunuh 
banyak orang.

Beliau menambahkan lagi, para pelaku 
tersebut sebetulnya ibarat orang sakit jiwa. 
Semakin dilakukan semakin ketagihan dan 

selalu merasa kurang. Bahkan seringkali mereka tidak menyadari 
apa yang sebetulnya diperbuat. Mereka tidak ingat umur, tidak ingat 
penyakit yang semakin memberikan banyak pantangan dalam pola 
hidup/makannya. Yang lebih parah lagi mereka tidak ingat kemana 
hidup ini akan berakhir. Yang mereka tahu hidup sesuka hati dan 
sesenang-senangnya.

Kita sering kali juga tidak paham kehidupan seperti apa 
sesungguhnya yang mereka jalani. Sering kali kita hanya menilai dari 
phisik luarnya saja. Padahal banyak testimoni yang dapat diungkap 
dari orang-orang seperti ini. Kebahagiaan yang mereka rasakan 
seringkali semu. Hidup mereka rasakan tidak aman dan tidak 
tenteram. Banyak pikiran yang selalu menghantui dan membuat 
mereka cemas. Uang panas semakin membuat mereka menjauh dari 
Tuhan YME ”Sang Pencipta dan Maha segalanya”.

Jadi... ini adalah sebuah pilihan. Mau dibawa kemana badan, 
istri dan anak-anak kita nantinya setelah kita menyelesaikan kontrak 
hidup di dunia ini. Umur sebagai modal awal bisnis kita apakah mau 
dihabiskan begitu saja tanpa makna yang berarti. Mari kita selamatkan 
keluarga, perusahaan tercinta dan negara ini dari kebocoran ”para 
pencoleng”.  Pedulilah... Mari kita peduli bahwa apa yang mereka 
ambil itu juga adalah milik kita. Jangan biarkan mereka melakukan 
tindakan fraud, menjarah dan merampas harta perusahaan.

Jika kebocoran (& in-efisiensi) ini dapat diselamatkan, rasanya 
target pencapaian Rp 50 triliun laba bersih perusahaan tidak harus 
menunggu sampai tahun 2015. Semoga... (* penulis saat ini sedang menyelesaikan 

program Magister hukum)

Dua media cetak papan atas nasional, 
Kompas dan Koran Tempo menyajikan tajuk 
rencana/editorial bernada sama pada Jumat, 
(3/5). Masih seputaran tentang kenaikan harga 
BBM, tapi tak lagi berkaitan dengan teknis 
pelaksanaannya di lapangan. Topik telah berge ser 
pada pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
yang menjadi sorotan media cetak tersebut.

Walaupun dengan gaya penulisan yang 
berbeda, tapi kedua media cetak tersebut 
sepakat, penundaan kenaik an harga BBM 
bersubsidi akan memberatkan keuangan negara. 
Ujung-ujungnya, justru akan merugikan rakyat. 
Seperti ditulis Kompas, ketidakpastian berlarut 
dalam mengerek harga akan menghilangkan 
kesempatan memanfaatkan momentum inflasi 
rendah pada bulan April dan Mei.  

Itulah sebabnya, menurut Koran Tempo, 
pilihan yang paling masuk akal untuk mencegah 
jebolnya anggaran tentu menaikkan harga 
BBM subsidi. Kalau harga BBM tidak dinaikkan 
sekarang, pada akhirnya akan membebani 
semua pihak.

Bagi kebanyakan masyarakat, suara resmi 
dua suratkabar tersebut mungkin tidak mudah 
dipahami. Mengapa seperti ujug-ujug ‘leader’ 
media cetak nasional tersebut yang biasanya 
berpihak pada kepentingan ‘wong cilik’, malah 
menyarankan agar jangan lagi menunda kenaikan 
harga BBM subsidi. Ada apakah sebenarnya?

Sejatinya, inilah buah sinergi dari beberapa 
pihak yang sangat mencintai keberlangsungan 
hidup ibu pertiwi. Salah satunya adalah 
Pertamina. Bukan hendak menepuk dada, tapi 
apa yang terpapar jelas disyiarkan oleh media 
massa nasional adalah bukti nyata, pelan 
tapi pasti, kecanduan dalam bentuk apapun, 
termasuk dalam mengonsumsi BBM subsidi, 
sangat merugikan. Dan penyadaran tersebut, 
diakui atau tidak, sedikit banyak ada peran 
Pertamina di dalamnya. 

Sebagai BUMN energi terbesar di Indonesia, 
Pertamina tanpa henti menunjukkan dedikasinya 
untuk seluruh elemen bangsa. Pertamina 
tanpa lelah mencoba mengingatkan bahwa 
subsidi BBM merugikan. Selain merugikan 
perusahaan ini, tentu saja merugikan masyarakat 
dan negara. Berbagai sosialisasi dan forum 
diadakan Pertamina, tak lain dan tak bukan 
untuk memberikan penyadaran. Termasuk 
berkaitan dengan rencana kenaikan harga BBM 
subsidi yang selama beberapa bulan  terakhir 
menghangat. 

Pada awalnya, banyak pihak memang 
mempertanyakan, termasuk media massa yang 
sangat berke pentingan menginfokan hal tersebut 
kepada masyarakat luas. Perdebatan mengenai 
perlu tidaknya dinaikkan  harga BBM subsidi, 
pengawasan pendistribusian yang harus diting-
katkan, dan banyak aspek lainnya, seperti men-
jadi santapan nikmat media massa. Seperti hen-
dak memasygulkan Pertamina, karena memang 
BUMN ini adalah garda terdepan dan terbesar 
yang diberi amanat mendistribusikan BBM sub-
sidi ke seluruh pelosok Indonesia. Seperti tak 
percaya dengan kemampuan Pertamina.

Penyadaran memang membutuhkan 
ke ikhlas an tak terhingga. Dan Pertamina 
sangat memahami hal tersebut. Kiprahnya 
mencerdaskan seluruh komponen masyarakat 
berkaitan dengan pemanfaatan energi sesuai 
peruntukan tak kan berhenti. Dan  sekarang 
telah terbukti, media massa sebagai salah satu 
pilar demokrasi, tanpa sungkan mau bersinergi 
dengan Pertamina demi kemaslahatan bangsa di 
masa yang akan datang.•
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pekan InI
targEt ProdUKSI 
SLacK wax PErtaMINa 
28.500 toN
JakaRta  (Kontan) – Pertamina terus menggenjot 
produksi bahan kimia berupa slack wax yang 
dihasilkan dari RU IV Cilacap, Jawa Tengah. 
Tahun ini, Pertamina menargetkan produksi 
slacx wax mencapai 28.500 ton. Ali Mundakir, 
Vice President Communications Pertamina 
mengatakan, sebanyak 65 persen produksi slack 
wax ditujukan untuk pasar ekspor. Sisanya untuk 
memenuhi kebutuhan domestik. “Kami berharap 
bisnis tersebut dapat menghasilkan pendapatan 
sebesar 26,98 juta atau sekitar Rp 261 miliar 
tahun ini,” katanya. Ali menjelaskan,  slack wax 
selama ini banyak digunakan sebagai bahan dasar 
dalam industri pabrik korek api, semir sepatu, 
tinta cetak, lilin dan kosmetik. “Saat ini kebutuhan 
slack wax untuk bahan baku industri dosmestik 
belum sebesar ekspor. Namun bisa meningkat,” 
tuturnya. Slacx wax terdiri dari beberapa tingkatan, 
yakni Light Machine Oil (LMO), Spindle Oil (SPO), 
Deasphalting Oil (DSO), dan Medium Machine Oil 
(MMO).•RIantI oCtavIa

teknologi canggih dan Penerapan 
hSSE harus Selaras

JakaRta – Sukses me-
no rehkan prestasi di World 
Rally Championship pada 
tahun lalu, kini di 2013 pereli 
kebanggaan Indonesia Rifat 
Sungkar kembali berlaga 
di ajang reli internasional. 
Bersama Fastron Rally Team, 
Rifat mengikuti Kejuaraan 
Nasional Reli Amerika atau 
Amer ica  Ra l l y  Nat iona l 
Championship. 

Debut Rifat di kejuaraan 
ini dimulai di kelas tertinggi 
reli Amerika, Open Class, 
d i  “Tra i l  O regon  Ra l l y 
Championship” pada 3-5 Mei 
di Portland, Oregon. Setelah 
itu, berturut Susquehannock 
Trail Rally (31-1 Juni), New 
England Forest (26-27 Juli), 
Ojibwe Forest Rally (23-24 
Agustus), dan Lake Superior 
Performance Rally (18-19 
Oktober).

Dari tujuh seri reli Amerika 
yang digelar, Rifat akan turun 
di lima seri dan akan memulai 
debutnya di seri ketiga.  Di 

BataM – Dengan mengang-
k a t  t e m a  “ U p s t r e a m 
Technology Challenges And 
Implementation Toward Asian 
Energy Champion”, Forum 
Sharing Teknologi Hulu (FSTH) 
kembali digelar Direktorat 
Hulu pada 22-25 April 2013 
di Batam. Forum dibuka 
oleh Direktur Hulu Pertamina 
Muhamad Husen dan dihadiri 
oleh segenap jajaran direksi 
dari seluruh anak perusahaan 
Direktorat Hulu.

Forum ini sebagai upaya 
meningkatkan kemampuan 
penguasaan terknologi dan 
merupakan kesempatan yang 
sangat baik bagi sektor hulu 
Pertamina untuk saling bertukar 
pikiran dan pengalaman 
dalam pemilihan penerapan 
teknologi yang tepat guna 
untuk pengelolaan sumber 

daya migas, geothermal dan 
energi alternatif lainnya.

“Dengan demikian, sinergi 
meraih cita-cita bersama 
dalam mencapai target Per-
tamina yang agresif dengan 
tantangan mencapai 2,2 
juta barel all equivalent di 
tahun 2025 dapat tercapai,” 
ungkap Husen saat ditemui 
usai membuka kegiatan FSTH 
ke-2, Senin (22/4).

Husen menilai, dengan 
berbaga i  manfaat  yang 
dihadirkan  di forum tersebut  
dapat membantu pekerja 
Hulu untuk bekerja efektif dan 
efisien. “Karena kegiatan ini 
menghasilkan suatu rumusan 
yang akan dijadikan masukan 
dalam upaya peningkatan 
kemampuan penguasaan 
penerapan teknologi di sektor 
hulu,” tegasnya.

S a a t  m e m b e r i k a n 
sambutan dalam pembukaan 
FSTH ke-2, Husen juga 
menyampaikan pesan dari 
Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan untuk 
m e n g i n g a t k a n  b a h w a 
sehebat apapun teknologi 

yang dikuasai dan sebesar 
apapun produksi migas yang 
didapat menjadi tidak berarti 
jika HSSE lalai dan terabaikan. 
Karena penegakan aspek 
HSSE mutlak harus dilakukan 
sebagai industri migas.

Ketua panitia FSTH-2 2013 
Tavip Setiawan mengatakan,  
panitia menerima lebih dari 
190 makalah dari berbagai 
bidang. Setelah diseleksi, 
terpi l ih 140 materi yang 
dipresentasikan pada ajang 
tersebut .  Sebanyak 80 
makalah dipresetasikan dan 
60 dalam bentuk poster.

Makalah tersebut dike-

lompokkan dalam empat 
ka tegori presentasi,  yaitu 
Geology-Geophysics-Reser-
voir (GGR), Drilling-Production-
EOR (DPE), Process-Fa-
c i l i t i es-Data-Geomat ics 
(PFDG), dan Geothermal-New 
& Unconventional energy 
(GNU).

S e m e n t a r a  i t u  V P 
Upstream Technology Center 
Pertamina, Richard H. Tamba 
mengatakan dengan adanya 
forum ini maka segala ide-
ide dan pengalaman yang 
telah disharing bersama bisa 
diintegrasikan untuk menuju 
Pertamina One.•IRlI kaRMIla

Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen mendengarkan pemaparan tentang 
salah satu teknologi hulu yang dipamerkan dalam ajang FSTH ke-2 2013.

Bersama Fastron world rally team, 
rifat Sungkar Jajal reli amerika

Open Class, Rifat akan ber-
tarung dengan pereli-pereli 
top dunia seperti Ken Block, 
David Higgins, dan Antoniae 
L’Estage yang merupakan 
langganan juara nasional di 
negara asal mereka, Inggris 
dan Kanada. 

“Saya selalu ingin turun 
di ajang reli Amerika. Saya 
sudah pernah bertanding 
di Asia, Australia, dan Ero-
pa. Sekarang saya ingin 
memanfaatkan kesempatan 
ini untuk menambah pengala-
man dan kemampuan saya. 
Terimakasih untuk Pertamina 
Fastron yang telah banyak 
mendukung saya selama 
ini,” Kata Rifat di sesi Jumpa 
Persnya di Jakarta, (18/4).

“Pertamina memang ber-
komitmen untuk mendukung 
anak bangsa agar lebih ber-
prestasi.  Dan prestasi Rifat 
luar biasa. Konsistensi yang 
luar biasa, sesuai dengan 
strategi visi marketing kami 
yang mendunia,” kata Retail 

Marketing Manager Lubricant 
Business Unit Pertamina, 
Andria Nusa.

Melalui Rifat, Pertamina 
ingin lebih mengenalkan pe-
lumas andalannya ke pangsa 
pasar Amerika yang besar 
de  ngan persaingan yang 
su per ketat. “Amerika itu 
pang sa pasar yang besar.
Namun, semua produsen 
oli besar juga ada disana, 
itulah tantangan kami,” kata 
Andriana Nusa.

Di arena reli, Rifat ditemani 
oleh seorang navigator andal, 
Marshal Clarke. Ia merupakan 
navigator dengan jam terbang 
tinggi, 3 3 tahun pengalaman 
di reli-reli Amerika Serikat dan 
pernah menjuarai  British Rally 
Championship. 

Dengan menggunakan 
Mitsubhisi Evo X, ia berusaha 
maksimal masuk 10 besar. 
“Alhamdulillah, jika masuk 
lima besar,” kata pebalap yang 
sudah 15 tahun mendapat du-
kungan dari Pertamina itu.• 
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Pertamina - tNI Siap Salurkan 
Bantuan di 96 daerah Perbatasan
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JakaRta –  Corpora te 
Secretary Pertamina Nursatyo 
Argo dan Asisten Teritorial  
TNI AD Mayjen TNI  Bachtiar 
menandatangani ke sepakatan 
ker ja sama pe lak sanaan 
bakti sosial di daerah-daerah 
perbatasan, pada Jumat 
(26/4) di  Jakarta.

Rencananya kegiatan 
bakti sosial tersebut akan 
dilaksanakan di 96 lokasi 
yang tersebar dari provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam 
hingga Papua, yang meliputi 
daerah perbatasan, daerah 
pasca konflik, dan daerah 
tertinggal. Kegiatan ini akan 
melibatkan tiga fungsi, CSR 
Pertamina, SME SR & PP 
Pertamina dan Pertamina 
Foundation.

Di bidang pendidikan ban-
tuan yang disalurkan berupa 
bu ku-buku perpustakaan di 
96 lokasi yang di lak sanakan 
oleh CSR,  bantuan perleng-
kapan PAUD di laksanakan 
oleh SME SR & PP (PKBL). 
Sedangkan beasiswa di 
provinsi Papua dilaksanakan 
oleh Pertamina Foundation 
dengan menggunakan dana 
CSR. 

Di bidang kesehatan, 

JakaRta – Menindaklanjuti perjanjian kerja sama 
yang sebelumnya telah dilakukan antara Pertamina 
dan TNI AD, Pertamina Foundation dan TNI AD 
menjalankan program menabung 20 juta pohon 
dan pendidikan untuk Indonesia Timur. Hal tersebut 
diwujudkan dengan penandatanganan MoU oleh 
Direktur Eksekutif PF Nina Nurlina Pramono dan 
Asisten Teritorial TNI AD Mayjen TNI Bachtiar dan 
disaksikan Direktur Umum Pertamina Budi Luhur 
Djatmiko, Direktur SDM Pertamina Evita M Tagor 
serta  SVP Gas and Power Pertamina Salis S. 
Aprilian  pada Senin (15/4) di Jakarta.  

Dalam kesempatan itu, Luhur Budi Djatmiko 
menyatakan, dalam menyejahterakan masyarakat, 
Pertamina tidak bisa jalan sendiri. “Diperlukan kerja 
sama antar elemen masyarakat, termasuk TNI AD, 
untuk melancarkan kegiatan tersebut,” ujarnya. 

Sebagai aparat negara yang ditempatkan di 
seluruh wilayah Indonesia, TNI AD dinilai mampu 
menjadi partner strategis dalam melancarkan 
program ini.  “Kerja sama tentang lingkungan 
dan pengembangan masyarakat terutama di 
daerah terpencil dan perbatasan, memang sangat 
diperlukan sebagai salah satu aspek dalam 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar 
Luhur.

Budi  menegaskan, program tersebut agar 
bisa terealisasi dengan cepat. “PF sudah banyak 
karyanya dalam menanam pohon ini, sudah 
dilakukan di beberapa tempat. Semoga program 
ini dapat terealisasi lebih cepat dengan bantuan 
TNI,” harapnya. 

Sementara Nina Nurlina Pramono menjelaskan, 
bantuan pendidikan disalurkan dalam bentuk 
beasiswa untuk siswa SMA, mahasiswa, dan 
sekolah sepak bola. “Untuk SD dan SMP sengaja 
kita dorong melalui  soccer school. Sebenarnya 
sekolah sistem ini untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan mereka dan gizi mereka. Kalau untuk 
yang SMA, untuk pertama kali kita dorong 50 siswa 
dari Papua untuk belajar di Jawa dan Bali, kemudian 
dikuliahkan. Kita juga kerja sama dengan kepala 
dinas-kepala dinas di Papua,” Kata Nina.

Menurut Bachtiar, 20 juta pohon yang akan 
ditanam akan disebar ke 13 Kodam yang tersebar 
dari Aceh sampai Papua. TNI akan berkoordinasi 
dengan baik untuk menjalankan program tersebut. 
“Kami sangat mengapresiasi Pertamina yang telah 
peduli  lingkungan. Lahan sudah kita siapkan , nanti 
begitu 20 juta pohon ini digulirkan langsung kita 
alokasikan semua,” terang Bachtiar.

Diharapkan dengan program tersebut, Perta-
mina dan TNI dapat bekerja sama lebih efektif  
menjalankan fungsinya untuk membantu dan 
menyejahterakan masyarakat Indonesia.•aJI hutoMo 

putRa

Sinergi Pertamina 
Foundation dan tNI
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p e n g a d a a n  b a n g u n a n 
Poskesdes di  15 lokasi 
dilakukan oleh SME SR & PP, 
peralatan kesehatan untuk 
mengisi Poskesdes di 15 
lokasi dilaksanakan oleh CSR. 
Pengadaan ambulans di 15 
lokasi (SME SR & PP), dan bakti 
sosial berupa operasi katarak, 
hernia, dan bibir sumbing di 
10 lokasi (SME SR & PP). 
Di bidang lingkungan, akan 
dilakukan penananaman 20 
juta pohon yang dikomandoi 
oleh Pertamina Foundation 
dengan aliran dana dari SME 
SR & PP.

Corporate Secretary Perta-
mina Nursatyo Argo sangat 
mengapresiasi terhadap kerja 
sama ini. Penghormatan 
dan kepercayaan setinggi-
tingginya diberikan Pertamina 
atas kontribusi TNI dengan 
t e t a p  m e n g e d e p a n k a n 
profesionalisme. 

Argo berharap,  tu juan 
program ini untuk menyejah-
terakan masyarakat dapat 
tercapai.  Tidak hanya di sekitar 
daerah operasi Pertamina, 
namun juga ke daerah-daerah 
perbatasan, terpencil  dan 
tertinggal lainnya. 

Terkait dengan itu, Asisten 

Teritorial TNI AD  Mayjen 
TNI Bachtiar menyatakan 
keseriusan pihaknya untuk 
membantu Pertamina. Ia 
mengakui, pengawasan yang 
sangat ketat sangat diper-
lukan, selain sinergi kedua 
belah pihak. “Saya siap 
menanggung risiko jabatan 
dicopot jika kami tidak serius. 
Kami ingin dicintai oleh rakyat. 
Kita ibarat ikan dan air, harus 
menyatu. Kami tidak akan 
besar kalau tidak menyatu,” 
ungkap Bachtiar.

Penandatanganan in i 

Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo dan Asisten Teritorial TNI AD 
Mayjen (TNI) Bachtiar berjabat tangan sebagai tanda disepakatinya kerja sama 
pelaksanaan bakti sosial di 96 daerah perbatasan.
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merupakan follow up dari 
nota kesepahaman yang 
sebelumnya ditandatangani 
oleh Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan dan KASAD 
Jenderal TNI Pramono Edhie 
Wibowo di Markas Besar TNI 
Angkatan Darat, akhir Februari 
la lu. Nota kesepahaman 
tersebut berisi tentang kerja 
sama da lam menyalurkan 
bantuan Pertamina senilai  Rp 
68,610 miliar untuk daerah-
daerah tertinggal, perbatasan 
dan pasca konfl ik.•sahRul 

haetaMy ananto

BalIkpapan – Kompetensi 
welding dibutuhkan dalam 
perusahaan migas. Seorang 
w e l d e r  m e m b u t u h k a n 
sertifikasi sebagai persyaratan 
untuk dapat  beker ja  d i 
perusahaan migas. Namun, 
sertifikasi ini memerlukan 
biaya yang tidak sedikit. 
B iaya  in i  t idak  mampu 
dipenuhi oleh para mitra kerja 
welding yang bekerja di area 
Kilang RU V. Mereka tidak 
memiliki kemampuan untuk 
memperpanjang sertifikasi 
yang  te l ah  kada lua rsa 
sebelumnya. 

Berkaca pada kenyataan 
itu, RU V melalui program 
Corporate Social Responsibility 
(CSR) memberikan bantuan 
resertifikasi welding kepada 
60 mitra kerja welding, (15/4). 
Program ini bekerja sama 
dengan Badan Latihan Kerja 

Kompetensi Welding Berbalut Sertifikasi Migas
Dinas Tenaga Kerja & Sosial 
Kota Balikpapan. Pembukaan 
program dilaksanakan di 
Gedung BLK. Resertifikasi 
berlangsung selama 4 hari 
(15-19 April 2013). Program 
d ibuka o leh  Sta t ionary 
Inspection Engineer Section 
Head RU V Rahendrafedy. 

“Sebenarnya teman-
teman mitra kerja ini telah 
memiliki kompetensi di bidang 
welding atau pengelasan, 
namun sertifikasi mereka 
expired. Kami membantu 
mereka untuk meresertifikasi 
kompetensi yang mereka 
miliki,” jelas perwakilan dari 
Public Relations RU V, Edward 
Manaor Siahaan. 

Raml i  sa lah seorang 
p e s e r t a  m e n g a t a k a n 
mendapatkan  manfaat 
lebih mengikuti pelatihan. 
Ia mendapatkan tambahan 

i lmu serta merasa lebih 
tenang karena memi l ik i 
sertifikat. “Sudah 20 tahun 
saya mengelas, kalau tidak 
ada pelatihan dan sertifikasi, 
tentu tidak bisa melanjutkan 
kerja,” ungkap Ramli dalam 
wawancara terpisah.

P e l a t i h a n  y a n g 
merupakan sinergi antara 
kebutuhan operasional kilang 
dengan program CSR ini 

berisikan sertifikasi P1,P9 
dan P45 ASME IX. Mereka 
yang mengikuti sertifikasi 
diharapkan jadi lebih ahli 
dan andal di bidangnya. 
“Ini dikarenakan sebelum 
keahliannya diresertifikasi, 
mereka diuji terlebih dahulu. 
Kalau dinyatakan tidak lulus, 
maka mereka harus diberikan 
pelatihan terlebih dahulu.” 
tutup Edward.•Ru v
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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

get ready … the 2013 PQa 
assessment has begun!!! 

oleh  Primawan  Ratiansyah - Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Senna Gumilar - Quality Management, General Affairs Directorate

komite Manajemen sistem standar  
Keep gold - stamp gold

No. 18
Tahun XLIX, 6 Mei  2013

Bulan Maret   April menjadi masa yang amat 
menyibukkan bagi tim penyusun  Dokumen Aplikasi 
(DA) dari Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan 
peserta PQA 2013. Batas waktu pengumpulan DA  
di pertengahan bulan Mei 2013 mendatang sudah 
semakin mendekat. Kesulitan dalam menjawab 
persyaratan kriteria, mengumpulkan data dan 
informasi, serta menggerakkan tim task force, yang 
umumnya wajah wajah baru, merupakan tantangan 
rutin yang dihadapi oleh Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan peserta PQA 2013. 
Ditambah lagi dengan adanya KKEP 2013 baru yang formatnya berbeda dengan 
KKEP sebelumnya. 

QM Korporat telah berusaha untuk meminimasi kesulitan ini dengan memfasilitasi 
pelatihan penyusunan DA bagi PIC masing masing Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak 
Perusahaan. Akan tetapi hal itu tidaklah cukup karena masih diperlukan lagi penggerak 
di masing masing Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan untuk dapat menyiapkan 
DA dengan baik dan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

Untuk Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan yang sudah pernah mengikuti 
dan memiliki DA tahun  sebelumnya, penulisan DA relatif lebih mudah karena telah 
memiliki gambaran penulisan DA dalam segi teknis penulisan maupun indikator kinerja 
yang akan ditampilkan. Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan yang telah mengikuti 
assessment sebelumnya, pelatihan yang dilakukan cukup untuk menginformasikan 
pemahaman tentang kriteria dan menggerakkan Person in Charge (PIC)-nya untuk mulai 
mengumpulkan dan menyusun sedikit demi sedikit data & informasi yang diperlukan. 
Bahkan secara kelompok, mereka telah mulai melakukan standarisasi respons kriteria 
dan indikator kinerja yang akan ditampilkan.

 Lini bisnis Retail Fuel Marketing (RFM) pada tanggal 10 s/d 12 April  lalu dibimbing 
Pak Eko M. Prijanto (QM Dit. Refinery) dalam kegiatan konsinyering penyusunan DA 
di Kantor Cabang Pertamina Bandung (Jl. Wirayudha No. 1 Bandung). Hal yang 
sama dilakukan pula oleh lini bisnis Supply & Distribution, Industrial Fuel Marketing, 
serta anak perusahaan PT. Patra Niaga dan PT Trans Kontinental telah melakukan 
konsinyering pada tanggal 15 - 16 April 2013. Para aplikan telah mencoba secara 
mandiri melakukan proses penyusunan DA ini. Kegiatan ini juga bermanfaat bagi 
perluasan wawasan dan peningkatkan pemahaman bisnis PIC terhadap Unit Bisnis/
Unit Operasi/Anak Perusahaan. Konsinyering secara mandiri oleh Unit Bisnis/Unit 
Operasi/Anak Perusahaan masih diperlukan untuk mempersiapkan DA secara detail 
dan lengkap. 

Semangat para PIC untuk memahami bagaimana menyusun DA sesuai kriteria 
KKEP secara benar patut untuk dihargai. Gap yang masih ada tentunya akan menjadi 
tantangan bagi QM Korporat untuk terus melakukan pembenahan terhadap materi 
pelatihan ataupun petunjuk teknis penyusunan DA sehingga lebih mudah untuk 
dipahami. Saat ini telah tercatat 13 (tiga belas) Aplikan dari Direktorat M&T dan beberapa 
Anak Perusahaan yang mengkonfirmasikan diri mengikuti PQA 2013 ini. 

Semoga KKEP dengan segala teknisnya yang dimulai dari tahap penyusunan 
Dokumen Aplikasi (DA), asesmen, awarding (APQA) dan  penyelesaian outstanding 
OFI to AFI  dapat menjadi alat yang cukup dapat diandalkan dalam mengukur dan 
menyusun program peningkatan kinerja Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan 
PT Pertamina.

Get ready … the assessment has begun !!!

Dalam pelaksanaan proses bisnis Quality Management, sistem standar 
memegang peranan penting untuk menjaga suatu proses bisnis berjalan 
sesuai dengan standar yang berlaku. Sistem standar juga diharapkan 
dapat menjaga konsistensi kualitas kegiatan/ proses bisnis. Keberadaan 
sistem standar meliputi pelaksanaan, hasil proses, hingga dokumentasi 
pelaksanaan sehingga semua proses bisnis dalam organisasi dapat 
terekam dan dipertanggungjawabkan. 

Manajemen sistem standar di Pertamina berkaitan erat dengan 
kualitas. Penerapan sistem standar pada suatu organisasi, baik 
sertifikasi maupun implementasi, menjadi suatu “gold stamp” atau 
jaminan bagi Pelanggan dalam menggunakan produk atau layanan 
Perusahaan. Maka dari itu tidak heran bila dimulai tahun 2009 banyak 
Perusahaan yang serta merta menyematkan tanda penerapan sistem standar 
mereka pada khalayak ramai untuk mendapat kepercayaan dari konsumen. 
Pertamina pun telah melakukannya, banyak wilayah kerja Pertamina yang menerapkan sistem standar tersebut dari 
mulai dari menjadi prasyarat keberjalanan bisnis seperti ISM, ISPS, SMK3LL hingga untuk meningkatkan produktifitas 
proses bisnis organisasi seperti ISO series. 

Standardization Management merupakan salah satu dari empat pilar penyusun Quality Management. Salah 
satu tugas utamanya adalah membantu Unit Bisnis/Operasi/Anak Perusahaan dalam mengimplementasikan sistem 
standar. Fungsi Quality Management mendukung Perusahaan menciptakan operasi yang ekselen demi tercapainya 
visi misi melalui kesesuaian penerapan sistim standar.

Setiap aksi selalu muncul reaksi. Dalam menjaga agar ‘stamp’ yang menandakan organisasi menerapkan 
sistem standar tertentu, diperlukan usaha dan dana yang tidak sedikit. Sumber daya baik berupa tenaga kerja 
dan finansial harus dikerahkan agar organisasi dapat menerapkan konsep “write what you do, do what you write”. 
Dengan demikian ketika dilaksanakan audit, temuan yang muncul adalah temuan yang dapat meningkatkan kinerja 
Perusahaan. 

Sayangnya, seperti jamur di musim hujan. Penerapan sistem standar di Perusahaan berpotensi tidak terkendali 
dan “asal tempel”. Contohnya ada beberapa unit operasi yang menerapkan ISO 9001 pada unit – unit operasi 
kecil yang tidak memiliki pesaing dalam mendapatkan Pelanggan. Dalam hal tersebut, sertifikasi sistem standar di 
Unit Operasi tersebut tidak bermanfaat bagi pencapaian bisnis, justru menghabiskan banyak sumber daya dalam 
melaksanakan proses sertifikasi ISO. Padahal kebutuhannya cukup hanya implementasi sistem standar tertentu. 

Sisi lain dari penerapan ini adalah banyaknya pelatihan-pelatihan yang tidak terkendali mengenai penerapan 
sistem standar. Banyak pelatihan yang serupa dilaksanakan berulang di tempat yang berbeda. Hal tersebut tidak 
akan terjadi apabila terdapat integrasi mengenai kegiatan pengelolaan sistem standar. Sehingga berbagai aktifitas 
mengenai persiapan, pelaksanaan, dan proses internal audit dapat dilaksanakan secara simultan dan menggunakan 
sumber daya yang lebih efisien namun tetap efektif dalam standardization management.

Melihat keadaan diatas, Quality Management melaksanakan inisiasi pembentukan Komite yang bertugas dalam 
memberikan rekomendasi apakah Unit Operasi/Bisnis, dan Anak Perusahaan perlu menerapkan sistem standar 
tertentu dalam mendukung bisnisnya. Komite ini diberi nama Komite Manajemen Sistem Standar. Tugas utama dari 
Komite ini adalah memberikan rekomendasi kepada aplikan, apakah cukup mengimplementasikan sistem standar 
atau melakukan proses sertifikasi.

Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan 4 Maret 2013, Komite membagi fokus utama penerapan sistem 
standarnya kedalam dua penerapan. Kedua 
fokus itu  yaitu compliance dan Akreditasi. 
Compliance terdiri dari pemenuhan terhadap 
regulasi ISO Series, OHSAS, PAS, Proper, SMP, 
SMK3. Akreditasi yang terdiri dari sistem standar 
yang menjadi persyaratan utama keberjalanan 
bisnis seperti SMS code, ISM code, ISPS code, 
dan CSMS.

Dalam implementasinya untuk menjaga 
kualitas maka Komite terdiri dari anggota yang 
memiliki jam terbang tinggi dalam bidang yang 
dibawahinya. Seperti tergambar, organisasi 
Komite dibuat seramping mungkin agar ke-
putusan cepat dibuat dan pengawasan berjalan 
secara terintegrasi.

Do what you do, write what you write!! 

Gambar 2. Suasana penyusunan Dokumen Aplikasi
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Masa pertumbuhan buah hati adalah 
masa yang paling berharga. Dalam setiap 
langkah dan perkembangan dalam hidup 
si kecil, orang tua pasti ingin memberikan 
yang terbaik untuk si buah hati. Setelah 
memberikan makanan terbaik untuk si buah 
hati yakni ASI saja selama enam bulan, 
saatnya memulai mengenalkan makanan 
baru kepada si kecil yakni makanan 
pendamping ASI atau MPASI. Pemberian 
makanan padat dulu dimulai pada rentang 
usia 4-6 bulan, namun menurut penelitian 
sekarang ini pemberian makanan padat 
disarankan untuk memulainya ketika bayi 
menginjak usia enam bulan.

Melalui buku ini para penulis ingin 
membantu para  untuk menyediakan 
makanan terbaik yang dimasak langsung 
oleh orang tua bukan menyiapkan 
makanan siap jadi atau instan. Makanan 
instan memang praktis, para orang tua 
tidak perlu repot untuk menyiapkan 
bahan-bahan segar untuk dimasak, 
namun tentunya setiap bayi memiliki 
hak untuk mendapatkan yang terbaik 
dari orang tuanya. Apalagi yang seperti 
yang kita ketahui bila makanan instan 
itu banyak mengandung zat pengawet 
serta bumbu-bumbu tambahan lainnya 
walaupun diizinkan oleh Badan POM tidak 
disarankan diberikan kepada bayi, apalagi 
bila setiap hari.

Di buku ini diberitahu makanan apa 
saja yang boleh diberikan dan ditunda 
pemberiannya pada masa MPASI awal. 
Seperti pemberian bahan makanan hewani 
dilakukan mulai usia delapan bulan, 
namun berdasarkan anjuran UNICEF saat 
ini, pengenalan protein bisa dilakukan 
ketika bayi mulai makan. Selain itu cara 
pengolahan makanan juga penting, agar 
mudah dikonsumsi oleh si kecil. Orang 
tua harus menyesuaikan teknik dengan 
umur si kecil. Bagaimana bahan tersebut 
harus diolah seperti dengan metode 
mengukus, merebus, menumis, ataupun 
dipanggang.

Memulai memberikan MPASI bagi 
si kecil memang bukan hal yang mudah 
dengan segala masalah dan kerepotannya, 
namun seperti kata pepatah bersusah-
susah dahu lu  bersenang-senang 
kemudian, bukankah akan menjadi hal 
yang menyenangkan nantinya bila kita 
sebagai orang tua sudah memberikan 
hal yang terbaik di masa sekarang untuk 
kebaikan buah hati di masa depan, setelah 
enam bulan dapat melewati tantangan 
memberikan ASI eklusif kepada si buah 
hati, pastinya para orang tua dapat 
melewati tantangan memberikan MPASI. 
Seperti para penulis bilang “Memasak 
makanan bayi jauh lebih mudah dari 
memasak rendang Padang”.• peRpustakaan

Perlunya PSM di terminal BBM
Direktorat  Pemasaran  dan  Niaga  dalam  menjalankan  kegiatannya  

terus  meningkatkan  aspek  K3LL, salah satunya  adalah di Terminal 
Bahan Bakar Minyak (TBBM).

Alat  atau  tools dalam  meningkatkan aspek K3LL diantaranya  adalah 
Process  Safety Management  (PSM). PSM merupakan sistem  manajemen  
untuk  mengidentifikasi, mengendalikan  dan mencegah  bahaya  yang  
timbul dari kegiatan operasi  (operasi  penerimaan, penyimpanan,  dan 
distribusi BBM ) yang dapat menimbulkan  kerugian, cidera, dan kerusakan  
harta  benda  serta  lingkungan. 

PSM  ada  13 elemen yang meliputi  informasi  keselamatan proses,  
Analisa Bahaya  proses, Keterpaduan Mekanik, Telaah keselamatan  pre 
start up, Penanganan Keselamatan Kerja  Kontraktor, Izin  Kerja  Aman, 
Prosedur  Operasi, Pelatihan Pekerja, Partisipasi  Pekerja, Manajemen  
Perubahan, Rencana  Penanggulangan  Keadaan  Darurat, Audit 
Manajemen Keselamatan Proses, Penyelidikan  Kecelakaan.

Salah satu uji coba penerapan  PSM dilakukan di Terminal BBM Medan 
Group  pada tahun 2013 yang merupakan  program inisiatif sebagai 
role model. Nantinya akan digunakan sebagai  percontohan bagi TBBM 
lainnya.

 Hasil yang diharapkan dari penerapan  PSM adalah :
1. Meyakinkan bahwa  fasilitas TBBM Pemasaran dan Niaga telah 

dirancang, dioperasikan dan dipelihara dengan memperhatikan aspek  
PSM secara menyeluruh

2. Mencegah dan mengurangi potensi  bahaya  yang timbul dalam operasi  
Pemasaran dan Niaga yang mencakup manusia, fasilitas dan peralatan, 
metode  kerja serta lingkungan sekitarnya. Karena setiap kejadian yang 
merugikan  yang terjadi  dalam operasi  TBBM Pemasaran dan Niaga 
akan membawa  pengaruh yang sangat besar terhadap perusahaan.

3. Tercapainya kegiatan TBBM  Pemasaran dan Niaga yang aman, 
andal, dan efisien serta  lingkungan yang ramah, sehingga daya saing  
perusahaan meningkat.
Penerapan PSM  di TBBM Medan Group dilaksanakan mulai bulan 

Januari  2013 sampai dengan Desember 2013 dengan target score 
audit internal dan eksternal minimal 75% untuk mendapatkan sertifikasi 
dari badan sertifikasi independen. Untuk menerapkan PSM tersebut, 
maka terlebih dahulu melatih SDM terkait. Pelatihan dilakukan baik 
di dalam maupun diluar negeri. Untuk level manager dilatih di Kuala 
Lumpur. Sedangkan untuk level operational head, asisten manajer dan 
staff dilatih di Jakarta dengan mengundang instruktur dari USA.

Tim PSM juga diberikan motivasi dari Prof Rhenald Kasali PhD 
yang intinya bahwa  “HSE adalah penting bagi diri sendiri, orang lain 
dan perusahaan. Untuk itu kita harus peduli HSE”.

Cara penilaian keberhasilan penerapan PSM menggunakan tools 
Check List PSM dengan total score 100% bila operasi dan pelayanan 
di TBBM memenuhi ke 13 elemen PSM dengan komplit.

Dari hasil Audit PSM awal (oleh badan independen - TUV) di TBBM 
Medan Group diperoleh hasil awal score 23%. Audit kedua yang 
dilakukan oleh tim internal audit PSM diperoleh score 30%.  Audit 
ketiga yang dilakukan pada bulan April 2013  yang dilakukan oleh tim 
internal audit PSM diperoleh score 40%. 

Kenaikan progress penerapan PSM tidak terlepas dari peranan  
Direktur Pemasaran dan Niaga yang selalu memantau perkembangannya 
setiap bulan di forum Inisiatif,  kepedulian GM serta para Manajer  di 
Region 1,  semangat Operation Head dan jajaran TBBM medan 
Group.

Progress tersebut dapat dilihat dari kepatuhan menerapkan; 
Pedoman, TKO,TKPA  yang berkaitan dengan SDM, Operasi  serta 
Pemeliharaan.  Jadi yang dikatakan patuh terhadap PSM adalah apabila 
Pedoman, TKO, TKPA tersedia, diterapkan, melakukan   pelatihan 
secara terjadual, dan tumbuh Budaya PSM. Sedangkan yang dikatakan   
tidak patuh terhadap PSM adalah apabila TBBM tidak melakukan 
kaidah-kaidah PSM. Ketidakpatuhan terhadap PSM akan berakibat 
terjadinya unsafe acts, unsafe condition dan unsafe operation yang 
pada akhirnya bisa berakibat fatal accident.•Johanness pasaRIBu-hsse M&t
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Pertamina demonstrasikan SMP BBM 
di depan Pimpinan Media Massa
JakaRta - Sebagai perusahaan energi terbesar bangsa, Pertamina terus 
berinovasi dalam bidang teknologi untuk menyokong kemajuan negeri. 
Salah satunya, Sistem Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak 
(SMP BBM) yang untuk pertama kali disosialisasikan implementasinya di 
hadapan puluhan pemimpn redaksi dan petinggi media nasional, baik 
cetak maupun elektronik, pada Kamis (2/5), di Jakarta.

“Di sini kita tunjukkan untuk pertama kalinya di depan publik kita 
sharing dan demonstrasikan implementasi Sistem Monitoring dan 
Pengendalian BBM (SMP BBM) maupun penjelasan teknologi RFID, 
karena banyak juga yang bertanya apakah teknologi ini tetap diterapkan 
terkait  kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi,” kata Vice President 
Corporate Communication  Pertamina Ali Mundakir.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina 
Hanung Budya memaparkan alasan perlunya SMP BBM tersebut 
diterapkan dan disosialisaikan. Hanung juga menjelaskan kepada para 
pimred betapa ketahanan energi negeri ini dalam kondisi kritis. “Saya 
harap, semua yang hadir di sini bisa mengerti dan bisa secara tidak 
langsung mendidik semua pihak untuk mengambil keputusan terkait 
critical energy dengan menginfokan data yang ada secara objektif dan 
tidak membuat asumsi sendiri dari secuil informasi yang disampaikan. 
Kami sangat berterima kasih  atas kehadiran dan kerja samanya,”tukas 
Hanung.

“Dan juga agar bisa ada pencerahan untuk seluruh lapisan masyarakat 
Indonesia, bahwa Pertamina harus menjadi lebih besar dari sekarang, 
karena semata-mata demi ketahanan energi dan tulang punggung 
bangsa,” tambah Hanung.

Sementara Senior Vice President Fuel Marketing & Distribution 
Suhartoko menjelaskan tentang teknologi yang digunakan untuk 

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya memberikan penjelasan 
tentang Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM di hadapan pemimpin redaksi media 
massa nasional.

implementasi SMP BBM sesuai dengan permintaan Komisi VII DPR RI 
kepada pemerintah untuk menyiapkan SMP BBM PSO secara online 
sampai ke SPBU pada Pertamina yang dapat diakses secara realtime 
sehingga menjamin azas accountable dan good governance.

“Nah SMP BBM dengan RFID ini juga nanti bisa dimanfaatkan 
untuk mencari kendaraan yang hilang, karena nanti bisa ketahuan 
kendaraan ini terakhir mengisi BBM dimana. Jadi nanti kepolisian 
mungkn bisa mencari di sekitar daerah tersebut,” jelas Suhartoko.

Pada program tersebut Pertamina menargetkan penerapan 
SMP BBM pada sekitar 100 juta kendaraan bermotor dan 5.207 
SPBU Pertamina yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia, 100 juta 
kendaraan bermotor tersebut terdiri dari 11 juta mobil penumpang, 
80 juta motor, 3 juta bus dan 6 juta truk.•aJI hutoMo putRa
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Pertamina Safety Festival 
di Marketing operation 
region I

 
Medan – Dalam penutupan Bulan K3 Nasional di PT 
Pertamina Marketing & Trading Region I, mengadakan 
“Pertamina Safety Festival”. Festival tersebut diisi dengan 
Seminar Keselamatan Publik, Lomba Poster K3 tingkat 
Mahasiswa dan beberapa booth Produk Pertamina. GM 
Marketing & Operasional Region I, Gandhi Sriwidodo  
berharap dengan berakhirnya rangkaian kegiatan dalam 
rangka bulan K3, bukan berarti kegiatan HSE selesai 
sampai disini. Tetapi itu merupakan salah satu upaya 
bagaimana agar segala aspek HSE menjadi budaya 
bersama, dan pada akhirnya HSE bisa melekat di 
dada masing-masing insan Pertamina. Acara ini ditutup 
dengan pengumuman pemenang lomba poster bagi 
mahasiswa.•MaRketInG opeRatIon ReGIon I
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Bapor rU IV gelar 
Pertandingan Futsal 
Usia dini
CIlaCap —  Turnamen Futsal GM Cup II tingkat 
SD di Gor Avtur Refinery Unit IV (RU IV) digelar 
pada 20-21 April 2013. Turnamen futsal usia 
dini yang diselenggarakan oleh Bapor Futsal 
Pertamina RU IV ini dibuka oleh Ketua II Bapor 
Sugiyo diikuti 8 grup, baik yang mewakili SD 
maupun Kecamatan. Keluar sebagai juara 1 tim 
dari Kecamatan Cilacap Utara disusul juara 2 
tim dari Kecamatan Kesugihan dan juara 3 tim 
dari Kecamatan Cilacap Selatan. Piala dan uang 
pembinaan diserahkan oleh Pejabat Sementara 
GM RU IV Nyoman Sukadana. Ia berharap, 
turnamen ini dapat melahirkan bibit unggul yang 
akan mengharumkan nama Cilacap.•Ru Iv
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Mahasiswa Geofisika UPN 
Veteran Yogyakarta Kunjungi 
Pondok Makmur
BekasI  –   Pada 2 April 2013, sebanyak 40 mahasiswa 
Jurusan Geofisika Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 
Veteran Yogyakarta melaksanakan kegiatan kunjungan belajar 
ke lapangan Pondok Makmur Bekasi, Jawa Barat.  GM Pondok 
Makmur Development Project Arief Wahidin menyambut 
mereka.  Selain mendapatkan pembekalan mengenai lapangan 
Pondok Makmur, mereka melakukan kunjungan lapangan ke 
lokasi Pemboran Sumur Pondok Makmur-11 serta area Early 
Production Facility yang terletak di Desa Jayabakti Kecamatan 
Cabang Bungin Kabupaten, Bekasi Jawa Barat. “Semoga 
sebagai calon ahli geofisika kami dapat langsung merasakan 
bagaimana bekerja di  lapangan migas,”pesan yang diucapkan 
Wrego Seno Giamboro, ST., selaku dosen pembimbing UPN 
Yogyakarta pada evaluasi kegiatan dan games yang diadakan 
pada bagian akhir kunjungan.•PEP

direktur Pengolahan 
tanam Pohon di telaga 
tirta Patra
JakaRta  – Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto 
menanam pohon di Telaga Tirta Patra Bukit Datuk. 
Penanaman pada Senin (8/4) tersebut didampingi oleh 
rombongan dari Kantor Pusat Pertamina, GM RU II 
dan seluruh Tim Manajemen Dumai, Sei Pakning, dan 
Pangkalan Brandan. Selain menanam pohon, Chrisna 
juga menabur benih ikan di telaga tersebut. Chrisna 
juga meresmikan nama untuk wahana rekreasi baru 
dengan nama “TIRTA PATRA” kemudian dilakukan 
penandatanganan di batu prasasti. Sebelumnya 
Chrisna melakukan tatap muka dengan manajemen 
RU II di Ruang Rapat Anggrek dan management 
walkthrough  ke Kilang RU II. Direktur Pengolahan 
mengunjungi Demo Room dilanjutkan ke Control 
Room dan berakhir di Process Engineering.•Ru II
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PEP Field ramba tembus 
angka Produksi 5.601 bopd
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PgE gandeng tiga 
Perusahaan Energi dunia
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Jakarta – PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE) 
terus berupaya untuk meng-
kontribusikan value sebesar 
100 ribu ekuivalen lewat 
penghematan minyak sebesar 
100 ribu barel melalui rencana 
kerja sama yang dijalin bersama 
beberapa perusahaan energi 
kaliber dunia. Pada Kamis 
(25/4), penandatanganan 
cofidential ly  agreement 
antara Chevron, Star Energy, 
IDC dan Pertamina dilakukan 
di Jakarta.

PJ. Direktur Operasi  PGE 
Sigit Rahardjo mengatakan, 
penandatanganan ini meru-
pakan milestone dari HoA 
(Head of Agreement) yang 
telah disepakati bersa ma. 
Rencananya PGE bekerja 
sama dalam penggarapan 7 
klaster.

RaMBa - Pertamina EP 
(PEP) Field Ramba mengalami 
peningkatan produksi yang 
signifikan yaitu mencapai 
5.601 bopd pada Kamis, 11 
April 2013. Angka tersebut 
merupakan pencapaian 
tertinggi Field Ramba sejak 
secara resmi beroperasi 
yaitu pada 16 Oktober 2010. 
Pada saat serah terima dari 
perusahaan sebelumnya 
yaitu Elnusa Tristar produksi 
hanya mencapai sekitar 
3400 bopd. Pada akhir 
tahun 2012 produksi rata-rata 
Field Ramba baru mencapai 
sekitar 5000 bopd. Angka ini 
diharapkan terus meningkat, 
sesuai dengan resolusi 2013 
Pertamina EP Field Ramba 
yaitu mencapai 6000 bopd 
pada tahun 2013. 

Salah satu faktor kenaikan 
produksi tersebut adalah 
reopening beberapa sumur 
di lokasi mangunjaya dan juga 
pembukaan sumur-sumur 

JakaRta -  Pada 10 April 2013,   Menteri  Negara 
BUMN Dahlan Iskan melakukan kunjungan kerja 
ke Pertamedika dalam rangkaian rapat pimpinan 
pejabat di lingkungan Kementerian Negara BUMN. 
Rapim berlangsung di ruang Doctor’s Lounge RS 
Pusat Pertamina, dilanjutkan dengan ulasan 
mengenai Pertamedika dan perkembangannya 
hingga saat ini oleh Direktur Utama Pertamedika 
DR.Dr.Mardjo Soebiandono, SpB. 

Dalam kesempatan tersebut Dahlan 
Iskan melakukan peninjauan ke beberapa 
fasilitas Rumah Sakit Pusat Pertamina, seperti 
Instalasi Gawat Darurat dan Gamma Camera di 
Kedokteran Nuklir, didampingi oleh Direktur RS 
Pusat Pertamina Dr. Musthofa Fauzi, SpAn. 

Selepas kunjungan singkat di RSPP, Dahlan 
Iskan menuju Auditorium RSPP yang terletak di 
Graha RSPP lt.12 untuk mengadakan pertemuan 
dengan seluruh rumah sakit BUMN se-Jakarta.

Dalam kesempatan ini Ketua Asosiasi 
RS BUMN DR.Dr.Mardjo Soebiandono, SpB, 
memaparkan profil  enam rumah sakit BUMN 
se-Jakarta, baik mengenai fasilitas, layanan 
maupun unggulannya.  Dengan total jumlah 
keseluruhan tempat tidur  adalah 1078,  keenam 
rumah sakit tersebut adalah RS Pusat Pertamina, 
RS Pertamina Jaya, RS Pertamedika Sentul, RS 
PELNI, RS Pelabuhan dan Port Medical Centre. 

Selanjutnya DR.Dr.Fatimah,SpBT memberikan 
pemaparan mengenai konsep pembangunan 
rumah sakit dengan 1.000 tempat tidur. 
Menurutnya, konsep ini memiliki banyak sisi 
positif. Yaitu, konsep ini mengaplikasikan 
mass production yang memberi dampak pada 
reduksi kebutuhan material atau alat kesehatan, 
penekanan biaya pengobatan sehingga lebih 
murah karena harga obat dan alat kesehatan 
pun dapat ditekan. Di sisi lain, dengan frekuensi 
tindakan medis yang tinggi memberikan efek 
semakin optimalnya skill dan kompetensi dokter 
maupun petugas medis lainnya. Multiplier 
effect pun terjadi pada peningkatan utilisasi 
peralatan penunjang medis seperti radiologi dan 
laboratorium. Sedangkan operasional pelayanan 
pasien rawat jalan menggunakan sistem Flow 
Follow Function  dari konsep sebuah rumah 
sakit modern dan ditunjang dengan konsep Eco 
Green Hospital.

Dahlan Iskan menyambut gembira dan 
meminta Asosiasi RS BUMN untuk mengkaji lebih 
dalam  mengenai hal ini. Secara khusus ia memuji 
perencanaan dan strategi yang telah ditetapkan 
Direksi Pertamedika, khususnya terkait dengan 
bentuk-bentuk KSO yang dilakukan,  baik untuk 
alat kesehatan maupun dengan mitra bisnis 
pengelolaan  rumah sakit.•peRtaMedIka

“Kami mengharapkan 
dalam satu bulan ini dari 
ketiga partner ini sudah 
menyampaikan proposal 
kepada kami yang akan 
kami kaji dan evaluasi. Jika 
memberikan value buat kita, 
akan dilanjutkan. Semuanya 
sesuai dengan skenar io 
yang sudah kita buat,” kata 
Sigit Raharjo saat ditemui 
seusai penandatanganan GA 
tersebut.

Lebih lanjut Sigit mema-
parkan, lima klaster di antara-
nya merupakan WKP Wilayah 
Kerja Pertambangan) dari PT 
Pertamina Geothermal Energy 
yang lokasinya dominan 
berada di Pulau Sumatra, 
dan Jawa. 

Dalam kerja sama ini 
PGE selaku tuan rumah 
akan menjadi manajemen 

sedangkan pihak partner 
lebih ke masalah teknis dan 
investasi. Rencananya road 
map  kerja sama ini akan 
ber gulir  selama 20 sampai 
25 tahun.  

“Kerja sama ini adalah 
win-win, dan kami harap 
Pertamina bisa mengambil 
benefit, mulai dari teknologi 
dan biaya, karena kita tidak 

mengeluarkan investasi lagi 
karena akan disiapkan oleh 
partner,” ujar Sigit.

“Dengan kerja sama ini 
nantinya kita akan saving  
oil sebesar 100 ribu barel. 
In i  adalah upaya-upaya 
lompatan besar dari PGE 
selaku anak perusahaan 
Pertamina,” imbuhnya.•sahRul 

haetaMy ananto

baru seperti BN-94, BN-107 
dan BN-104 di Bentayan. 
Kenaikan produksi ini juga 
dikarenakan optimalisasi 
sumur yang berada di Area 
Bentayan yang sampai saat 
ini memang penyumbang 
terbesar dari keseluruhan 
hasil produksi Pertamina EP 
Field Ramba.

Demi  mendongk rak 
p r o d u k s i  d i g u n a k a n 
pu la  tekno log i  E lect r ic 
Submersible Pump (ESP) 
yang totalnya sekitar 20 unit 
namun tentunya hal tersebut 
disesuaikan pula dengan 
karakteristik well, karena 
tak semua sumur sesuai 
menggunakan teknologi 

tersebut. Field Ramba di 
bawah kepemimpinan Alkifli 
Adnan (F ie ld Manager ) 
sebagai bagian dari PT 
Pertamina EP ke depannya 
akan senantiasa memberikan 
kontribusi terbaik untuk 
mendukung Visi PEP sebagai 
“World Class Company”.•pep 

FIeld RaMBa
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Sosialisasi Juklap Pengamanan 
aset disosialisasikan

apresiasi terhadap Kartini Pertamina

hSE grounds rules rFcc Project 
ditandatangani

palopo— Sos i a l i s as i 
penga manan aset Pertamina 
mula i  d igalakkan pasca 
penandatanganan MoU 
Petunjuk Lapangan (Juklap) 
November silam antara PT. 
Pertamina (Persero) dengan 
lima Polda se-Sulawesi. Fungsi 
Security Pertamina bersama 
Direktur Pengamanan Objek 
Vital (Dirpamobvit) Polda 
Sulse lbar Kombes (Pol ) 
Antoni Hutabarat mengawali 
sosialisasi di tingkat Polres 
dan Polsek di Palopo dan 
Parepare, pada pekan ketiga 
Maret lalu.

O p e r a t i o n  S e c u r i t y 
Sulawesi, Slamet Dwi Laksono 
mengatakan, Pertamina 
Region Sulawesi mengambil 
langkah cepat menindaklanjuti 
Juklap yang telah disepakati 
antara Pertamina dan Polri. 
“Sosialiasi kita mulai di Palopo 
dan Parepare agar jajaran 
kepolisian di tingkat Polres dan 
Polsek memahami pedoman 
dalam penyelenggaraan 
pengamanan bersama aset 
Pertamina,” imbuhnya.

Slamet menam bahkan, 
dengan kegiatan ini diharapkan 
bisa tercipta persamaan per-
sepsi, sikap dan tindakan 

JakaRta - Penyampaian pesan korporat 
tidak melulu melalui spanduk, backdrop, 
atau bentuk media lainnya. Dalam 
rangka memperingati Hari Kartini, Fungsi 
Corporate Communication Pertamina 
mengemas pesan mengenai arti dari 
sebuah emansipasi wanita dalam kegiatan 
menarik.  

Senin, 22 April 2013, bertempat di 
Kantor Pusat Pertamina, perayaan Hari 
Kartini dimulai dengan diadakannya 
parkir kendaraan beroda empat khusus 
wanita. Program ini merupakan fasilitas 
khusus yang diberikan kepada pekerja 
Perempuan di Pertamina. Adanya parkir 
khusus wanita ini merupakan salah satu 
apresiasi pada pekerja perempuan mandiri 
yang pergi ke kantor dengan mengendarai 
kendaraannya sendiri.

Perayaan berlanjut ketika para pekerja 
perempuan Pertamina  dikejutkan atas  
pemberian souvenir berupa tas lipat yang 
dikemas menyerupai bentuk bunga mawar 
yang diselipkan pesan membangun dari 
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 
kepada pekerja perempuan Pertamina 
agar dapat memberikan kontribusi terbaik 
bagi bangsa, saat mereka memasuki 
lobi Kantor Pusat Pertamina, baik di lobi 
Gedung Utama, Gedung Annex, Perwira 

CIlaCap - Terkait dengan 
k u n j u n g a n  k e r j a  V i c e 
President Refining Project 
Iriawan Yulianto di Residual 
Fuel  Cata l i tyc Cracking 
(RFCC) Project di Cilacap, 
digelar Grand Safety Talk 
yang dihadiri 945 pekerja 
RFCC, Consort ium Adhi 
Karya dan GS E&C serta para 
subcontractor.

Pada kegiatan grand 
safety talk ini pula dilaksanakan 
penandatanganan  HSE 
G ro u n d s  R u l e s  R F C C 
Project oleh RFCC Project 
Coordinator Dadi Sugiana, 
Project Director Adhi Karya 
Bambang Pamungkas dan 
Project Director GS E & C KS 
Lee dengan disaksikan oleh 
VP RP Iriawan Yulianto.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, Iriawan Yulianto 

2-4, dan Perwira 6. Mawar merupakan 
simbol keindahan dan tas lipat merupakan 
salah satu dukungan terhadap program go 
green, yang mengutamakan recycle, reuse, 
reduce. 

Pesan tidak hanya datang dari Direktur 
Utama Pertamina, namun Direktur SDM 
Pertamina pun turut menuliskan kutipan 
membangun yang dikemas dalam sebuah 
mannequin 2 dimensi. Agar pesan dan 
kampanye korporat semakin diketahui 
pekerja khususnya Pekerja Perempuan, 
booth be fabulous yang merupakan bagian 
dekorasi perayaan Hari Kartini di lobi Gedung 
Utama, meletakan pesan dari beberapa 
perempuan sukses seperti Ligwina Hananto 
dan kampanye korporat Kartini Sehati melalui 
poster yang diletakan di booth tersebut.

Program komunikasi internal dalam 
rangka memperingati Hari Kartini ini 
berlangsung dari tanggal 22 – 24 April 
2013. Agoes Boedijono, selaku Internal 
Communication Manager mengemukakan 
bahwa harapan dari penyelenggaran tersebut 
adalah tersampainya pesan korporat kepada 
seluruh pekerja Pertamina khususnya pekerja 
Perempuan, sehingga secara tidak langsung 
dapat menciptakan sense of belonging 
pekerja terhadap perusahaan.• InteRnal 

CoMMunnICatIon

dalam melaksanakan tugas 
pengamanan. “Tanggung 
jawab pengamanan bersama 
Polri di lingkungan Pertamina 
Marketing Operation Region 
Su l awes i  b i sa  dengan 
sigap menanggulangi dan 
menghadapi setiap bentuk 
ancaman gangguan, ham-
batan, tantangan. Untuk 
men capai hal ini, diperlukan 
koordinasi yang baik agar 
juklap dapat dilaksanakan  
dan aset tetap terpelihara,” 
ujarnya. 

Sementara itu Kombes 
(Pol) Antoni Hutabarat di 
hadapan jajaran kepolisian 
tingkat Polres dan Polsek 
memaparkan, Pertamina 
merupakan  sa l ah  sa tu 
obyek vital nasional yang 

memi l i k i  n i l a i  s t ra teg is 
dalam menunjang devisa 
negara yang harus dijaga. 
“Oleh sebab itu petunjuk 
la pangan yang disepakati 
dalam pengamanan aset 
ha rus dapat berjalan dengan 
aman, tertib dan lancar,” 
ujarnya.

Obyek yang menjadi 
perhatian pengamanan dije-
laskan Antoni,  terdiri dari 
Terminal BBM, DPPU serta 
Perkantoran. “Konfigurasi 
standar penga manan di ling-
kungan Perta mina meng-
gunakan standar perusahaan 
dan seca ra bertahap akan 
dise suaikan dengan standar 
pengamanan sesuai MoU,” 
jelasnya.•MaRketInG opeRatIon 

ReGIon vII
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mengajak seluruh pekerja 
yang terlibat RFCC Project 
untuk selalu menjaga ke-
disiplinan dengan tepat waktu, 
tepat mutu dan zero accident 
untuk menjamin kesuksesan 
project.

“Seluruh p ihak yang 
terlibat harus memiliki target 
kerja sesuai beban kerjanya 
sehingga keselarasan de-
ngan target project secara 
keseluruhan dapat tercapai,” 
tegasnya.

Untuk mendukung hal 
tersebut, Iriawan memerintah-
kan untuk dibuat visual mana-
jemen yang memuat kurva 
target dan progress kerja yang 
tengah berlangsung sehingga 
semua orang dapat lebih 
mudah memahami targetnya 
sudah tercapai atau belum.

Iriawan juga berharap para 

pekerja selalu melaksanakan 
continuous improvement de-
ngan meningkatkan kom-
petensinya, memahami tugas 
dan tanggung jawabnya. 

“Aspek safety  harus 
menjadi  patokan utama 
karena pekerjaan akan aman 
bila dilakukan dengan tata 
kerja, peralatan dan perilaku 
yang aman dengan didukung 
oleh kondisi fisik pekerja yang 
sehat dan memiliki kompetensi 
yang baik,” ujarnya. 

Sebagai bentuk apresiasi 
p e r u s a h a a n ,  I r i a w a n 
menyerahkan  se jumlah 
peng hargaan kepada para 
pekerja subcontractor yang 
berprestasi. Acara  ditutup 
dengan joint inspection ke 
area project untuk melihat 
perkembangan terkini RFCC 
Project.•Ru Iv
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Program Kampung atas air 
raih  global cSr award

Kartini Pertamina, Be Fabulous

JakaRta – PT Pertamina 
(Persero) melaksanakan 
perayaan Hari Kartini di Kantor 
Pusat Pertamina, Senin (29/4) 
yang dihadiri oleh pekerja 
wanita Pertamina. Tema yang 
diangkat pada perayaan kali 
adalah “Bagimu Kartini Perta-
mina, Be Fabulous”. 

Tema tersebut diharapkan 
dapat memberikan motivasi 
dan inspirasi bagi pekerja 
wanita Pertamina untuk tetap 
dapat menjaga keseimbangan 
peran sebagai pekerja Per-
tamina yang profesional serta 
menjadi istri dan ibu yang 
ber peran untuk menciptakan 
keharmonisan dalam ke-
luarga.

“Kita boleh berkar ier 
setinggi langit, tapi kodrat 
kita sebagai perempuan tetap 
sebagai pendamping suami 
dan ibu bagi anak-anak. Be 
professional. Kejar karier 
setinggi mungkin. Always be 
beautiful inside and outside,” 

juga berlangsung talk show 
yang dipandu oleh Yuanita 
dengan tiga narasumber. 
Yaitu, Direktur Keuangan 
Pertamina EP Lukitaningsih, 
psikolog Juni Guntari  dan 
Handry Satriago, seorang 
yang memiliki keterbatasan 
fisik yang mampu mencapai 
puncak menjadi CEO termuda 
di perusahaan teknologi ber-
kelas dunia. 

Dari hasil sharing session 
dalam talkshow tersebut ditarik 
kesimpulan bahwa untuk 
men jadi wanita sukses dalam 
berkarier maka bekerjalah 
dengan jujur, jangan menjadi 
wanita yang cengeng, bisa 
menyeimbangkan antara karir 
dan keluarga serta men-
ciptakan momen-momen 

Berkarier boleh 
setinggi mungkin, 
tapi tetap menjaga 
keseimbangan 
peran sebagai istri 
dan ibu.
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Direktur Utama Pertamina membuka pameran dalam perayaan Hari Kartini 2013 
didampingi Direksi Pertamina lainnya.

ujar Karen.
 Demikian disampaikan 

Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan saat  mem-
berikan sambutan pada pera-
yaan tersebut. 

“Para Kartini Pertamina di 
sini mempunyai kesempatan 
yang luar biasa. Saya melihat 
masih sangat banyak kaum 
perempuan yang masih 
terbelakang, seperti di Papua. 
Mereka tidak mengenyam 
pen didikan SD. Untuk itulah 
kita harus banyak bersujud 
syukur bisa membina karier di 
Pertamina,” lanjut Karen.

Sementara VP Strategic 
Planning & Business Direktorat 
Gas Pertamina Yenni Andayani 
selaku Ketua Panita Perayaan 
Hari Kartini 2013 mengatakan, 
rangkaian acara Perayaan 
Hari Kartini ini dimulai sejak 
22 April 2013 hingga 29 April 
2013. Kegiatan dipersiapkan 
untuk membantu pekerja 
wanita Pertamina memiliki 
kesempatan penampilan inner 
dan outer beauty hingga 
ka rak ter yang wajib dimiliki 
dalam penerapan tata nilai 
6C yang dapat memberikan 
kontribusi yang optimum 
kepada perusahaan.

Dalam perayaan terse but, 

gENta300K
Berdasarkan proyeksi peningkatan kesejahteraan 

penduduk yang dipacu oleh pertumbuhan ekonomi, pada 
2025 Asia  diperkirakan akan mengalami defisit energi yang 
paling besar dibandingkan dengan konsumsi belahan benua 
lainnya. Ironisnya, justru penemuan-penemuan baru cadangan 
migas ketika itu bukan di benua terpadat penduduknya ini. 
Maka, menyikapi kondisi yang bakal dihadapi tersebut sejak 
dini Pertamina telah merancang antisipasi lewat terobosan 
optimalisasi ladang-ladang tua dalam negeri (kebijakan 
anorganik) yang banyak dimilikinya lewat program improved 
oil recovery (IOR) dan enhanced oil recovery (EOR), di samping 
kebijakan strategi merger & accusation (anorganik).

Dalam perspektif itu, Direktorat Hulu sejak November 
2012 yang lalu membentuk Tim Brigade 300K, atau disebut 
juga Tim U29. Terminologi U29, disandarkan pada rekrutmen 
anggotanya yang sejak awal selain memiliki kompetensi dan 
intergritas, juga dipersyaratkan usia mereka tidak lebih dari 29 
tahun disaat pengukuhan. 

Pada merekalah, sejak sekarang diamanahkan eksistensi 
Pertamina manakala berada dalam fase dekade ke-3 Abad 21. 
Ketika itu, produksi Pertamina baik dari aktivitas bidang migas 
maupun kegiatan pengusahaan energi baru dan terbarukan 
di dalam dan luar negeri diharapkan telah bertengger pada 

Pada U29

level 2,2 juta BOEPD. 
Menyikapi kehadiran gugus tugas pasukan khusus U29 

itu, Komisaris Utama Pertamina, Sugiharto berpesan: “Anda 
harus membuat terobosan dengan semangat terbarukan. Anda 
harapan kami semua, do the best. Anda beruntung semuda ini 
sudah diberi kepercayaan untuk membawa Pertamina ke kancah 
tantangan 2025. Sedang kami, bak sisa-sisa Lasykar Pajang yang 
mencoba memberikan landasan pacu yang kokoh agar cita-cita 
2025 terrealisasikan.

Oleh karena itu, sesuai road map menuju cita-cita 2025 

berharga dalam keluarga.
Menurut Handry Satriago, 

wanita bisa sukes berkarier 
karena memiliki tiga karakter 
dasar. Pertama, listening skill 
wanita lebih tinggi diban-
ding kan laki-laki. Kedua, 
leader wanita memiliki banyak 
kemampuan untuk memotivasi 
orang lain dibandingkan laki-
laki. Dan ketiga, wanita itu 
leading by heart.

Talkshow ini sebagai ajang 
untuk berbagi pengalaman 
yang  d iha rapkan  akan 
menjadi sebuah motivasi bagi 
para Kartini Pertamina untuk 
tetap semangat mengejar 
karir dengan profesional 
tanpa mengenyampingkan 
kondratnya sebagai wa-
nita.•IRlI kaRMIla

FIlIpIna - Program Corporate Social Responsibilty 
(CSR) Pertamina kembali mendapat pengakuan di 
tingkat Asia. Kali ini penghargaan diberikan kepada 
kegiatan CSR program Kampung Atas Air binaan 
Refinery Unit (RU) V Balikpapan, yang mendapatkan 
Silver Award kategori Best Community Programme 
dalam ajang The 5th Global CSR Award di Davao, 
Filipina (19/4). 

Penghargaan diterima oleh Fety, PR Section Head 
RU V Balikpapan, pada ajang tahunan yang diikuti lebih 
dari 150 penggiat CSR tingkat lokal dan internasional. 
Kegiatan yang diselenggarakan The Pinnacle Group 
International tersebut memberikan apresiasi kepada 
institusi bisnis yang aktif menggiatkan program CSR. 

Anugerah Global CSR Award mengacu pada ISO 
26000SR, yang memberikan penghargaan pada 5 
kategori kegiatan CSR, antara lain Best Environment 
Excellence Award, Best Community Programme Award, 
Best Workplace Practices Award, CSR Leadership 
Award, dan Product Excellence Award. 

Bagi Pertamina, prestasi ini cukup membanggakan 
mengingat baru pertama kalinya ikut serta dalam 
event tersebut. Penghargaan ini adalah penghargaan 
kedua dalam tahun ini setelah Februari lalu program 
CSR Pertamina Sehati dan Desa Binaan Pertamina 
meraih 3 penghargaan sekaligus dalam Indonesia 
MDGs Award. “Semangat Energizing Asia, turut 
memotivasi CSR Pertamina untuk terus berkiprah di 
ajang penganugerahan tingkat Asia sebagai salah satu 
upaya meningkatkan citra perusahaan,”jelas Fety.•Rika 
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Pompa Angguk: Kegiatan produksi di Area PEP Jambi.

dimaksud, Direktorat Hulu menetapkan program jangka 
pendek hingga akhir 2014, yakni upaya peningkatan produksi 
sampai 800 ribu BOEPD. “Posisi saat ini, kita telah mencapai 
500 ribu BOEPD. Artinya, masih dibutuhkan 300 ribu BOEPD 
tambahan yang harus dihasilkan dalam dua tahun ke depan,” 
ucap Direktur Hulu, Muhamad Husen dalam berbagai 
kesempatan. 

Tambahan 300 ribu BOEPD itu, 200 ribu BOPD berasal 
dari aktivitas  IOR dan EOR pada ladang-ladang eksisting 
serta akselerasi pengembangan proyek-proyek utama, antara 
lain penyelesaian  main facilities di Blok Cepu. Sisanya akan 
dipetik lewat produksi energi listrik  kegiatan panas bumi, 
sehingga memberikan penghematan pemakaian migas setara 
dengan 100 ribu BOEPD. Atas dasar asumsi tersebut maka 
gugus tugas U29 yang menangani lompatan produksi minyak 
sebesar 200 ribu BOPD disebut dengan istilah Brigade 200K, 
sementara mengakselerasi proyek-proyek panas bumi yang 
ada seperti di Ulubelu dan Lumut Balai, serta meningkatkan 
kapabilitas kritikal akan memberikan kontribusi setara 100 
ribu BOEPD dinamakan Brigade 100K. 

 Kesuksesan gugus tugas U29 atau Brigade 300K 
dimaksud, merupakan tumpuan akan eksistensi Pertamina 
selaku perusahaan energi terbesar di Asia pada 2025.•RnB
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Penerapan tata kelola perusahaan di Pertamina dari tahun ke tahun 
mengalami peningkatan indeks yang membanggakan. Selama kurun waktu 
delapan tahun, Pertamina mampu mengubah indeks GCG dari kategori kurang 
dengan skor 55,73 kini masuk kategori sangat baik dengan skor 93,51. 

Prestasi ini menjadi bukti adanya upaya maksimal dari manajemen dalam 
mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Program perubahan budaya, 
penerapan tata nilai 6C, serta pembenahan terhadap aturan baik dalam 
Standar Operasional Prosedur dan SK (Surat Keputusan).  Perubahan 
tersebut menjadi bukti  dimana penerapan GCG di Pertamina senantiasa 
berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, 
fairness dan responsibility. 

Indeks gcg Pertamina
SaNgat 
BaIK



Sistem 
assessment 
Baru, 
gcg  
Pertamina 
tetap 
Excellence

assessment Good Corporate 
Governance (GCG) Pertamina 
tahun 2012 menunjukkan hasil 
yang membanggakan. Penilaian 
tata kelola perusahaan dengan 
kriteria dan metodologi baru yang 

ditetapkan sejak 6 Juni 2012 berdasarkan SK 
Menteri BUMN No.SK-16/S-MBU/2012, tak 
menggoyahkan hasil pencapaian skor enam 
aspek pokok implementasi GCG di Pertamina. 

Corporate Secretary Pertamina, Nursatyo Argo 
menuturkan rata-rata tingkat pemenuhan skor 
atas enam aspek yang dinilai, melebihi 90 persen. 
“Ini bukti hasil kerja keras kita semua yang 
mendapat dukungan dari semua pihak,”ujarnya 
saat diwawancarai tim Energia, Jumat (3/5). 
Menurut Argo, enam aspek yang dinilai yakni 
komitmen terhadap penerapan tata kelola secara 
berkelanjutan, Pemegang Saham dan RUPS, 
Dewan Komisaris dan Direksi, Pengungkapan 
informasi dan transparansi, serta aspek lainnya. 

Pencapaian tersebut juga melebihi dari target skor 
KPI GCG perusahaan yang dipatok pada angka 
88. Bagi Argo, waktu delapan tahun merupakan 
waktu yang relatif cepat untuk melakukan 
lompatan dahsyat dari skor kurang menjadi 
sangat baik. “Upaya serius perusahaan melalui 
program transformasi yang digulirkan tahun 2006, 
banyak memberikan kontribusi dalam mengubah 

budaya dan mindset pekerja salah satunya tata 
nilai 6C,”jelasnya.

Sejak Pertamina berubah status menjadi PT pada 
tahun 2003, maka harus menerapkan tata kelola 
perusahaan yang baik sebagaimana ditetapkan 
dalam prinsip GCG. Yakni transparansi, dimana 
dituntut dalam hal keterbukaan melaksanakan 
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan 
dalam mengungkapkan informasi material dan 
relevan mengenai perusahaan. Pengungkapan 
informasi perusahaan secara transparan 
dapat terlihat dari website Pertamina, Laporan 
Tahunan yang bisa diakses siapapun. 

Masalah akuntabilitas, terkait kejelasan fungsi, 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban badan,  
agar pengelolaan perusahaan berjalan efektif 
bisa dilihat dari upaya yang dilakukan Pertamina 
selama dua tahun terakhir. Yakni Pertamina 
menjadi pionir transparansi dan akuntabilitas, 
sebagai BUMN pertama yang memberikan 
akses seluas-luasnya kepada KPK, BPK dan 
PPATK dalam melakukan pemeriksaan terhadap 
pengelolaan perusahaan. 

Hal tersebut sebagai wujud responsibility dalam 
mewujudkan pengelolaan perusahaan yang 
sehat sesuai dengan undang-undang dan 
prinsip korporasi. Pertamina juga berpegang 
pada  prinsip independensi, yakni mengelola 
perusahaan secara profesional tanpa benturan 
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 
pihak manapun. Serta menjalankan prinsip 
fairness, yakni keadilan dan kesetaraan di 
dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang 
timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 
perundang-undangan.

Prinsip tersebut bukan sekadar tulisan di atas 
kertas saja, menurut Argo agar penerapan GCG 
melekat ke seluruh pekerja maka dibuatlah 
GCG online, sebagai upaya nyata manajemen 
agar masing-masing individu memiliki tanggung 
jawab atas penerapan GCG. “Agar lebih 
mengena, tanggung jawab terhadap kesadaran 
penerapan GCG diukur dalam KPI masing-
masing individu,”tegasnya.• DSU

Corporate Secretary Nursyatyo Argo saat memberikan penjelasan tentang peneranpan GCG Pertamina kepada manajemen PT Sucofindo pada 16 Januari 2013.
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“Pertamina 

menjadi BUMN 
pertama yang 
memberikan akses 
seluas-luasnya 
kepada KPK, 
BPK dan PPATK 
dalam melakukan 
pemeriksaan 
terhadap 
pengelolaan 
perusahaan. 

“



RATING GCG PERTAMINA 2004-2012 

!

"!

#!

$!

%!

&!

'!

(!

)!

*!

"!!

#!!% #!!& #!!' #!!( #!!) #!!* #!"! #!"" #!"#

&&+($
'#+%& '#+)'

(%

)!+!$ )$+&'
)'+(*

*"+)& *$+&"

,-./0123432567.-8/0-

SANGAT  
BAIK 

BAIK 

SANGAT 
KURANG 

%
 T

ER
H

A
D

A
P 

B
ES

T 
PR

A
C

TI
C

E 
 

CUKUP 

KURANG 

RATING GCG PERTAMINA 2004-2012



Pencapaian Pertamina dalam meraih skor assessment GCG 
sangat baik, mendorong sejumlah perusahaan melakukan studi 
banding ke Pertamina. Salah satunya PT Angkasa Pura II yang 
mengirimkan tim Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Rombongan 
yang dipimpin Kepala Biro Manajemen Risiko dan Kepatuhan 
Angkasa Pura II, Domen Malau mengaku memilik Pertamina 

karena pencapaian skor GCG dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. 
“Benchmark ini sangat bermanfaat bagi perusahaan kami. Karena, kami ingin 
tahu bagiamana best practise GCG yang diterapkan di Pertamina,” ungkap 
Domen, pertengahan Maret lalu. 

Manager Compliance Pertamina Mindaryoko menjelaskan 
prinsip implementasi GCG di Pertamina mengacu kepada 
visi Pertamina untuk menjadi perusahaan energi berkelas 
dunia. “Karena itu, penerapan tata kelola korporasi setara 
perusahaan publik dan membangun lingkungan bisnis yang 
sehat dengan mitra bisnis dan stakeholders menjadi hal yang 
penting,”tegasnya. 

Argo menambahkan selain implementasi GCG, juga ada 
penerapan Whistle Blowing System (WBS) sebagai wadah 
informasi dan penga duan terhadap adanya tindakan korupsi, 
suap, benturan kepentingan, pencurian, kecurangan, dan upaya 
melanggar hukum dan aturan perusahaan. WBS diberikan 
kemudahan dalam mengakses bagian Compliance dan dijamin 
kerahasiannya, sehingga setiap pekerja bisa melaporkan 
adanya penyimpangan di lingkunganya. “Jika laporan WBS 
terbukti, reward dan punishment-nya jelas, dan diproses sesuai 
dengan Peraturan Kerja Bersama yang berlaku,”tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Sucofindo Arief Safari beserta Tim Sistem 
Manajemen yang melakukan benchmark di Pertamina pada Februari 2013, 
berharap dapat membangun sistem GCG yang baik, untuk menjaga integritas, 
kepercayaan dengan senantiasa independen dan berintegritas tinggi.

Sucofindo yang sudah menerapkan GCG terlebih dahulu sebelum Pertamina 
yakni pada tahun 1999, masih harus memperbaiki berbagai hal untuk 
meningkatkan skor tata kelola perusahaan yang diterapkan di perusahaan 
yang bergerak di bidang sertifikasi itu. “Masih banyak yang harus kami perbaiki. 
IRM Majority-nya Pertamina sangat baik. Inilah yang membuat kami belajar ke 
Pertamina,”tambah Arif. 

Selain penerapan GCG, Pertamina juga menjadi tempat berbagi pengalaman dalam 
mengimplementasikan pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).  
Seperti dilakukan Unit Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Indonesia (BI), yang 
dipimpin Muhammad Arid Permadi. “Kami benchmark  di Pertamina karena mednapat tugas dan 
mandat dari pimpinan SDM BI. Tugas tersebut adalah untuk mempelajari pengelolaan LHKPN di 
beberapa institusi dan perusahaan yang memiliki penerapan GCG yang baik, salah satunya adalah 
Pertamina,”terangnya.

Pelaksanaan LHKPN di Pertamina selama ini mengacu pada beberapa dasar hukum yang mewajibkan 
penerapan dan pelaporan LHKPN, seperti UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan 
negara yang bersih dan bebas KKN. Instruksi tersebut diteruskan pada 21 September 2007 yang 
mewajibkan BUMN membuat laporan LHKPN, yang diperkuat dengan munculnya SK No. Kpts-24/
C00000/2009-S0.•SHA/IK/DSU

Benchmark gcg 
di Pertamina

Tim BI, benchmark penerapan LHKPN di Pertamina.

Manajer Compliance Pertamina Mindaryoko 
menjelaskan sistem WBS kepada tim dari 
Sucofindo.

Tim manajemen Angkasa Pura mengakui penerapan 
GCG Pertamina sangat baik.


