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“Tokyo Taper”
Sejak September lalu, perhatian dunia tercurah pada kondisi
perekonomian Amerika Serikat (AS). Berbagai pemberitaan
dan diskusi di kalangan pelaku pasar uang global membahas
dari berbagai sisi rencana penghentian paket stimulus ekonomi
AS (tapering). Waktu yang belum menentu, implikasi, tahapan
dan besaran tapering memicu keluarnya dana dari negara
berkembang ke pasar AS. “End of the easy money”, demikian
genderang yang ramai terdengar.
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Tidak banyak yang menyadari, di belahan dunia lain juga
terjadi pergerakan ekonomi yang sebenarnya tidak kalah
dahsyat dengan AS dan berpotensi mempengaruhi ekonomi
global, termasuk Indonesia dan korporasinya. Jepang tengah
mengupayakan membangun kembali perekonomiannya melalui
kebijakan moneter “Three Arrows” (lihat Market Update No. 30
Tahun XLIX). Penggelontoran paket stimulus besar-besaran,
kebijakan moneter yang agresif ekspansif, serta reformasi
struktur industri menjadi tombak pembenahan ekonomi sejak
Desember 2012.
Namun, para pengambil kebijakan keuangan dibawah Pe
merintahan Perdana Menteri Jepang Shinzu Abe menyadari
paket kebijakan agresif tersebut hanya dapat memperbaiki
ekonomi Jepang untuk jangka pendek. Kucuran dana stimulus
tidak dapat terus menerus dilakukan. Pasalnya, Bank Sentral
Jepang (Bank of Japan/ BoJ) adalah pembeli dan pemegang
terbesar dari obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Jepang
sendiri. Sehingga, tanpa perlu mengulas teori kebijakan moneter
yang ngejelimet, stimulus ekonomi yang terus menerus dapat
menyebabkan jebolnya neraca keuangan negara bila tidak
diimbangi dengan perbaikan fundamental ekonomi.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi Direktur Pemasaran & Niaga Hanung Budya mengucapkan rasa belasungkawa kepada salah satu anggota
keluarga korban meninggal kecelakaan Bintaro di RS Polri Kramatjati, Senin (9/12).

Empati untuk Korban Bintaro
Di tengah peringatan
syukuran HUT ke-56
Pertamina, seluruh tamu
yang hadir dan me-relay
langsung acara syukuran,
diajak bersama-sama
mendoakan korban
sebelum acara dimulai.
Jajaran Direksi Pertamina
juga meluangkan waktu
untuk menyampaikan
bela sungkawa kepada
para korban kecelakaan
Bintaro di sejumlah
rumah sakit.

Lebih jauh, bila neraca tersebut terganggu, perekonomian
Indonesia sebagai trading partner Jepang dapat terganggu pula.
Dalam sektor energi, Jepang merupakan konsumen terbesar
Indonesia untuk impor LNG. Jepang juga memiliki investasi besar
di Indonesia. Pada kuartal 3 tahun 2013, penanaman modal
asing (PMA) dari Jepang di Tanah Air merupakan yang terbesar
kedua, tercermin pada bagan Realisasi Investasi PMA berikut.

K a re n A g u s t i a w a n , t a k

kuasa menahan air matanya
saat menyampaikan rasa du
ka cita sambil memeluk satu
persatu keluarga korban. “Saya
turut berdukacita ya, Bu, yang
sabar,” kata Karen sambil me
meluk Ratna, nenek Alrisha
Maghfirah, 16 tahun, yang tewas
dalam kecelakaan tersebut.
Suasana haru juga kembali
terjadi saat Karen menghampiri
Didi Akmaludin, ayah dari Alrisha
yang terus menangis. Dengan
mata berkaca-kaca Karen yang
saat itu datang bersama Direktur
Pemasaran dan Niaga Hanung

Yang mungkin bisa terjadi di panggung drama keuangan dunia
bukanlah “5 Act drama” ala Amerika, tetapi bisa jadi justru kita
harus siap menghadapi sebuah drama pasar keuangan dengan
gaya “Kishōtenketsu” / “Jo-ha-kyū”*. •

menyampaikan rasa belasung

para wartawan. “Saya datang

kawanya kepada keluarga korban
kecelakaan KRL dan truk tangki
di Bintaro, Jakarta Selatan. Hal
ini disampaikan saat mendatangi

* Kishōtenketsu” / “Jo-ha-kyū”: konsep universal atas pergerakan yang dianut di Jepang.
Diterapkan dalam kehidupan baik dalam waktu damai maupun perang.

ruang jenazah Rumah Sakit Polri
Dr. Sukanto, Kramat Jati, Jakarta

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary

2

Budya, menyampaikan maksud

Pertamina Karen Agustiawan

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pojok Manajemen :
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
daya saing harus terus diperkuat

Jakarta – Direktur Utama

Timur, Selasa siang (10/12).
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Suara Pekerja:
perbaikan untuk
kinerja 2014

tujuannya ke lokasi kepada
untuk berbelasungkawa kepada
keluarga korban karena sore ini
jenazah akan dipulangkan,” kata
Karen sambil sesekali mengusap
air mata.
Pada kesempatan terse
b u t K a re n m e n y a m p a i k a n

10

akan memberikan santunan

kepada korban dan keluarga.
Pertamina akan memberikan
uang santunan sama seperti
yang diberikan PT Jasa Raharja,
yakni sebesar Rp 25 juta untuk
setiap korban meninggal. Selain
itu, Pertamina juga menanggung
biaya perawatan korban luka
hingga keluar dari rumah sakit dan
memberikan santunan kepada
pasien yang dirawat masingmasing Rp 5 juta.
Mengenai penyebab kece
lakaan, Karen meminta agar
semua pihak menahan diri dan
tidak mengambil kesimpulan
sendiri. “Kita harus menunggu
hasil dari kepolisian dan KNKT dan
saya pikir mereka akan berikan
penyidikan yang profesional,”
kata Karen.
Bentuk empati Pertamina
kepada para korban yang
dilakukan setelah acara syukuran

jajaran Direksi lainnya. Direktur

Gas Hari Karyuliarto dan Direktur
Keuangan Andri T Hidayat
menengok pasien di RS Pusat
Pertamina. Direktur SDM Evita
M. Tagor menengok korban yang
dirawat di Rumah Sakit Suyoto,
Veteran, Jakarta Selatan.
Penyerahan santunan kepada
para korban yang dirawat di
rumah sakit, sudah dilakukan
sejak Selasa, 11 Des ember
2013 di RS Suyoto dan RSPP.
Sementara pada 12 Desember,
Pertamina melalui PT Patra Niaga
menyerahkan santunan kepada
keluarga korban meninggal yakni
keluarga almarhum Sofyan Hadi
di Bekasi, dan Nathalie Naibaho
di Pondok Aren.
Pertamina juga memberikan
beasiswa sobat bumi untuk ahli
waris korban yang masih sekolah
hingga perguruan tinggi.•RULL/DSU

ulang tahun ke-56 Pertamina
ini juga dilakukan serentak oleh

Sorot :
SANTUNAN UNTUK
KORBAN luka bintaro
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BERITA TERKAIT HALAMAN 7 DAN 10-11

Utama :
HUT KE-56 PERTAMINA,
AYO INDONESIA MENDUNIA

VISI

POJOK
MANAJEMEN

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia

MISI

Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat
Foto : PERTAMINA
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daya saing harus
terus diperkuat

PENGANTAR REDAKSI :
Pertamina genap berusia 56 tahun pada 10 Desember
2013. Pada acara syukuran yang diadakan di Lantai M Kantor
Pusat Pertamina, dalam sambutannya, Direktur Utama Karen
Agustiawan memberikan apresiasi kepada seluruh insan
Pertamina yang telah bekerja maksimal mencapai target kinerja.
Berikut petikan pertama yang dirangkum redaksi dan diterbitkan
dalam dua edisi.
Alhamdulillah, perusahaan yang kita cintai ini genap berusia
56 tahun. Selama tahun ini, Pertamina melakukan berbagai
kegiatan sosial , seperti Pertamina Mengajar, Menabung 100 juta
pohon, OSN Pertamina, launching program-program Kemitraan
dan Bina Lingkungan, serta program sosial kemasyarakatan
lain yang kita lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Dalam
rangkaian acara dimaksud, Pertamina juga telah mencatatkan
diri ke dalam rekor Museum Rekor Indonesia karena aktivitas
kita dalam upaya melakukan penanaman 20 juta pohon secara
serentak di berbagai wilayah tanah air. Hal ini sekaligus menjadi
salah satu bukti bahwa Pertamina adalah sebuah korporasi yang
tidak hanya serius mencapai target bisnisnya namun di sisi lain
tetap mempedulikan kelestarian lingkungan hidup dan ramah
serta siap menjadi sobat bumi.
Ulang tahun ke-56 Pertamina ini kita peringati dengan tema
”Ayo Indonesia Mendunia”; sebuah tema yang merupakan
harapan serta impian untuk menyaksikan bangsa kita berdiri
sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Harapan tersebut
tentunya bukanlah tanpa dasar. Berbagai pencapaian dan
perkembangan yang terjadi di negara ini beberapa tahun terakhir
telah menunjukkan bahwa Indonesia mulai berada di jalur
pembangunan yang benar. Dengan segala kekayaan alam serta
sumber daya yang dimiliki, Indonesia sudah semestinya mampu
lepas landas ke kancah internasional.
Kita tentu berharap Pertamina sebagai National Energy
Company mampu mengawal Indonesia dalam mencapai
impian itu. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik;
sebagai insan Pertamina yang teladan, sudah sepatutnya kita
meningkatkan kecintaan kepada bangsa ini dan menyebarkan
optimisme bahwa Indonesia bisa mendunia.
Tahun ini, Pertamina berhasil memberikan sumbangsih nyata
dalam membawa nama Indonesia ke tingkat internasional. Salah
satunya adalah keberhasilan kita menjadi perusahaan Indonesia
pertama yang termasuk di antara 500 perusahaan-perusahaan
terkemuka di dunia versi Fortune Global 500. Karenanya saya
ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaianpencapaian yang telah diraih oleh tiap-tiap fungsi di lingkungan
Pertamina.
Direktorat Hulu telah memberikan sejumlah catatan menarik
dan penting yang patut kita apresiasi bersama. Sepanjang sejarah
Pertamina, Direktorat Hulu mampu mencatat produksi tertinggi
yaitu lebih dari 200 kbopd terhitung April 2013. Di sisi lain, selama
56 tahun perusahaan ini berproduksi, basis resources kita,
khususnya di PEP mencapai 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan
5 tahun lalu. Capaian lain yang juga tak kalah penting adalah
bahwa kita mampu me-manage proyek terbesar di Indonesia
dalam satu dekade terakhir sehingga terlaksana on-track dan
diharapkan Lapangan Banyuurip PEP Cepu akan stream pada
tahun 2014 nanti.
Kita juga telah berhasil menunjukkan pada dunia bahwa
kita mampu mengambil alih dan mengoperasikan blok-blok di
Indonesia. Selain itu, kita berhasil menjalankan proses akuisisi
blok-blok migas berproduksi di luar negeri. Melalui Direktorat
PIMR, di penghujung tahun ini Pertamina berhasil mengambil

alih kepemilikan atas dua aset migas berproduksi yaitu blok 405a
di Algeria serta lapangan West Qurna-1 di Irak. Keberhasilan
kita mengambil alih aset-aset ini menjadi bukti bahwa memiliki
aset berproduksi di luar negeri bukanlah suatu keniscayaan. Kita
harapkan kepemilikan atas aset ini akan semakin memperkuat
portfolio bisnis kita di kancah global.
Direktorat Pengolahan juga menorehkan capaian yang
baik melalui kerjasama dengan pihak Amerika Serikat sehingga
mendapatkan kucuran dana sebesar US$1,07 juta untuk studi
pengembangan kilang kita. Melalui roadmap pengembangan
kilang yang sudah disusun saat ini, kita berharap bahwa kilang
Pertamina ke depan akan semakin reliable dan kompetitif. Kita
juga perlu bergembira bahwa teknologi pengolahan kita berhasil
memperoleh BUMN Innovation Award 2013. Upaya transformasi
kilang melalui Refinery Development Master Plan (RDMP) juga
patut kita apresiasi. Perubahan dilakukan melalui peningkatan
kemampuan pengolahan sour crude, menurunkan biaya produksi
dan meningkatkan kualitas produk BBM agar bisnis Refinery lebih
kompetitif serta meningkatkan kapasitas olah crude dari 880
menjadi 1208 mbsd guna meningkatkan produksi BBM dalam
rangka memperkuat ketahanan energi nasional.
Hal yang membanggakan juga dilakukan oleh Direktorat
Pemasaran dan Niaga yang berhasil mengakusisi aset-aset SPBU
perusahaan migas asing. Meski demikian kita harus tetap waspada
bahwa pasar hilir sudah sedemikian kompetitif, sementara di sisi
lain, kita masih harus bergelut dengan tugas-tugas PSO termasuk
di dalamnya membantu pemerintah dalam menyukseskan program
monitoring BBM bersubsidi.
Daya saing kita perlu terus diperkuat, termasuk dengan proses
sertifikasi, seperti yang telah diraih SPBG Daan Mogot yang sudah
berhasil mendapatkan Sertifikat ISO Series secara sekaligus, yaitu
ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 18001, sehingga menjadi SPBG
yang paling lengkap dan pertama di Indonesia mendapatkan
Sertifikat ISO Series.
Meskipun tantangan kian berat, saya tetap meyakini bisnis
hilir kita semakin andal dan kuat dengan adanya penambahan 4
kapal tanker BBM, 2 kapal LPG, serta pembukaan 4 DPPU baru.
Selamat datang kepada anak perusahaan termuda di bisnis hilir,
yaitu PT Pertamina Lubricants, yang mulai aktif pada 1 November
2013 lalu. Kita berharap bisnis pelumas bisa semakin agresif
mengembangkan bisnis, tak hanya mempertahankan pangsa
pasar di domestik namun juga menjadi flag carrier Pertamina ke
negara-negara di seluruh dunia.
Direktorat Gas juga menorehkan sejumlah capaian dalam
merealisasikan proyek-proyek unggulan. Salah satunya
pembangunan Proyek Arun LNG Receiving & Regasification
Terminal telah dimulai pada November lalu, dengan telah
mengintegrasikan Pipa Open Access Arun-Belawan sebagai rantai
distribusi utama. Sementara proyek pengembangan Renewable
Energy & Power Commercialization kini semakin signifikan
dengan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di beberapa wilayah.
Pengembangan gas dan energi terbarukan ini merupakan wujud
komitmen Pertamina dalam mengendalikan konsumsi minyak
bumi, mendiversifikasikan portfolio energi sekaligus mendukung
kebijakan Bauran Energi Nasional. Ini juga merupakan langkah
nyata Pertamina dalam mencapai visi menjadi perusahaan Energi.
Sinergi antar Direktorat juga terbukti cukup ampuh dalam
mengatasi sejumlah tantangan di perusahaan ini. Salah satunya
dibuktikan dengan adanya proyek pengembangan kilang petrokimia
bekerjasama dengan PTT Thailand. Dengan dibangunnya kilang
petrokimia ini, kita harus optimistis bahwa pada saatnya nanti kita
akan menjadi pemain petrokimia terbesar di Asia.•BOD

EDITORIAL

Asas Praduga
Tak Bersalah

Di tengah rangkaian peringatan hari ulang
tahun ke-56 Pertamina, sebuah musibah me
nyelimuti bangsa ini. Kecelakaan KRL dengan
tangki BBM di rel kereta Pondok Betung,
Bintaro, Jakarta Selatan. Tujuh orang meninggal
dan puluhan orang luka. Usai kecelakaan
berbagai pendapat, opini tentang penyebab
kecelakaan bermunculan dengan berbagai
versi.
Padahal penyebab kecelakaan masih
dalam ranah kepolisian dan Komisi Nasional
Kecelakaan Transportasi (KNKT) yang sampai
hari ini belum merilis hasilnya. Analisa yang
disampaikan masih berupa dugaan berdasarkan
keterangan dari beberapa saksi dengan ber
bagai versi. Asas praduga tak bersalah masih
menjadi pegangan para penyelidik musibah
tersebut, tanpa menyebutkan siapa yang yang
bersalah.
Dalam wikipedia, asas praduga tak bersalah
atau presumption of innocence adalah asas
di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah
hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas
ini sangat penting pada demokrasi modern
dimana banyak negara memasukkannya ke
dalam konstitusinya.
Melihat pemberitaan di berbagai media
massa, media sosial, bahkan broadcast
messenger menyangkut kejadian tersebut,
membuat saya berpikir dan bertanya apakah
asas praduga tak bersalah sudah tidak berlaku
lagi di negeri ini? Saya memang bukan orang
hukum. Tetapi kalimat tersebut berulangkali
saya sampaikan setiap kali bertemu orang yang
berpendapat musibah yang terjadi di rel kereta
Bintaro adalah salah si A atau si B. Paling-paling
saya menyampaikan, ya... kita tunggu saja hasil
penyelidikannya.
Jika mengikuti asas praduga tak bersalah,
siapapun tidak bisa menyatakan seseorang
bersalah, bahkan setelah hasil penyelidikian
sudah dikeluarkan oleh aparat yang berwenang.
Tetap harus menunggu putusan hakim yang
berkekuatan hukum tetap. Panjang juga pro
sesnya.
Sayang, prinsip tersebut luput dari pemikiran
sebagian orang. Sehingga cenderung membuat
opini yang terkadang terkesan kebablasan
dan jauh dari proporsional. Berbagai pihak
dari kalangan manapun bebas menyampaikan
pendapat terkait peristiwa, atau isu yang belum
terbukti kebenarannya.
Parahnya pendapat atau opini tersebut
dicampurkan dengan fakta, kesaksian dan
dicampuradukkan sehingga menjadi berita yang
‘terkesan’ menghakimi.
Tapi di tengah-tengah pemberitaan tersebut,
masih ada oase yang menjadi air sejuk bagi para
korban. Penanganan dan perhatian kepada
korban sebenarnya menjadi hal yang lebih
utama agar mereka yang luka segera pulih.
Keluarga atau kerabat yang ditinggalkan bisa
menata kembali masa depan. Upaya mencari
solusi ke depan agar musibah yang sama tidak
terjadi lagi dengan menata lalu lintas dan juga
mempercepat perbaikan prasarana jalan.
Saya yakin, upaya-upaya tersebut menjadi
hal positif bagi bangsa ini agar tidak lagi
menjadi orang yang mudah menghakimi, atau
menyalahkan yang berujung pada upaya kon
traproduktif.•
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Tepat 10 Desember 2013 lalu, Pertamina genap
berusia 56 tahun dan tahun ini pun akan segera
berakhir. Bagaimana perbaikan kinerja untuk
2014 yang harus dilakukan insan Pertamina?
Berikut saran beberapa pekerja.

Semoga kinerja Pertamina
bisa terus meningkat dan tidak
terganggu dengan gonjang ganjing politik di tahun
pesta demokrasi. Tetaplah mengedepankan
profes ionalisme dalam menjalankan bisnis.
Dan semoga, seluruh stakeholder mendukung
profesionalisme Pertamina.
Rifky Rakhman Yusuf
Assistant Manager GCG Compliance
PT Pertamina Hulu Energi

Makin berkibar bendera merah putih di
mancanegara melalui Pertamina.
Nanang Hutawardana
Senior Analyst Application Architect,
CSS

tan
Harapan untuk peningka
mina
kinerja Pertamina, Perta
. Go
ses
los
minimize
First… Maximize profit
jud
kita bisa mewu kan
Fortune 100. Bersama
energi nasional kelas
visi menjadi perusahaan
dunia!

Irto Petrus Gintings
Distribution Operation
Assistant Manager LPG
& Kerosene Withdrawal

Semoga Pertamina semakin maju, mampu
bersaing di kancah internasional dan menjadi
kebanggaan bangsa. Selalu menciptakan
produk-produk unggulan berkualitas dunia,
dengan didukung insan Pertamina yang
berwawasan & semangat tinggi, sehingga
mampu meningkatkan kualitas pelayanan
pada customer.
Hestia Hartini Martayoga
Jr. Officer Non Consultant Procurement
General Affairs Directorate

Fimelia
Assistant Manager Transformation,
HR Directorate

Semangat Indonesia mendunia bukan hanya sekadar
impian. Pertamina harus mampu mewujudkannya menjadi
kenyataan sebagai bukti bangsa Indonesia mampu
bersaing di tingkat dunia.
Shynta Dewi
Analyst Knowledge Process & System,
Quality Management,
General Affairs Directorate

Harapan
saya, Pertamina
harus semakin meningkatkan
investasi untuk pengembangan
SDM demi terciptanya karakter
dan kemampuan SDM yang
berkelas dunia.
Muhamad Hanifudin
Assistant General Services,
Business Support M & T

Harapan untuk perbaikan Pertamina ke depan, kultur korporasi
yang sudah terbangun, harus dipertahankan. Untuk kultur yang
negatif, harus digerus. Kita pekerja Pertamina harus humble,
menerima masukan, tanggap terhadap keluhan pelanggan,
dan tetap percaya diri.
Farida Aprilianingrum
Analyst Safety Audit,
HSSE

Tebarkan terus energi positif untuk
mewujudkan prestasi terbaik kita.

Pertamina baru saja akuisisi
aset hulu di Aljazair dan Irak,
dan telah mengembangkan
sumber pasokan minyak untuk
pemenuhan kebutuhan dalam
negeri. Akuisisi ini diharapkan
dapat mempercepat peningkatan
kapabilitas guna mewujudkan citacita menjadi World Class National
Eenergy Company dan Pertamina
sebagai Energy Champion Asia
di tahun 2025, serta tentu saja
mempertahankan peringkat dalam
Fortune 500.
Budhi Kristianto
Public Relations Assistant Manager,
PDSI

insentif minyak perlu masuk
paket ekonomi

JAKARTA (Republika) – Pengendalian impor

minyak harus menjadi bagian dari paket kebijakan
ekonomi pemerintah pada 2013. Pemerintah
bisa melakukan ini dengan mengeluarkan aturan
insentif terhadap sektor perminyakan. Ekonom
senior Umar Juoro mengatakan, pengendalian
impor minyak dapat mengatasi permasalahan
defisit transaksi berjalan. “Pemerintah harusnya
memberikan insentif pada sektor minyak
ketimbang pada industri lain,” kata Umar. Dia
menyampaikan itu menanggapi paket kebijakan
ekonomi pemerintah yang berupa insentif pada
industri yang sifatnya domestik. Hal itu justru
bisa menambah impor. Paket kebijakan ekonomi
pemerintah terdiri dari dua kelompok. Pertama,
menaikkan pajak penghasilan pasal 22 impor atas
sejumlah barang konsumsi. Kedua, pembebasan
dan pengembalian bea masuk atas impor untuk
tujuan ekspor.

bagi hasil negara dari
east natuna 55%

JAKARTA (Kontan) – Secara prinsip, pemerintah

sudah menyepakati bagi hasil alias split minyak
bumi di Blok East Natuna. Hasilnya, bagian negara
sebesar 55% dan bagian konsorsium yang terdiri
dari Pertamina, ExxonMobil, PTTEP, dan Total E&P
adalah 45%. Sebelumnya, konsorsium meminta
sebaliknya. Deputi Pengendalian dan Perencanaan
SKK Migas Aussie B. Gautama bilang, secara
prinsip pemerintah telah menyepakati split
55% untuk negara dan 45% untuk konsorsium
kontraktor Blok East Natuna di Kepulauan
Riau. Menurut Aussie, skema bagi hasil 55 :
45 itu merupakan usulan yang diajukan SKK
Migas kepada Kementerian ESDM, Menteri
Koordinator Perekonomian, dan Unit Kerja
Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan. “Resminya memang belum
diketok, tapi prinsipnya, pemerintah harus dapat
bagian lebih besar,” ungkapnya. Meski belum
resmi diumumkan, pemerintah sudah menyetujui
usulan tersebut dan saat ini sekarang sedang
dibahas lebih rinci.•RIANTI
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Pertamina Energy Tower,
Gedung Tertinggi di Indonesia
JAKARTA – Dengan ditandai
peletakan batu pertama, PT
Pertamina (Persero) secara
resmi memulai pembangunan
Pertamina Energy Tower,
sebagai salah satu gedung
pencakar langit tertinggi di
Indonesia. Menara yang
berlokasi di kawasan Rasuna
Episentrum itu, rencananya
akan rampung pada tahun
2020 mendatang.
Dalam sambutannya,
Direktur Utama Pertamina,
Karen Agustiawan,
menuturkan bahwa nantinya
gedung ini akan menampung
sebanyak 23 ribu pekerja
Pertamina dan seluruh anak
perusahaan. Dengan begitu
para pekerja yang menangani
berbagai aspek bisnis energi
diharapkan dapat bekerja
secara efektif dan efisien.
“ Tu j u a n n y a s u p a y a
mengubah mindset pekerja
untuk bekerja secara gesit
agar bisa bersaing secara
internasional,” imbuh Karen
pada groundbreaking Perta
mina Energy Tower, di ka
wasan Rasuna Episentrum,
Kuningan, Jakarta Selatan,
Senin (9/12).
Lebih lanjut, dirinya
mengatakan, seluruh potensi
energi terbarukan seperti
geothermal, air, matahari dan
gas harus bisa dimanfaatkan di
gedung ini. Pasalnya, gedung
Pertamina Energy Tower ini
akan dijadikan sebagai ikon
energi. Dimana 55 persen luas
lahan akan dipakai sebagai
area terbuka hijau. Sehingga
terdapat sistem recycle air

4

Foto : KUNTORO

RESUME
PEKAN INI

Komisaris dan Direksi Pertamina mengacungkan jempol sebagai optimisme pembangunan Gedung Pertamina Energy
Tower dapat berjalan dengan lancar.

hujan. “Jadi dengan konsep
green building ini kita sudah
membantu pemerintah DKI
Jakarta untuk resapan air
hujan,” jelasnya.
Selain itu, kata Karen, di
tahun 2020 nanti, pihaknya
menginginkan Pertamina
Tower setinggi 530 meter
ini bakal menjadi landmark
Indonesia. Sekaligus
menjadi ikon dan bentuk
re p re s e n t a t i f P e r t a m i n a
sebagai perusahaan minyak
nasional dengan visi World
Class Energy Company dan
Asian Energy Champion pada
2025.
Pembangunan Pertamina
Energi Tower ini juga meli
batkan BUMN lain dengan PT
Pembangunan Perumahan
dan PT Hutama Karya.
“Kami yakin sinergi BUMN ini
bisa berjalan dengan baik,”

pungkasnya.
Hal senada disampaikan
Luhur Budi Djatmiko,
Direktur Umum Pertamina,
bahwa tujuan pembangunan
Pertamina Energy Tower
ini, salah satunya untuk
memenuhi kebutuhan sarana
prasarana dalam upaya
mengintegrasi para pekerja
Pertamina. “Sedangkan
untuk pembangunan gedung
akan dilaksanakan secara
bertahap, diawali dengan
gedung penunjang,” ujarnya.
Pembangunan gedung
penunjang tersebut, ditar
getkan selesai pada akhir
2014. Namun untuk meny
elesaikan seluruh pem
bangunan kawasan tersebut
membutuhkan waktu enam
tahun. Menara yang terdiri dari
99 lantai ini dibangun di atas
lahan seluas 5,7 ha dengan

luas total bangunan 540
ribu meter persegi. Dirinya
menambahkan bahwa gedung
ini juga akan dilengkapi masjid
berkapasitas lima ribu orang,
ruang pertemuan, pusat
energi, dan fasilitas olahraga.
“Pertamina Energy Tower
akan menjadi gedung tertinggi
di Indonesia yang pertama
menggunakan konsep eco
green,” kata Luhur usai acara
groundbreaking.
Pada kesempatan itu,
hadir jajaran Komisaris dan
direksi Pertamina serta dari
pejabat Pemerintah Daerah
DKI Jakarta. Di antaranya,
Komisaris Utama Pertamina
Sugiharto, Vice President
Corporate Communication
Ali Mundakir, dan Deputi
Gubernur DKI Bidang
Industri, Prof DR, Sutanto
Soehodo.•EGHA

GM MOR I Management Walkthrough
ke TBBM dan Depot LPG Tanjung Uban
Tanjung Uban – Untuk
melihat secara langsung
kegiatan operasional dan
layanan BBM, Non BBM dan
LPG di wilayah Kepulauan
Riau, General Manager MOR
I Jumali melakukan kunjungan
management walkthrough
ke-2 lokasi, yaitu Terminal
BBM dan Depot LPG Tanjung
Uban.
Kunjungan diawali
dengan pemaparan oleh para
Operation Head di masingmasing lokasi dan dilanjutkan

dengan peninjauan ke
lapangan oleh GM dan Tim
Manajemen.
Dalam kunjungannya,
Jumali didampingi Domestic
Gas Region I Manager, Budhi
Busama, Operation Area
Manager Sumbagut Misbah,
Marketing Branch Manager
Pertamina Kepulauan Riau Aji
Anom Purwasakti, Operation
Head TBBM Tanjung Uban
Guntur M. Mewengkang dan
Pjs. Operation Head Depot
LPG Tanjung Uban Nanang

Subagya.
Pada kesempatan yang
sama GM turun langsung
untuk memeriksa keandalan
sarana dan fasilitas
penerimaan, penyimpanan
dan penyaluran BBM. Selain
juga memeriksa aspek safety
di lingkungan TBBM dan
Depot LPG Tanjung Uban
dengan mengetes kesiapan
pompa pemadam dan water
sprinkle di tanki timbun
BBM.•MOR I

Jakarta- Untuk pertama kalinya di

Indonesia, Microsoft meluncurkan piranti
lunak paling gress mereka, Windows 8.1 di
Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, pada Jumat
(22/11). Pertamina tercatat sebagai pengguna
program Windows terbesar di Indonesia sejak
tahun 1997.
Acara peluncuran Windows 8.1 kali
ini, Microsoft Indonesia bermitra dengan
Corporate Shared Service (CSS) Pertamina.
Hadir dalam acara tersebut Senior Vice
President CSS (Corporate Share Service)
Pertamina, Gunung Sardjono Hadi, dan
Marketing Director Microsoft Indonesia,
Bernard Saisse.
“Kami memiliki kemitraan sebagai usaha
untuk korporasi bisnis, kita tahu bahwa
microsoft adalah teknologi trendsetter. Kami
bangga, Pertamina adalah yang pertama

pada peluncuran Windows 8.1,” kata Pudjo
Lastono, Manager DCOC, IT Operation CSS
Pertamina dalam sambutannya.
Lebih lanjut Pudjo berh arap piranti
lunak besutan raksasa IT kepunyaan Bill
Gates tersebut bisa menyokong kebutuhankebutuhan Pertamina ke depan.
Menanggapi hal tersebut, pada kesempatan
yang sama Marketing Director Microsoft
Indonesia, Bernard Saisse, mengatakan
pihaknya mengucapkan terimakasih kepada
Pertamina, atas kesempatan yang telah
diberikan kepada Microsoft.
“Yang ingin kita lakukan disini adalah
untuk mendukung apa yang dibutuhkan dan
memberikan pelatihan kepada Pertamina
tentang bagaimana sekarang kita dapat
mengubah sistem operasi Windows 8.1 di
desktop komputer kerja Anda,” ungkapnya.
Selama acara pembukaan berlangsung
dihadirkan pula aksi menarik sang techno
illustionist Galih Montana, lewat atraksi
Technology Illusion. Ia menggambarkan
technology mobility terbaru dari Microsoft,
Windows 8.1, bisa men-support kebutuhankebutuhan Pertamina ke depan yang
diperlihatkan lewat layar besar proyektor di
hadapan para jajaran Pertamina.
Acara kemudian dilanjutk an dengan
persentasi dan demo windows 8.1 dari
tim Microsoft Indonesia. Sesi tanya jawab
bersama Technical Evangelist Microsoft
Indonesia, Norman Sasono melengkapi acara
peluncuran.
Setahun yang lalu Micros oft merilis
operating system yang paling baru, yaitu
Windows 8.1. Sistem ini berbeda dengan
Windows sebelumnya karena ini pertama kali
Microsoft membuat operating system dimana
interaksi user dengan mesin melalui touch.
“Microsoft agresif mendorong pengguna
Windows untuk menggunakan sistem operasi
Windows 8.1, dapat diunduh secara gratis me
lalui windows store,” ujar Technical Evangelist
Microsoft Indonesia, Norman Sasono.•
Bintang Patriotika - SAHRUL

Putri
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SPBG COCO Daan Mogot Raih
Tiga Sertifikat ISO
JAKARTA – Badan Sertifikasi
TUV SUD PSB Indonesia
memberikan 3 (tiga) sertifikasi
kepada PT Pertamina (Per
sero) untuk Stasiun Pengisian
Bahan bakar Gas Coco Daan
Mogot. Sertifikat tersebut
menjadi kado dari Direktorat
Gas dan Pertamina Retail
sebagai pengelola SPBG buat
Pertamina karena bertepatan
dengan Hari Ulang Tahun
yang ke-56, Selasa (10/12).
“Ini sangatlah memba
hagiakan karena bertepatan
dengan HUT Pertamina ini
kita mendapatkan sertifikasi
inter nasional. Sertifikasi
ini sudah menjadi standar
yang sudah sangat tinggi
bukan hanya untuk kita
tapi untuk vendor kita. Ini
menjadi modal awal kita untuk
mempertahankan kinerja
bahkan meningkatkannya,”
Direktur Gas Pertamina, Hari
Karyuliarto.
Sertifikasi diserahkan
oleh Vice President Strategic
Business Development PT
TUV SUD PSB Indonesia,
Mr. Chong Kok Yong kepada
SVP Enginering & Operation
Management Gas Directorate
Pertamina, Salis S. Aprilian
yang disaksikan oleh Direktur
Gas, Hari Karyuliarto dan
Direktur SDM Pertamina, Evita
M.Tagor usai pelaksanaan
syukuran HUT ke-56 Per
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Foto : PRIYO

Microsoft Luncurkan
Windows Teranyar
di Pertamina

Vice President Strategic Business Development PT TUV SUD PSB Indonesia, Mr. Chong Kok Yong menyerahkan sertifikasi
ISO kepada SVP Enginering & Operation Management Gas Directorate Pertamina, Salis S. Aprilian yang disaksikan oleh
Direktur Gas, Hari Karyuliarto dan Direktur SDM Pertamina, Evita M.Tagor.

tamina.
Ke-3 sertifikasi yang
didapatkan oleh Pertamina
tersebut yaitu ISO 9001 : 2008
Sistem Manajemen Mutu,
ISO 14001 : 2004 Sistem
Manajemen Lingkungan dan
OHSAS 18001 : 2007 Sistem
Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja. Dengan
adanya sertifikasi tersebut
maka SPBG Daan Mogot
merupakan SPBG yang
paling lengkap dan pertama
di Indonesia mendapatkan
Sertifikat ISO Series.
Sejak Pertamina melun
curkan Bahan Bak ar Gas

dengan nama ‘Envogas’
pada Desember 2012
lalu, Pertamina terus gen
car mengampanyekan
penggunaan Envogas
yang merupakan BBG
Compressed Natural Gas
(CNG) dengan mengusung
tema ‘Melaju Lebih Bersih’.
Karena selain ramah
lingkungan dan keuntungan
lainnya, harga CNG yang
Rp 3.100/ liter jauh lebih
murah ketimbang BBM. Hal
tersebut juga sebagai wujud
dukungan Pertamina atas
program diversifikasi BBM ke
BBG yang dicanangkan oleh

Pemerintah.
Ketersediaan Envogas
tidak hanya bisa didapatkan
di SPBG Pertamina saja
namun saat ini Pertamina
telah menyediakan 4 (empat)
buah Mobil Refueling Unit
sebagai SPBG Mobile untuk
memberikan kemudahan
pelayanan bagi angkutan
umum dan mobil pribadi
yang menggunakan bahan
bakar gas. Direncanakan
pada tahun 2014, Pertamina
akan menambahkan 6 SPBG
yang menyediakan produk
Envogas.•IRLI

Muara Medak - Langkah kecil itu menapaki jalan
di tengah perkebunan, canda riang dan terkadang
diselingi gelak tawa di antara mereka terdengar
sepanjang jalan perkebunan karet.
Anak-anak ini harus berjalan kaki selama lebih
dari satu jam untuk sampai ke sekolah. Sebagian dari
mereka juga harus menggunakan perahu sampan.
Rasa lelah dan ancaman keselamatan tenggelam
di sungai kerap menghantui para siswa tersebut,
belum lagi perahu boat kencang selalu hilir mudik
tanpa terprediksi.
“Aku di perahu, aku miring-miring, aku berkayuh
jauh dari rumah sampai sini,” ucap Aat kecil.
Seperti yang dialami oleh Aat, siswa kelas 3 ini
pernah tenggelam saat sampannya terbalik di sungai.
Beruntung anak dari petani ini bisa berenang, jika
tidak belum tentu kini ia bisa berlari riang menuju
sekolahan.
Sekretaris Desa Muara Medak, Marudut,
mengatakan bahwa pihaknya memang kerap riskan
dengan kondisi tersebut, namun kondisi geografis
sudah seperti ini, tinggal bagaimana menyiasatinya.
“Pada umumnya anak-anak disini diijinkan naik
perahu apabila bisa berenang. Karena itu sejak kecil
mereka sudah diajarkan renang,” kata Marudut
Sekdes Muara Medak.
Tidak adanya akses jalan yang memadai
menuntut perjuangan keras para siswa untuk
menuju ke sekolahnya yang terletak di Desa Muara
Medak, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi
Banyuasin, Sumatera Selatan.
Hal ini kemudian mengundang keprihatinan Joint
Operating Body Pertamina-Talisman Jambi Merang
(JOB PTJM) untuk memberikan bantuan kepada para
siswa. Gayung bersambut, para siswa kemudian
mendapat berbagai macam bantuan, salah satunya
berupa jaket pelampung, lainnya berupa pelatan
sekolah dan olahraga.
Sejatinya Desa Muara Medak dilalui aliran sungai
Lalan, yang letaknya tidak jauh dari Sumur Gas yang
dimiliki JOB PTJM. Selain membantu Desa Muara
Medak, JOB PTJM juga membantu warga Desa
Teluk Jambu, Kecamatan Rajo, Kabupaten Muaro
Jambi. JOB PTJM membantu merenovasi bangunan
Posyandu.
Renovasi tersebut bertujuan untuk memaksi
malkan pelayanan yang diberikan berupa makanan
tambahan, pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan
kesehatan balita. Sebelumnya jarak antara rumah
warga ke klinik lumayan jauh.
“Untuk kesehatan anak lebih cepat dilayani
walaupun rumah kami jauh, bidan siap 24 jam ada di
tempat,” ungkap Sukmawati salah seorang ibu yang
tengah membawa anaknya berobat saat itu.
Head of General Services, JOB PTJM, Rachmat
Sudrajat mengungkapkan, beragam bantuan yang
didapatkan penduduk sekitar daerah operasi JOB
PTJM diharapkan dapat memajukan desa setempat.
Pogram ini merupakan komitmen dan kepedulian JOB
PTJM terhadap masyarakat di daerah operasi.•SAHRUL
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Pertamina Bantu Misi
Kemanusiaan PMI ke Filipina
JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) memberikan
bantuan sumbangan kepada
Palang Merah Indonesia (PMI)
dalam rangka menjalankan
misi kemanusiaan membantu
masyarakat Filipina yang
t e r k e n a d a m p a k To p a n
Haiyan pada 8 November
dengan jumlah korban
melebihi 5.000 jiwa.
Bantuan yang diberikan
oleh Pertamina tersebut
berupa Bahan Bakar
Minyak yaitu 150 Kilo Liter
Marine Fuel Oil (MFO) yang
digunakan untuk kegiatan
operasional Kapal Motor
(KM) Emir yang membawa
688.862 ton barang bantuan
PMI menuju Filipina selama
6 hari perjalanan. Ast.
Community DevelopmentMarketing Operation Region
III Pertamina, Fajri Pradana
Putra mengatakan nilai ban
tuan yang diberikan oleh
Pertam ina setara dengan
sekitar Rp 1,5 miliar untuk
150 MFO.
“Bantuan ini sebagai ben
tuk kepedulian Indonesia
kepada Filipina dan Pertamina
selaku BUMN di Indonesia
juga turut berkontribusi sesuai
dengan bisnis usahanya

Foto : ADITYO

JOB PTJM Bantu Akses
Transportasi dan
Kesehatan di Pelosok
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Tim relawan PMI yang dikirim ke Filipina.

yaitu pengadaan bahan
bakar MFO untuk kapal
motor yang akan digunakan
untuk menjalankan misi
kemanusiaan bagi korban
bencana,” kata Fajri.
Pelepasan tim misi ke
manusiaan dilakukan oleh
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla
secara simbolis kepada 30
relawan PMI di Gudang 007
Pelabuhan Tanjung Priok
Jakarta, Jumat (22/11). Hadir
pula dalam kesempatan ter
sebut Duta Besar Filipina
untuk Indonesia Maria Ro
sario C. Aguinaldo yang turut
menyaksikan pelepasan Ka

pal Motor (KM) Emir menuju
Filipina.
Sementara barang ban
tuan yang diberangkatkan
terdiri dari bantuan makanan,
obat-obatan, non makanan, 2
unit ambulans, 1 helikopter, 2
unit kendaraan operasional,
serta perlengkapan air dan
sanitasi. Sedangkan untuk
relawan yang terlibat dalam
misi kemanusiaan terdiri dari
beragam latar belakang, yaitu
5 perawat, 10 spesialisasi air
dan sanitasi (watsan), 2 pilot
dan 2 mekanik helikopter, 4
media officer, dan logistik,
monitoring & evaluasi (monev),

komunikasi dan administrasi
masing-masing 1 orang.
Jusuf Kalla mengatakan
bahwa ini adalah sumbangan
PMI terbesar untuk ke luar
negeri dengan total bantuan
sekitar Rp 25 miliar yang
diperoleh dari berbagai pihak,
salah satunya Pertamina.
“Kami berharap bantuan
ini dapat membantu mereka,”
jelas Jusuf Kalla.
Sementara itu, Maria
Ros ario C. Aguinaldo sa
ngat berterima kasih atas
kepedulian Indonesia. “Ini
sangat memb antu rakyat
kami,” ujarnya.•IRLI

PDSI Bagikan 500 Kacamata Gratis di Rantau
RANTAU - Sebagai ben
tuk komitmen untuk turut
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui
pendidikan dan peningkatan
akses terhadap pendidikan
di tanah air, PT. Pertamina
Drilling Services Indonesia
(PDSI) pada Jumat (25/10)
memberikan bantuan ka
camata gratis kepada 500
orang pelajar SD, SMP dan
Madrasah Tsanawiyah di
wilayah seputar Rantau.
Bantuan kacamata diserahkan
oleh Direktur Pemasaran
dan Pengembangan PDSI
Adi Harianto dan Direktur
Keuangan dan Administrasi
PDSI Hemzairil.
Bantuan tersebut diharap
kan bisa dimanfaatkan para
pelajar yang memiliki masalah
dengan indera penglihatannya
sehingga tidak lagi terkendala

pada saat berlangsungnya
proses belajar di sekolah.
Program pemberian
kacamata ini yang bertajuk
“Bright W ith Pertamina”
adalah salah satu program
CSR korporat Pertamina yang
tersebar di seluruh nusantara,
khususnya wilayah operasi
Pertamina. Untuk wilayah
Rantau, pelaksanaan program
Bright With Pertamina ini
sesungguhnya telah dimulai
pada Agustus 2013 dengan
pemeriksaan mata terhadap
para pelajar SD dan SMP,
sekaligus edukasi kepada
para siswa mengenai
kesehatan mata.
Dari hasil pemeriksaan
terhadap 2.814 orang sis
wa, ditemukan 500 siswa
yang bermasalah dengan
penglihatannya dan perlu
dilakukan tindakan pengo

Foto : PDSI

Foto : TATAN

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

batan dan memberikan kaca
mata dengan berbagai varian
ukuran.
Sebelumnya, PDSI me
nyalurkan program-pro
gram CSR lainnya seperti
pemberian paket budidaya
lele, laskar sepeda, pemberian
komputer, renovasi rumah
ibadah dan lain sebagainya.
Tampak hadir dalam acara

tersebut Project EP NAD-SBU
Drilling Manager Muhamad
Irwan, Ka. Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kab. Aceh
Timur, Muspika dan para
Kepala Sekolah. Dalam acara
Bright With Pertamina ini
PDSI menggandeng Yayasan
Peduli Kemanusiaan (YPK)
dalam pelaksanaannya.• PDSI
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Penyaluran Santunan untuk Korban
Bintaro Terus Dilakukan
JAKARTA - Didampingi

truk tangki yang mengalami

mina Wianda A. Puspone

milik PT Pertamina (Persero),

kecelakaan tersebut bukan

oleh Media Manager Perta

melainkan dikelola oleh

goro, Direktur Utama PT

PT Patra Niaga di seluruh

Patra Niaga Ferdy No

wilayah Jawa dengan armada

vianto mendatangi korban

sebanyak 1.300.

kecelakaan KRL Commuter

Ferdy menegaskan

Line dengan truk tangki

bahwa untuk hasil investigasi

Bahan Bakar Minyak (BBM)
Foto : KUNTORO

di Rumah Sakit Dr Suyoto Jl.
RC Veteran No. 178, Jakarta
Selatan, Rabu (11/12).
PT Patra Niaga merupa
kan anak perusahaan Perta
mina di bidang distribusi
bahan bakar minyak. Dalam
kesempatan tersebut me
nyerahk an santunan yang
telah ditetapkan korporat,
(lihat halaman 1).
“Santunan ini kami beri
kan kepada seluruh korban
baik yang rawat jalan, inap,
maupun meninggal dunia.
Hari ini untuk 12 orang korban

Direktur Utama PT Patra Niaga Ferdy Novianto didampingi Media Manager
Pertamina Wianda A. Pusponegoro menyerahkan santunan kepada korban
Bintaro yang dirawat di RS Suyoto.

yang berada di rumah sakit

Pihaknya akan mendata dan

Suyoto,” kata Fredy saat

melihat kondisinya untuk

ditemui di RS Dr Suyoto.

menentukan sejauh mana

Ferdy mengatakan untuk

bantuan yang akan diberikan.

korban tidak langsung, seperti

“Untuk hal itu, kita akan lihat

pedagang yang meminta

kondisinya seperti apa dan

ganti rugi lapak nanti akan

nanti baru kita akan data,”

dilihat dahulu. Hal senada

Wianda menambahkan.

juga disamp aikan Media

Dalam kesempatan

Manager Pertamina Wianda.

ini, Ferdy juga menjelaskan

masih menunggu kabar
resmi dari Komisi Nasional
Keselamatan Transportasi
(KNKT) dan pihak kepolisian.
Berkaitan dengan ke
selamatan kerja, PT Perta
mina Patra Niaga sudah
menerapkan sistem Health
Safety Security Environment
(HSSE). “Di Patra Niaga
sudah ada sistem kerjanya,
juga diadakan pelatihan
mengenai HSSE bagaimana
cara mengemudi yang baik,”
tutur Ferdy.
Hari berikutnya, (12/12)

Direktur Utama PT Pertamina

Patra Niaga Ferdy Novianto
kembali memberikan
santunan bagi para korban
luka. Kali ini santunan
diserahkan kepada keluarga
korban yang dirawat di RSPP.
Ferdy Novianto didampingi
Manajer Media Pertamina
Wianda A. Pusponegero,
Direktur Operasi Pertamina
Patra Niaga Gema Iriandus
Pahalawan, VP Corporate
Secretary Pertamina Patra
Niaga Sumantri Purba dan
Kepala Manajemen Bisnis
RSPP Dr. Indra Maulana.
“Sekarang kita fokus pada
para korban musibah ini, agar
mereka bisa direhabilitasi
kondisinya,” kata Ferdy.
“Tujuannya adalah bahwa
kita merasa ikut berduka.”
Usai

memberikan
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mengunjungi dua keluarga
komban

meninggal.

Pertama, keluarga alm.
Sofyan Hadi, mekanik, yang
beralamat di Jl. RA Kartini,
Gang Mawar III, RT 02/
RW 02, Margahayu, Bekasi
Timur. Berikutnya rombongan
Dirut PT Pertam ina Patra
Niaga mengunjungi keluarga
almarhum Natalie Naibaho di
Jl. Abadi No. 122 RT 03/04
Pondok Aren, Tangerang.
Kepada masing-ma
sing keluarga korban
meninggal, Direktur Utama
PT Pertamina Patra Niaga
Ferdy menyerahkan santunan
Rp 25 juta. Santunan duka
bagi keluarga korban lainnya
juga akan diberikan melalui
kantor perwakilan Marketing
Operation Region (MOR)
Pertamina.•Devi Septiningtyas/

santunan, rombongan

URIP

sembilan anak pekerja mitra
yang mendapatkan bantuan.
“Semoga dengan ban
tuan ini dapat meningkatkan
motivasi untuk terus belajar
dan berprestasi. Selain itu,
beasiswa ini diharapkan
dapat meringankan mitra kerja
dalam membiayai pendidikan
anaknya sehingga berdampak
pada peningkatan semangat

dalam bekerja,” ujarnya.
Tauhid Mirhard, salah
satu mitra kerja, orang tua dari
Lola Lolita sangat berterima
kasih kepada seluruh pekerja
RU VI melalui Bazma atas
bantuan beasiswa. “Semoga
anak kami dapat semakin
bersemangat dalam belajar
dan hasilnya bisa mencapai
maksimal,” ujarnya.•RU VI

Beasiswa untuk Anak Mitra Kerja RU VI Balongan
Balongan – Bertempat di
Mushollah Al-Kautsar (28/11),
Baituzzakah Pertamina
(BAZMA) RU VI Balongan me
nyerahkan bantuan beasiswa
kepada sembilan anak mitra
kerja RU VI, untuk tingkat
perguruan tinggi. Bantuan
tersebut diserahkan secara
simbolis oleh Senior Manager
Operation Manufacturing

RU VI Syafii Triyono Y. Turut
hadir pada acara tersebut
Ketua Bazma RU VI Indra
Trigha, Ketua BDI RU VI
Dr.Arif Budianto dan Indutrial
Relation Section Head Priyo
Amono dan pengurus Bazma.
Ketua Bazma RU VI
Indra Trigha menyampaikan,
bantuan beasiswa yang
diberikan oleh Bazma untuk

membantu meringankan
biaya kuliah.
Indra menambahkan,
Semoga pemberian bantuan
beasiswa dapat terus
dilakukan setiap tahunnya.
Karena itu, Indra mengajak
pekerja RU VI untuk dapat
menyalurkan infak dan
sedekahnya melalui Bazma
sehingga nantinya program

beasiswa ini dapat terus
berlanjut.
Sementara Senior
M a n a g e r M an u f a c t u r i n g
Operating RU VI Syafii Triyono
menyampaikan, pemberian
beasiswa ditujukan kepada
anak mitra kerja yang memiliki
prestasi akademik yang baik.
Dari seluruh pendaftar yang
mengajukan bantuan, hanya

Tidak ada yang tahu kapan maut akan menjemput kita.
Karena itu kita hanya bisa pasrah dan menyerahkan kapada
Allah Swt. Apapun yang terjadi adalah atas kehendak-Nya.
Demikian kira-kira yang tersirat dari keluarga alm.
Sofyan Hadi. Sofyan Hadi adalah mekanik KRL Communter
Line 1131 jurusan Serpong – Tanah Abang yang tewas
dalam musibah Bintaro pada Senin (9/12), di lintasan Jl.
Bintaro Permai, Bintaro, Jakarta Selatan.
Semua menganggapnya sebagai takdir, kehendak Allah,
atau apapun juga. Ade Rukim, ayah almarhum mengenang
sang anak yang bercita-cita menjadi masinis kereta sejak
masih duduk di SMK Karya Guna I, Bekasi. Tujuannya

agar bisa membahagiakan keluarganya. Tentu tidak ada yang
menyangka baru masuk kerja 3 bulan ternyata Sofyan tewas
dalam insiden tersebut. “Kami ikhlas dan melihat ini sebagai
takdir,” kata Ade Rukim saat rombongan Dirut PPN Ferdy
Novianto bersilaturahmi sekaligus menyampaikan santunan
duka.
Selain memberikan santunan duka, Ferdy juga berjanji
merekrut ayah Sofyan Hadi menjadi pekerja di PT Patra
Niaga, sebagai awak mobil tangki. Pria yang sehari-hari
bekerja sebagai supir angkot itu bersyukur, karena dia akan
mendapatkan pekerjaan tetap, dibandingkan pekerjaan yang
digeluti sebelumnya. Bagi Pertamina memberikan pekerjaan

Foto : ADITYO

Ayah Alm. Sofyan Hadi Direkrut Menjadi Pekerja Patra Niaga

bagi Ade Rukim menjadi tanggung jawab perusahaan,
mengingat almarhum Sofyan Hadi telah membantu
menyokong kehidupan orangtuanya. Selamat jalan, Sofyan.
Semoga jasamu diterima di sisi-Nya.•URIP
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Launching Dewan Mutu PHE Komitmen Nyata yang Terus Ditunggu
Dewan Mutu sebagai kelompok manajemen yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan
kegiatan empat pilar utama quality management yaitu continuous improvement program
(CIP), standardization management (SM), knowledge management system (KMS) dan quality
management assessment (QMA).
Keberadaan Dewan Mutu di Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan juga menjadi bukti
nyata komitmen Manajemen Puncak untuk aktif terlibat dan memberi dukungan terhadap
pengelolaan empat pilar kegiatan QM sehingga mampu mendukung keberhasilan pencapaian
kinerja perusahaan.
Hal tersebut jugalah yang mendasari
PT Pertamina Hulu Energy (PHE) untuk
serius menangani kegiatan QM melalui
pembentukan Dewan Mutu. Launching
Dewan Mutu dan Produktifitas PHE yang
dilaksanakan pada tanggal 5 Desember
2013 di Kantor Pusat PHE itu menjadi titik
awal pelaksanaan komitmen Manajemen
dalam menangani kegiatan QM.

mendorong kinerja Dewan Mutu PHE tersebut.
Arahan, strategi dan kisi-kisi menuju suksesnya
pengelolaan Dewan Mutu juga disampaikan oleh
Manager Quality Management Dit. General Affairs
dan Manager Performance & Quality Management
Dit. Upstream.
Sharing menarik juga ditampilkan oleh para
Gugus CIP dari Anak Perusahaan Hulu lain yang telah mengukir prestasi tidak hanya
di skala Nasional namun juga di Internasional. GKM Smart dari PPEJ dan GKM Capres
Nekat dari PT Pertamina EP berhasil membuka wawasan para undangan yang hadir pada
acara tersebut agar lebih peduli dengan kegiatan inovasi.
Direktur Utama PHE yang telah menginstruksikan pengelolaan kegiatan QM melalui
Surat Perintah Organisasi Dewan Mutu dan Produktifitas PHE merupakan tonggak
ekistensi Dewan Mutu di PHE.

Pada acara tersebut Direktur Operasi
mewakili Direktur Utama PHE membuka acara tersebut dengan menyampaikan management
statement yang menegaskan keseriusan dan dukungan Manajemen Puncak untuk
menggulirkan budaya perbaikan berkelanjutan.
VP QHSSE PHE yang bertindak
sebagai Facilitator of Mutu PHE juga
menyampaikan strategi-strategi utama
yang disinergikan dengan kebijakan
Korporat yang diharapkan akan mampu

Kita berharap keseriusan PHE
dalam menangai kegiatan QM
akan mampu menularkan energi
yang positif tidak hanya kepada
Anak Perusahaan Hulu yang lain
namun juga kepada seluruh Unit
Operasi/Bisnis/Region dan Anak
Perusahaan di seluruh lingkungan Pertamina.
Komitmen Manajemen tersebut diharapkan
mampu mengakselerasi pencapaian kinerja
QM untuk mencapai sasaran strategisnya
dalam mendukung pencapaian visi Perusahaan.
Kita tunggu realisasinya.•

oleh Dewi Hanifah - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

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

JAKARTA – Direktur Keuangan Pertamina Andri T Hidayat (kanan) dan Direktur Gas Pertamina
Hari Karyuliarto (kiri) mengunjungi pengemudi mobil tangki Chosimin (40) yang merupakan
korban kecelakaan kereta dan mobil tangki BBM di RSPP, Jakarta pada Selasa (10/12). Direksi
menyampaikan kepada pihak RSPP untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para korban.
Direksi juga menyampaikan dukungan moril dan rasa simpati yang mendalam kepada Sembilan
korban kecelakaan yang dirawat di RSPP.•PRIYO
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Empati untuk

Foto : WAHYU

Foto : PRIYO

SOROT

No. 50

Tahun XLIX, 16 Desember 2013

Jakarta - Direktur SDM Pertamina, Evita M. Tagor dan Direktur Umum Pertamina, Luhur
Budi Djatmiko bersama dengan Direktur Operasi Pertamina Patra Niaga, Gema Iriandus P,
menjenguk 10 korban kecelakaan tabrakan KRL dan truk tangki BBM yang dirawat di Rumah
Sakit Dr.Suyoto, Bintaro, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/12). Julie Retna (54) merupakan
salah satu korban, menceritakan kejadian yang dialaminya saat kecelakaan di Bintaro tersebut
berlangsung.•WAHYU

SOROT
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Korban Bintaro
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JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Ferdy Novianto didampingi Media
manager Pertamina Wianda A. Pusponegoro berbincang dengan keluarga Natalie Naibaho
setelah menyerahkan santunan, salah satu korban meninggal kecelakaan tabrakan KRL dan
truk tangki BBM di Bintaro, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/12). Bantuan diserahkan di rumah
duka di Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada Kamis (12/12).•URIP

Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Ferdy Novianto didampingi Media
manager Pertamina Wianda A. Pusponegoro memberikan santunan untuk keluarga Sofyan
Hadi, mekanik commuter line, salah satu korban meninggal kecelakaan tabrakan KRL dan truk
tangki BBM di Bintaro, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/12). Bantuan diserahkan di rumah
duka di Margahayu, Bekasi Timur, pada Kamis (12/12)•URIP

SINOPSIS
		

Judul Buku : 50 Bisnis Jasa Menguntungkan
Penulis
: Zulbiadi Latief
Penerbit
: Visimedia
Pada dasarnya, setiap usaha memiliki produk. Dalam
usaha atau bisnis diklasifikasikan dengan berbagai cara,
antara lain berdasarkan daya tahan atau wujud produk
tersebut. Berdasarkan pengklasifikasian tersebut, produk
dikelompokkan dalam tiga bagian.
Pertama, non-durable goods (barang yang tidak bertahan
lama) yang pada umumnya waktu pemakaiannya tidak lebih
dari setahun, seperti produk consumer goods atau barang
kebutuhan sehari-hari. Kedua, durable goods (barang yang
bertahan lama) yang pemanfaatannya lebih dari setahun,
seperti tekstil dan barang elektronik. Ketiga, jasa atau service
yang menekankan pada pemenuhan dari aktivitas yang
bermanfaat untuk orang lain. Dari ketiga pengelompokan jenis
bisnis tersebut, dapat diketahui bahwa bisnis jasalah yang
memiliki keunggulan yang lebih menonjol. Produk bisnis jasa
lepas dari masalah durable atau bertahan tidaknya produk
yang dihasilkan. Selain itu, produksi jasa bisa berhubungan
atau tidak berhubungan dengan produk fisik.
Jadi, dapat dikatakan bahwa bisnis jasa atau service
provider merupakan suatu bisnis yang menawarkan tindakan
yang bersifat nonfisik, tetapi bisa pula berkaitan dengan
produk fisik. Hal terpenting dari sebuah aktivitas bisnis jasa
adalah bagaimana memberikan kepuasan kepada konsumen.
Kelebihan berbisnis dibidang jasa di antaranya :
1. Anda tidak perlu mempersiapkan modal yang besar untuk
memulainya.
2. Sebuah bisnis jasa yang dijalankan murni bersifat intangible
tidak mengenal adanya purchasing stock, artinya bisnis
ini tidak membutuhkan persiapan yang konsisten dan
berulang-ulang, kecuali untuk modal operational awal.
3. Anda tidak perlu repot-repot mendistribusikan, menghitung,
dan mengawasi production circulation, dalam hal ini Anda
cukup berfokus pada pelayanan yang Anda berikan pada
konsumen.
4. Didalam bisnis bidang jasa, tidak diperlukan adanya
product circulation. Berarti tidak akan pernah ada
pengendapan modal produk yang disebabkan belum
terjadinya produk di pasar.
5. Tidak memerlukan adanya gudang stok untuk sirkulasi
produk maupun bahan baku, kecuali cadangan bahan dan
peralatan kerja yang jumlah tentu tidak banyak.
Buku ini memberikan berbagai pilihan menarik untuk
menggeluti bisnis jasa dengan modal yang sangat minim,
bahkan tanpa modal materi sama sekali. Ide dan kerja
keras merupakan modal utama untuk hal tersebut.
Bahkan, keuntungan yang diperoleh bisa jauh lebih banyak
dibandingkan dengan bisnis yang murni menjual produk. Buku
ini menghadirkan 50 bisnis jasa yang bisa Anda pilih, adri jasa
konsultan, jasa agen, jasa intelektual, jasa perawatan, hingga
jasa pelayanan khusus. Selain itu ada 50 bisnis jasa lain yang
juga bisa Anda jadikan pilihan.
Semoga buku ini dapat membawa Anda menuju
kesuksesan. Kalau orang lain bisa melakukannya, mengapa
Anda tidak? Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Semoga sukses mengiringi Anda.• PERPUSTAKAAN
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INFORMASI PUBLIK

Bertukar Kisah untuk
SSB yang Lebih Baik
Jakarta – Puluhan orang yang terdiri dari para wakil
Sekolah Sobat Bumi (SSB) Champion yang tersebar
di 15 Kabupaten dan Kota di 8 Provinsi mengikuti
acara “Sarasehan Sekolah Sobat Bumi 2013” pada
Selasa, (3/12) di Gedung Utama Pertamina, Jakarta.
Mereka yang hadir selain terdiri dari pengurus
SSB penerima anugerah, seperti Kepala dan
Wakil Kepala Sekolah, hadir juga Bupati, Walikota,
Kepala dinas Kota dan Kabupaten, Kepala BLH dan
lainnya. Hadir pula dalam acara ini, Manager CSR
Pertamina Ifki Sukarya, Direktur Eksekutif Pertamina
Foundation Nina Nurlina Pramono, dan Mantan
Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Prof.
Emil Salim.
Dalam acara yang pertama kali digelar sekaligus
menjadi puncak pesta puncak gelaran menyambut
ulang tahun Pertamina ke-56 tahun ini, mereka akan
melakukan sharing tentang kegiatan mengelola
SSB di masing-masing daerah. Dimana di tahun
sebelumnya, 2012, telah dicanangkan SSB champion
yang berjumlah 17 sekolah yang berjanji untuk
membina masing-masing sepuluh sekolah binaan.
Tidak kurang dari 600 guru sudah diikutsertakan
dalam Training of Trainer (TOT), tentang bagaimana
mengajar yang menyenangkan dan kontekstual
dengan lokalitas. Bagaimana mengajar dengan
berpegang kepada prinsip education for sutainabnle
development, dimana setiap pembelajaran selalu
dipikirkan, dan dikaitkan.
Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina
Nurlina Pramono berharap kontribusi berbagai
pihak demi suksesnya program ini, seperti dari
Bupati daerah setempat yang berkontribusi sebagai
pemantau SSB tersebut.
“Tahun depan kita akan bertemu di festival sobat
bumi dan menentukan the real champion di antara
kita untuk bisa berbagi dengan sesama, ini adalah
perjuangan,” pungkas Nina dihadapan hadirin.
Pada acara Sarasehan Sekolah Sobat
Bumi tersebut, diluncurkan pula buku bertajuk
“Pertamina Sekolah Sobat Bumi, Membangun
Masa Depan Mencintai Kehidupan”. Buku ini berisi
catatan pengalaman dari beberapa SSB. Nina
mengungkapkan bahwa sedianya buku ini adalah
dummy, sebab ia menginingkan semua SSB bisa
berkontribusi dalam buku ini, sehingga kelak bisa
menjadi pedoman dan e-book yang bisa dibagikan
dan berguna untuk semua.
Berbagai institusi sekolah SSB melakukan
pres entasi, salah satunya adalah SMA 2 Pro
bolinggo, dengan Kepala Sekolahnya. Dalam
persentasinya disampaikan bagaimana sekolah
tersebut mengimplementasikan konsep SSB,
seperti GSG yang bersinergi dengan lingkungan
dengan merangkul partisipasi warga Bromo. Mereka
melakukan penyuluhan dimana terjadi timbal balik
antara beberapa pihak, baik guru, murid maupun
masyarakat.
Sementara itu, ada juga sesi capacity building
yang diisi oleh SDN 4 Metro Timur, Lampung. Acara
sharing berlangsung interaktif dengan berbagai
pertanyaan dari berbagai peserta yang hadir.•SAHRUL/
PUTRI/DEVI/NIDA

D

engan terbitnya Undang Undang No. 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik yang efektif berlaku
pada tanggal 1 Mei 2010, PT Pertamina (Persero) segera
menyusun Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik No.
A-001/2010-S0 yang diberlakukan tanggal 12 Januari 2011.
Pedoman ini dimaksudkan untuk meratifikasi dan membuat acuan
implementasi Undang Undang No. 14 tahun 2008 agar dapat
diterapkan di Perusahaan dan menjadi dokumen wajib di seluruh
daerah operasi PT Pertamina (Persero). Pada tahun 2013 ini
pedoman tersebut direvisi dengan no. A-002/N00000/2013-S9
dan dinyatakan berlaku diseluruh wilayah operasi PT Pertamina
(Persero) oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada tanggal
2 Juli 2013 melalui Surat Keputusan No. Kpts-43/C00000/2013-S0
tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik Pertamina.
Kiranya perlu dipahami terlebih dahulu apakah yang dimaksud
dengan Informasi dan apakah Informasi Publik yang diminta oleh UU
No. 14 tahun 2008 untuk dibuka bagi publik yang membutuhkan
informasi ini.
Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 disebutkan
bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data,
fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik ataupun nonelektronik. Dapat dipahami bahwa Informasi
merupakan fakta yang telah diolah sehingga mendatangkan arti,
nilai, pesan, pengetahuan yang dapat disajikan dalam berbagai
kemasan dan format baik menggunakan teknologi informasi
elektronik maupun noneletronik.
Di belantara informasi yang yang dikuasai oleh individu,
lembaga, institusi, atau Perusahaan, terdapat dua kelompok besar
informasi yaitu Informasi Privat dan Informasi Publik.
Informasi Privat merupakan informasi yang dimiliki dan dikuasai
serta mengenai diri individu, lembaga, institusi atau Perusahaan
yang tidak boleh digunakan oleh orang lain kecuali diijinkan oleh
pemiliknya. Pelarangan ini adalah untuk melindungi hak-hak pribadi
pemiliknya.
Sedangkan Informasi Publik telah didefinisikan dalam UU No.
14 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1 sebagai informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan
Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik
lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam hal ini
dapat dipahami bahwa terdapat Badan Publik yang menghasilkan,
menyimpan, mengelola, mengirim atau menerima suatu informasi
yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
Negara dan/atau mengenai penyelenggara atau penyelenggaraan
Badan Publik lainnya. Di samping itu ada juga informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi Publik ini boleh
digunakan oleh semua orang kecuali yang dilarang, dan pelarangan
ini adalah untuk melindungi kepentingan bersama. Perhatikan
ilustrasi berikut ini:

kecuali yang tidak diperbolehkan. Namun perlu diingat bahwa
dalam Informasi Publik terdapat sebagian kecil informasi yang
dapat ditutup untuk melindungi kepentingan bersama, kepentingan
masyarakat yang lebih luas lagi dari pada Pemohon Informasi Publik
dan Pemilik Informasi Publik. Demikian juga dalam Informasi Privat
terdapat sebagian kecil informasi yang mungkin diijinkan pemiliknya
untuk digunakan orang lain.
Dari tulisan di atas terdapat implikasi bahwa Pemilik Informasi
seperti PT Pertamina (Persero) perlu memilah mana Informasi Publik
dan mana Bukan Informasi Publik.
Berikut ini contoh dua kelompok informasi yang pemilahannya
dilakukan beberapa waktu yang lalu secara bersama-sama baik
Kantor Pusat maupun Unit Operasi yakni kelompok: Bukan
Informasi Publik dan Informasi Publik.

Figure 1 Sumber: Saragih, Ahmad Alamsyah (Ketua dan Komisioner Komisi Informasi
Pusat periode 2009-2013)

Filosofi yang mendasari Keterbukaan Informasi Publik ini adalah
bahwa semua Informasi Publik dapat digunakan semua orang

Oleh Ganapati Sj. Satyani (Fungsi Data & Information-Corporate secretary)
Email: ganapati@pertamina.com

TIPS
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PWP Adakan Talkshow Harmony in Beauty
JAKARTA - Sebagai wanita, upaya menjaga keseimbangan
menjadi prioritas. Untuk mencapainya, banyak aspek
yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah seputar
seksualitas yang merupakan kebutuhan biologis dalam

Mengantuk merupakan salah satu panggilan alamiah
ketika tubuh meminta haknya untuk beristirahat.
Namun, beda keadaannya jika kondisi mengantuk
terjadi setiap setelah santap makan. Apalagi, jika
rasa ngantuk itu datang usai makan siang sehingga
akan menggangu aktivitas kantor. Berikut ini ada
cara untuk mengatasi kantuk usai makan siang.

tidak terbuka dalam membahas sex. Hal tersebut akan
berdampak pada kesalahpahaman yang mungkin timbul
dalam sebuah hubungan. Berfikir lebih positif tentang sex
dan upaya mendapatkan pengetahuan yang objektif dari

Foto : WAHYU

usir kantuk
setelah lunch
di kantor

kehidupan manusia. Banyak wanita Indonesia yang

pakarnya dapat membuka wawasan, termasuk memahami
faktor-faktor yang mempengaruhi dari segi biologis maupun
psikologis. Tentunya, sejalan dengan batasan norma

menciptakan hubungan harmonis dengan suami sehingga

masyarakat dan norma agama.

memperkuat keutuhan rumah tangga.

Untuk itu, Persatuan Wanita Patra Pusat (PWPP)

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Maya Trisiswanti dari

menyelenggarakan kegiatan program kerja Bidang

Komite Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) memaparkan

Pendidikan PWP Pusat yang membahas seputar kesehatan

tentang seluk beluk HIV/AIDS. Maya berharap, tambahan

dan kecantikan, dengan tema ‘Harmony in beauty’ dan

pengetahuan ini dapat membuat anggota PWP turut peduli

sub tema ‘Harmonisasi Gaya’, di Gedung PWP Pertamina,

dan berperan aktif dalam menanggulangi perkembangan

Pilih sarapan yang baik. Jika Anda salah satu
orang yang sering meninggalkan sarapan, mungkin
rasa kantuk akan sering Anda rasakan di saat setelah
makan siang. Mereka yang tidak sarapan biasanya
akan makan lebih banyak di waktu siang, sehingga
bisa membuat Anda lebih cepat mengantuk. Jadi,
mulai dari sekarang cobalah untuk memilih sarapan
yang sehat.

Simpruk, (26/11). Kegiatan talkshow tersebut menampilkan

AIDS di lingkungan masing-masing. Sosialisasi AIDS yang

narasumber Dr. Maya Trisiswanti dan Sexolog Zoya Amirin.

dilakukan pada acara ini adalah dalam rangka memperingati

Majalah Kartini dan Garnier turut berpartisipasi dalam

hari AIDS pada 1 Desember.

Camilan sehat. Kebiasaan memakan camilan
ternyata dapat membantu untuk mengurangi
rasa kantuk di siang hari. Namun, Anda harus
cermat dengan memilih camilan yang sehat yang
mengandung lemak sehat dan protein yang bisa
membuat Anda tetap berenergi sepanjang hari.

PWP Pusat Berbagi Kasih

Ketua Umum PWP Pusat Kania M. Afdal Bahaudin

Pusat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan

berharap, penyelenggaraan talkshow ini dapat memperluas

pencegah dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat

referensi seluruh anggota PWP, sehingga akan membantu

kerja.•WAHYU

BEKASI – Dalam rangka memperingati hari Natal 2013
Persatuan Wanita Patra Pusat (PWPP) Bidang Sosbud
kerohanian Kristen bekerja sama dengan Program Ke
mitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina me
laksanakan Bakti sosial ke Yayasan Obor Kasih Indonesia di

Perhatikan menu makan siang Anda. Buat
catatan makanan apa yang sebaiknya Anda pilih
untuk makan siang nanti. Jangan pilih makanan
yang terlalu berat untuk dimakan. Hindari menu
junk food terutama jika Anda harus kembali bekerja.
Begitu juga dengan karbohidrat seperti pasta, nasi
dan kentang sebaiknya dimakan dalam porsi kecil.
Lebih baik memilih menu yang mengandung protein
seperti ayam, salad, brokoli dan lain sebagainya.

Tidur cukup. Pastikan setiap harinya Anda tidur
cukup di malam hari. Orang dewasa biasanya butuh
waktu tidur 6-8 jam setiap harinya. Kurang tidur tak
hanya menyebabkan rasa kantuk saat bekerja, tapi
juga Anda jadi sulit konsentrasi.
Miliki ruang kerja yang menyenangkan. Jangan
biarkan meja kantor atau ruang bekerja Anda terlihat
berantakan. Buat dekorasi yang menarik dan rapikan
secara rutin. Tempat bekerja yang nyaman juga bisa
memberikan pengaruh baik bagi semangat kerja
Anda.•www.tnol.co.id

Kampung Sawah Pondok Gede Bekasi, (3/12). Bantuan yang
diberikan berupa bantuan dana untuk pemasangan bahan
bangunan dan bagesting senilai Rp. 42.680.000. Yayasan
Obor kasih sendiri adalah sebuah yayasan yang menampung
orang dengan penyakit kejiwaan. “Semoga dengan bantuan
tersebut bisa membantu pembangunan sarana untuk tempat
penampungan para pasien,” kata Rinie Hari karyuliarto saat
menyerahkan bantuan tersebut.
Menurut pimpinan Yayasan Obor Kasih Indonesia,
Jonatan Talan, saat ini yayasan menampung 34 pasien yang
sangat membutuhkan tempat penampungan sehinggga
nantinya mereka memiliki tempat nyaman sampai pulih
sehingga bisa kembali ke masyarakat.
Selain di Yayasan Obor Kasih, PWPP juga menyerahkan
bantuan senilai Rp. 52.000.000,- untuk pembangunan Paroki
Gereja maria Bunda Segala Bangsa di Cileungsi Bogor.
Paroki ini akan menjadi tempat beribadah bagi umat Kristen
yang memang jauh dari tempat tinggal mereka.•KUN

Kunjungan Kasih Anggota PS Nafiri Patra ke SDK Patimuan
CILACAP – Dengan didasari rasa cinta kasih dan kepedulian
yang mendalam serta dalam rangka memperingati Natal 2013,
anggota Paduan Suara Nafiri Patra (pensiunan Pertamina) bekerja
sama dengan pengurus Bakorumkris RU IV Cilacap melaksanakan
kunjungan kasih bagi siswa SDK Patimuan, Cilacap, pada (29/11).
Acara diisi dengan renungan singkat dari Pendeta Djoko Heri
Kristanto selaku pembina SDK. Djoko mengutip Natz Alkitab
Kisah Rasul 2 : 41-47, tentang “Tekun dalam belajat dan belajar
ketekunan”. Ia menjelaskan, kunci sukses keberhasilan adalah
melalui ketekunan yang harus disertai dengan doa.
Di hadapan semua guru dan murid yang berjumlah sekitar 70
anak, Pendeta Djoko mengungkapkan prestasi SDK Patimuan yang
pernah mendapat ranking II se-Kecamatan Patimuan.
Dalam kesempatan tersebut PS Nafiri Patra menyerahkan
sumbangan kasih Kepala Sekolah SDK Patimuan, Hermi Setyawati

Foto : NAFIRI PATRA

Berjalan-jalan. Anda juga bisa mencoba berjalan
kaki untuk menghindari rasa kantuk. Anda bisa
berjalan-jalan di sekitar kantor atau melakukan
beberapa gerakan peregangan di kursi Anda.
Lakukan sesuatu yang membuat Anda merasa aktif.
Dengan melakukan ini, sirkulasi darah Anda akan
meningkat dan ini akan meningkatkan pencernaan.

Di akhir acara, secara simbolis Persatuan Wanita Patra

memberikan pengetahuan seputar kecantikan.

Foto : KUNTORO

sumber : cariartikel.com

antara kesehatan dan kecantikan merupakan hal yang

berupa uang sebesar Rp 8,5 juta serta 30 botol vitamin Cerebrofort
dan 3 botol besar Scoot Emulsion. Dana tersebut untuk tambahan
perbaikan sarana belajar sedangkan vitamin untuk meningkatkan
gizi siswa SDK Patimuan.• PS. NAFIRI PATRA
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Merangkul Raja Minyak dari Negeri Gajah
Putih

Foto WAHYU

JAKARTA - Pertamina menjalin kerja sama pengelolaan migas bersama
perusahaan asal Thailand, Thai Oil Public Limited. Kerja sama ini ditandai
dengan penandatanganan Head of Agreenment di Kantor Pusat
Pertamina, pada Kamis, (5/12) antara Direktur Pengolahan Pertamina,
Chrisna Damayanto dan Chief Executive Officer, Thai Oil Public Co.LTD,
Veerasak Kosit Paisal.•SAHRUL

Peringati HUT ke-56,
PEP Field Pangkalan Susu Adakan Donor Darah

Foto : PEP FIELD PANGKALAN SUSU

PANGKALAN SUSU - Acara donor darah kembali diadakan di Poliklinik Pertamina EP Field Pangkalansusu
dengan mengusung tema “Berbagi dan Peduli Melalui Setetes Darah” bekerja sama dengan PMI Cabang
Kabupaten Langkat pada Kamis (5/12). Kegiatan kali ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari
Ulang Tahun (HUT) ke-56 Pertamina. Berbagai hadiah diberikan kepada para pendonor, seperti Sepeda
Gunung, TV LED, Mesin Cuci, DVD dengan Hadiah Utama satu unit Handphone Samsung Galaxy Fame yang
diraih oleh Victorio Pekerja Fungsi Legal&Relation. Sebanyak 188 kantong darah berhasil dikumpulkan dari
pendonor yang sebagian besar berasal dari pekerja Pertamina EP Pangkalan Susu dan TKJP, Muspika,
Bank Sumut dan Polsek Kecamatan Pangkalan Susu beserta warga sekitar.•PEP FIELD PANGKALAN SUSU

JAKARTA – Sebagai rangkaian dari perayaan Festival Sobat Bumi, berlangsung kegiatan Talkshow Gerakan
Menabung Pohon dengan mengangkat tema “Sejahtera Bersama Alam” yang dihadiri oleh segenap karyawan
Pertamina, para relawan sobat bumi yang datang dari berbagai daerah dan penerima beasiswa sobat bumi dari
kalangan mahasiswa. Hadir sebagai pembicara dalam talkshow yang berlangsung di Lantai M Kantor Pusat
Pertamina, Selasa (3/12) tersebut yaitu Edhi Sandra dari Esha Flora merangkap Dosen Konservasi Tumbuhan
Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB Bogor dan Kamilus Stupen
sebagai tokoh penggerak dari perkumpulan petani di Nusa Tenggara Barat bertindak selaku moderator yaitu Dewi
Hutabarat dari Yayasan Aksi Sinergi Untuk Indonesia (AKSI-UI).•IRLI

Foto : PRIYO

Talkshow Sobat Bumi

Bedah Buku Nusantara Local Wisdom

Foto : WAHYU

JAKARTA – Sebagai rangkaian dari kegiatan Festival Sobat Bumi, digelar acara Bedah Buku Nusantara
Local Wisdom, yang berlangsung di Lantai M Kantor Pusat Pertamina, Selasa (4/12). Buku yang ditulis
oleh Aisyah Azhar ini menggali mengenai kearifan lokal nusantara sebagai produk budaya yang tertanam
oleh anggota masyarakat yang tinggal dibeberapa daerah seperti di Papua, Kalimantan, Bali, Jawa dan
Sumatera. Hadir juga dalam kesempatan bedah buku tersebut, Sundjaya, Antropolog dari Universitas
Indonesia yang turut memaparkan bagaimana kearifan lokal nusantara ditengah era globalisasi saat ini
yang menurutnya akan berpengaruh terjadinya pergeseran dan perubahan budaya. Untuk itu pentingnya
menjaga kearifan lokal agar nilai nilai budaya tidak hilang begitu saja.•IRLI

Tanjung Uban - Dalam rangka menyambut HUT PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM & Depot LPG Tanjung Uban,
mengadakan serangkaian acara salah satunya berupa bakti sosial donor darah bersama Palang Merah Indonesia (PMI)
Tanjung Pinang. Kegiatan donor darah ini dibuka langsung oleh Operation Head Terminal BBM Tanjung Uban Guntur M.
Mewengkang. Lebih dari 60 orang sukarela mengikuti kegiatan bakti sosial ini. Turut berpartisipasi juga sabagai relawan
yang mendonorkan darahnya Heri Supriadi (Operation Head) Depot LPG Tanjung Uban. “Donor darah itu merupakan
tindakan kemanusiaan, mari kita sambut positif acara ini, InsyaAllah kita akan tambah sehat dengan donor darah ”.•TBBM
TANJUNG UBAN

Foto : TBBM TANJUNG UBAN

Donor Darah di Pertamina Tanjung Uban

Foto : WAHYU

Foto : PRIYO
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syamsu alam

Senior Vice President Exploration
Direktorat Hulu

sigit rahardjo

Vice President
Upstream Technology Center
Direktorat Hulu

richard h. tamba

Pemangku Jabatan Direktur Operasi
PT Pertamina Geothermal Energy
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Pemangku Jabatan Direktur Keuangan
PT Pertamina Bina Medika
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PHENC Onshore Oil Spill Response Training
TARAKAN - PT Pertamina

fast tank dan penggunaan

Hulu Energi Nunukan Com

power pack. Kegiatan ini

pany (PHENC) mengadakan

berkaitan dengan pemboran

pelatihan penanggulangan

sumur appraisal Badik‐2 yang

tumpahan minyak di pesisir

tengah berlangsung.

pantai (onshore oil spill res

Pelatihan penanggulangan

ponse) di pelabuhan Juwata

tumpahan minyak di pesisir ini

Laut, Tarakan, Kalimantan

selanjutkan akan dilanjutkan

Utara, Selasa (19/11).

dengan pelatihan serupa

Kegiatan diikuti oleh

di lepas pantai. Kegiatan

pes erta yang berasal dari

ini sebagai bagian terpadu

masyarakat Pulau Bunyu dan

dari Oil Spill Contingency

disaksikan oleh petugas dari

Plan (OSCP) PHENC. Pe

Kesatuan Penjaga Laut dan

nanggulangan tumpahan mi

Pantai (KPLP – Coast Guard)

nyak adalah langkah terakhir

Tarakan. Masyarakat Pulau

yang dilakukan. Tapi yang

Bunyu dipilih sebagai peserta

paling utama adalah pence

karena lokasi pemboran yang

gahan dengan menjalankan

berjarak hanya sekitar 7 mil laut

prosedur kerja sebagaimana

di pesisir Timur Pulau Bunyu.

mestinya dan melakukan

Pelatihan ini terdiri dari teori

inspeksi perlengkapan pem

(classroom) dan dilanjutkan

boran.

dengan praktik lapangan yang

Pelatihan ini dimaksudkan

melibatkan penggelaran oil

agar para local responders

boom (near‐shore dan beach

memahami cara kerja OSRE

protection boom), skimmer,

dan metode penggelarannya,

rigid inflatable boat (RIB),

sehingga dalam keadaaan

Foto : PHE

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

POSISI

darurat dapat melakukan

OSRE di rig Gorilla 2 dan 1

perannya dengan baik. Ji

set onshore OSRE di Tarakan

ka nantinya diperlukan,

sebagai bagian dari strategi

kesepuluh peserta pelatihan

penanggulangan tumpahan

dari Pulau Bunyu ini akan

minyak Tier‐1. Pelatihan ini

dipanggil untuk menjadi local

berlangsung sehari penuh

responders, di luar dari dua

dan diakhiri dengan debriefing

orang fulltime local team

dari pihak PHENC dan

leaders dari Pulau Bunyu yang

OSCT untuk mengevaluasi

berkedudukan di Tarakan dan

kembali hal‐hal yang terjadi

sebelumnya telah menjalani

selama berjalannya pelatihan

pelatihan yang lebih intensif.

ini, termasuk hal‐hal yang

Untuk menunjang pem

berkaitan dengan sisi kese

boran Badik‐2 ini, PHENC

lamatan para peserta

menempatkan 1 set offshore

training.•PHE

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

hadi karyono ab

Direktur Keuangan
PT Pertamina Geothermal Energy

NARENDRA WIDJAJANTO

Pemangku Jabatan Direktur Keuangan
PT Pertamina Retail

tenny r.a. rusdy

Pemangku Jabatan Direktur Keuangan
PT Pertamina Trans Kontinental

henny widaryanto

New Renewable Energy &
Power Commercialization Manager
Direktorat Gas

Sangasanga – “Pence
maran tawas atau aluminium
sulfa t da la m a ir limba h
penamb angan batu bara
yang dibuang ke sungai
Sangasanga, Kalimantan
Timur mengancam budi daya
ikan nila dalam keramba,
program CSR binaan PEP
Field Sangasanga,” ungkap
Asrani, Ketua Karang Taruna
Sarijaya (KTS), pengelola
keramba-keramba tersebut.
Budidaya ikan nila dalam
keramba yang berlokasi
sepanjang tepi Sungai Sa
ngas anga, Kecamatan Sa
ngasanga Kalimantan Timur,
itu merupakan program CSR
unggulan PT. Pertamina
EP Field Sangasanga yang
dike r ja sa ma ka n de nga n
KTS. Bantuan yang diberikan
meliputi pelatihan budidaya,
bantuan peralatan pembuat
pakan ikan, dan pelatihan
pengolahan pakan ikan.
Berawal dari inisiatif ang
gota karang taruna yang
mengirimkan proposal pe
ngajuan biaya pelatihan ke
pada Pertamina EP Field
San gasanga, pada 2011
diberangkatkan lima pemuda
anggota KTS, Sangasanga

untuk mengikuti pelatihan
budi daya ikan nila yang
diselenggarakan oleh Balai
Pelatihan Perikanan di
Sukabumi (BPPS). “Sepulang
dari pelatihan tersebut,
dengan menggunakan sisa
uang bantuan Pertamina
kami membangun 20 petak
keramba serta mengisi 500
bibit ikan nila ke dalam setiap
keramba tersebut,” ucap
Asrani pada 13/11/2013 lalu.
Gerakan lima orang alumni
BPPS dimaksud ternyata terus
berkembang, hingga 2013
usaha ini telah diikuti oleh 20
orang yang mengelola 130
keramba.
Namun kendala mulai
muncul dari pencemaran
sungai akibat pembuangan
limbah kegiatan tambang
batu bara yang mengancam
keberlangsungan hidup biota
sungai, termasuk ikan-ikan
yang ada dalam keramba.
Tawas atau aluminium sulfat
yang digunakan untuk men
jernihkan air limbah pe
nambangan batu bara di
buang ke dalam sungai mem
buat pH air turun mencapai
3,5 padahal syarat tumbuh
sehat bagi ikan nila pada pH

Foto : PEP

Foto : WAHYU

Budidaya Ikan Nila Terancam Pencemaran Tawas

6 sampai 9.
“Tawas yang mereka
gunakan dosisnya keba
nyakan, jadi ikan kami ba
nyak yang mati,” kata As
rani menunjukkan keke
cewaannya.
Secara resmi KJS me
laporkan hal tersebut kepa
da lembaga-lembaga ter
kait khususnya ke Bad an
Lingk ungan Hidup Kabu
paten Kutai Kartanegara.
Pengambilan sampel air sudah
dilakukan oleh peneliti dari
Fakultas Perikanan Universitas
Mulawarman Sam arinda,
namun hingga kini belum ada
tindakan yang berarti. “Kami
tidak tahu lagi harus mengadu
kemana,” keluh Asrani pasrah
mengh adapi situasi tanpa
solusi, yang mengancam ke

langsungan budi daya ikan
nila dalam keramba di sungai
Sangasanga.
Perusahaan-perusahaan
penambangan batu bara yang
beroperasi di Sangasanga,
secara massive dan seme
na-mena mengeruk cadang
an batubara tanpa meng
indahkan prinsip-prinsip bis
nis berbasis nilai-nilai good
corporate governance (GCG),
terutama dalam merawat ling
kungan dan menjaga keles
tarian alam. Apabila hal ini
terus berlanjut, bukan tidak
mungkin keramba-keramba
yang saat ini memberdayakan
ekonomi masyarakat dengan
laba bersih sebesar Rp 1,5 juta
lewat setiap kali panen ikan
nila akan tergusur selama
nya.•PEP

Foto : PRIYO
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JEFFREY TJAHJA INDRA
Senior Vice President
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r. GUnung sardjono hadi
Senior Vice President
Development & Technology
Direktorat Hulu

rudy ryacudu

Pemangku Jabatan Direktur Eksplorasi
PT Pertamina Hulu Energi

No. 50

Tahun XLIX, 16 Desember 2013

17

Operation Director PTK Mengajar
di Politeknik Ilmu Pelayaran
SEMARANG - Ada yang
berbeda di Politeknik
Ilmu Pelayaran Semarang
pada 28 November 2013.
sekitar 250 taruna semester
VII dan VIII berkumpul di
auditorium. Mereka mengikuti
kuliah umum dalam rangka
Pertamina Mengajar.
Operation Director PT
Pertamina Trans Kontinental,
Win Pudji Pamularso di
dampingi Corporate Secre
tary, Nurkasa Siregar mem
berikan kuliah umum dengan
tema “Perkuat Industri Maritim
untuk Kebanggaan Bangsa”.
Acara ini dibuka oleh

Pembantu Direktur III, Har
tanto yang mewakili Direktur
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang. Hartanto me
nyampaikan, kuliah umum ini
dapat menambah wawasan
para taruna yang sebentar
lagi akan lulus dan sangat
mendukung program kuliah
umum yang dilaksanakan
PTK.
Pertamina mengajar di
selenggarakan dalam rangka
HUT ke-56 PT. Pertamina
(Persero). Tujuannya membe
rikan edukasi kepada para
peserta mengenai Pertamina
dan anak perusahaannya,

Foto :PTK

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

POSISI

memberikan motivasi dan
inspirasi kepada para peserta
untuk terus berprestasi.
Dalam kegiatan ini, para
taruna tampak antusias
mengikuti kuliah umum.
Terutama ketika sesi tanya

jawab. Sebagai apresiasi
kepada para peserta, PTK
memberikan goodie bag dan
bantuan satu buah laptop
untuk kegiatan resimen
taruna.• PTK

Pemangku Jabatan Director/President
Pertamina Algeria MLN Ltd/Conoco
Phillips Algeria Ltd

Foto : WAHYU

huddie dewanto

Pemangku Jabatan Director/Vice
President Finance & Business Support
Pertamina Algeria MLN Ltd/Conoco
Phillips Algeria Ltd

Foto : PGE

wahyu hidayat

Manager Keselamatan dan Kesehatan
Kerja,
K3LL dan MM,
PT Pertamina Geothermal Energy

Foto : adityo

Foto : PGE

mufthi ganna sukardi
Manager Lindungan Lingkungan,
K3LL dan MM,
PT Pertamina Geothermal Energy

godam pariyanto
Project Incubation Manager
Direktorat PIMR

Foto : PDSI

djoko n. imanhardjo

P DS I - S e b a g a i w u j u d
dari implementasi prinsipprinsip Good Corporate
Governance (GCG) di PDSI,
pada Jumat pagi (29/11)
para Champion GCG PDSI
mengadakan pertemuan di
Graha PDSI Jakarta. Kegiatan
ini dimaksudkan untuk
mendapatkan masukanmasukan terkait dengan
penugasan yang diberikan.
Para champion GCG terdiri
dari wakil-wakil dari masingmasing fungsi dan area.
Dalam kesempatan
tersebut, Direktur Utama
Faried Rudiono mengingatkan
kembali pentingnya tugastugas yang diemban oleh
champion GCG. Yaitu, me
monitor dan memastikan
kepatuhan terhadap aspekaspek GCG, pengisian
Compliance Online System,
menjadi role model dalam
praktik bisnis PDSI yang
beretika, dan ikut memberikan

inisiatif dan kontribusi terkait
implementasi GCG di PDSI.
Faried men amb ahkan,
“GCG merupakan salah sa
tu tools untuk dapat me
ningkatkan kinerja peru
sahaan, sehingga perilaku
GCG dalam melaksanakan
pekerjaan dan keseharian
adalah penting artiny.”
Hadir juga dalam acara

ini Direktur Keuangan dan
Administrasi Hemzairil,
Direktur Operasi Sugeng
Riyadi, dan Direktur Pema
saran & Pengembangan Adi
Harianto, Ka. SPI Syahrial
Muchtar serta Corporate
Secretary Arif Widodo.
Diskusi dengan pa
ra champ ion GCG ini ber
langsung efektif dan interaktif.

Kegiatan ditindaklanjuti
d e n g a n p en y u s u n a n
Rencana Kerja 2014, edukasi
mengenai GCG kepada
para champ ion, menjadi
role model, melaksanakan
GCG Camp aign Program,
dan mengawal proses
assessment yang saat ini
sedang berlangsung.•PDSI

PEP Field Pangkalan Susu Adakan Team Building
Pangkalan Susu – Sebagai bagian dari peningkatan kebersamaan dan kekeluargaan,
PT Pertamina EP Field Pangkalan Susu mengadakan kegiatan team building yang diikuti
oleh pekerja dan TKJP beserta keluarga di lingkungan perusahaan. Sekitar 2.000 orang
memadati Lapangan Bola Kaki Petro Ria (1/12). Field Manager Pangkalan Susu, Dirasani
Thaib mengungkapkan kegembiraannya karena acara ini dapat berlangsung sekaligus
menyambut momen ulang tahun ke-56 Pertamina. Acara diisi dengan senam bersama
dan dilanjutkan dengan kegiatan outbond untuk pekerja dan TKJP. Dalam acara ini, juga
diselenggarakan Lomba Masak untuk Ibu – Ibu, Arena Permainan untuk Anak, dan tak lupa
Lomba Joget Ala Caesar dengan total hadiah 1,5 juta rupiah. Grand Prize berupa satu unit
sepeda motor pun tak lupa dibagikan dengan pemenang beruntung, yaitu Usman – TKJP
Sekuriti.•PEP FIELD CEPU

Foto : PEP FIELD CEPU

Foto : WAHYU

Pentingnya Peran Champion GCG PDSI
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Pertamina Telurkan
Bakat-bakat Menyanyi

JAKARTA - Menyambut HUT ke-56 Pertamina,
Bapor & Seni Pertamina menyelenggarakan lomba
Pertamina Got Talent 2013 yang menampilkan
bakat-bakat musik para pekerja maupun
pekarya. Setelah melalui babak audisi dan penda
huluan, grand final Pertamina Got Talent 2013
dilangsungkan pada Jumat (6/12) di Lantai M
Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina.
Hadir di malam final tersebut Direktur Gas
Hari Karyuliarto, Direktur PIMR M. Afdal Bahaudin,
SVP HR Insan L. Purwarisya, Dirut PTK Ahmad
Bambang yang juga Ketua Bapor Pertamina,
VP Corporate Communication Ali Mundakir, VP
Petrokimia B. Trikora Putra, dll.
Di sela-sela acara, Hari Karyuliarto memimpin
band-nya Super Senior menghibur para hadirin
di Lantai M dengan lagu-lagu hard rock tahun
1970-an.
Secara berurutan, pemenang kategori band
diraih oleh Special Band (SPC), D’Tug & Barge
Band (PTK), dan Gaspol (Dit. Gas). Sedangkan
band terfavorit diraih oleh Markt 59 (Dit. Marketing
& Trading).
Pemenang kategori penyanyi solo pria, yaitu
Imam Mul Akhyar (PIMR), Thomas Januar H.
Hutapea (Dit. Gas), dan Ario Fajriawan (PTK).
Sedangkan pemenang kategori penyanyi solo
wanita diraih oleh Irma Trisnawati (PTK), Alita
Lelyana (Dit. Gas). dan Noviwidyanti (SPI). Untuk
penyanyi solo terfavorit disabet M. Zuhroni (HR) .
Ketua Bapor Ahmad Bambang menyatakan,
para pemenang punya kesempatan untuk dikirim
ke ajang di luar Pertamina, seperti Porseni Antar
BUMN maupun Kementerian ESDM.•URIP

JAKARTA - Dengan meng
angkat tema “Ayo Indonesia
Mendunia”, Pameran Foto
hasil kolaborasi PT Pertamina
(Persero) dengan Antara
Foto diselenggarakan guna
mengajak masyarakat untuk
mengintip sekelumit perja
lanan kegiata n Corporate
Social Responsibility (CSR)
dan unit bisnis Pertamina
dari Sabang hingga Merauke.
Demikian dikemukakan Cor
porate Secretary Pertamina,
Nursatyo Argo pada pembu
kaan Pameran Foto Pertamina
di Gandaria City, Jumat (6/12).
Sebagai perwujudan
mis i mulia “Ayo Indonesia
Mendunia”, Pertamina beru
saha mendorong seluruh
komponen bangsa untuk
mengerahkan segenap
potensinya guna melahirkan
prestasi dunia. “Di pameran
ini, 70 persen terpampang
foto kegiatan CSR dan 30
persen unit bisnis, dari ujung
barat hingga ujung timur Indo
nesia,” ungkap Argo.
Acara yang diadakan
sebagai salah satu rangkaian
kegiatan memperingati
HUT ke-56 Pertamina ini,
juga terdapat 56 foto hasil
jepretan fotografer Antara

Foto :WAHYU

Mengintip Perjalanan Pertamina
Dari Sabang sampai Merauke

Pameran Foto hasil kolaborasi PT Pertamina (Persero) dengan Antara Foto banyak diminati pengunjung mall Gandaria City
di sela-sela kegiatan Klinik Fotografi.

yang dipamerkan. Setiap
bingkai foto terekam berbagai
momen perjalanan Pertamina
dalam menyediakan energi di
Indonesia. Meliputi kegiatan
di bidang pendidikan, kese
hatan, pelestarian lingkungan
dan masyarakat. Termasuk
beasiswa dan pelatihan sepak
bola bagi bibit-bibit unggul
lewat Pertamina Soccer
School.
“Ini merupakan timbal balik
Pertamina untuk mengajak

masyarakat meningkatkan
perekonomian bangsa.
Dengan begitu, banyak
tenaga kerja terserap melalui
program yang Pertamina
lakukan,” jelasnya.
Di tempat yang sama,
Prasetyo Utomo, Kurator
Antara Foto, mengaku
hingga kini dirinya sangat
senang dapat bekerja sama
dengan Pertamina. Pasalnya
sebanyak 5.000 foto yang
dipilih dari tahun 2009 silam

itu diproses melalui hasil
seleksi. “Database foto itu
kemudian dipilih menjadi 120
hingga akhirnya terpilih 56 foto
untuk kemudian dipamerkan,”
ungkap Prasetyo.
Pada kesempatan itu,
hadir pula Manager CSR
Pertamina, Ifki Sukarya dan
Syarif Wibowo dari Koran
Sindo mewakili rekan-rekan
wartawan. Selanjutnya, diisi
dengan penampilan musik
duo Endah N Rhesa.•EGHA

ICT Innovation Challenge 2013 : Optimalkan
Daya Guna Teknologi Informasi dan Komunikasi
JAKARTA - Untuk mendorong munculnya ide dan gagasan segar
yang inovatif, khususnya dari para tenaga muda di lingkungan IT
Operation-Corporate Shared Service (CSS), maka pada tanggal
3 - 4 Desember 2013 dilaksanakan ICT Innovation Challenge
yang ke-2.
Dalam acara pembukaan, VP IT Operation, Jeffrey Tjahja
Indra, menekankan agar Teknologi Informasi dan Komunikasi
dapat menjadi enabler dalam kegiatan bisnis perusahaan. Selain
itu, agar acara tersebut dapat dijadikan sebagai forum untuk
knowledge sharing guna meningkatkan sinergitas di seluruh
jajaran IT Operation. Manfaat lainnya agar ide dan gagasan
yang mendapat dukungan untuk diimplementasikan, yang pada
akhirnya akan meningkatkan engagement dari personil atau fungsi
yang bersangkutan. Kegiatan ini juga merupakan langkah awal
untuk mendukung Continuous Improvement Program (CIP) yang
tengah digalakkan di Pertamina.
Sebelumnya, kegiatan ICT Innovation Challenge telah
dilakukan di tingkat IT Region, yaitu Region Sumatera, JawaBalinus, dan KTI, pada September-Oktober 2013. Hasilnya,
terpilih 13 makalah terbaik dan selanjutnya dipertandingkan
dengan 3 makalah lain dari IT Operation Kantor Pusat. Selain itu,
terdapat 1 peserta eksibisi dari fungsi IT Solution - CSS sebagai
awal keterlibatan fungsi lain selain IT Operation.

Foto : CSS

Foto : MASTURI

SOROT

Dewan juri yang terdiri dari 3 Manager IT Region, 5 Manajer
IT Operation kantor pusat dan seorang CSS Expert memutuskan
tiga peserta terbaik. Yaitu, Ahmad Rismawan Firdaus dari IT
Area M&T Makassar - Region KTI, Yulianto dari fungsi Network
Support–IT Operation, dan Dzikri Fadillah dari IT Area RU
Balikpapan - Region KTI. Selain itu, dipilih pula tiga peserta
harapan terbaik 1, 2, dan 3 serta peserta favorit 1, 2, dan 3.
Pada 5 Desember 2013, Senior Vice President CSS
Gunung Sardjono Hadi (saat menjabat) menyerahkan sertifikat
Recognition of Achievement kepada para peserta terbaik,
sekaligus mengharapkan agar program ICT Innovation Challenge
dapat diikuti oleh seluruh jajaran CSS pada 2014 mendatang.•CSS
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JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) menghiasi salah
satu sudut Mall Gandaria City
dengan gelaran Pameran Foto
“Ayo Indonesia Mendunia”
yang berlangsung selama
empat hari sejak 4-8 Desem
ber 2013.
Tercatat lebih dari 500
orang yang mengunjungi
area pameran foto Pertamina
dan memberikan testimoni
HUT ke-56 Pertamina pada
selembar post it yang ditem
pelkan.
Dalam kegiatan tersebut,
Pertamina juga membagi-ba
gikan bibit tanaman produktif
kepada pengunjung mall
yang telah menyempatkan
diri untuk melihat foto-foto

yang dipamerkan. Pembagian
bibit tanaman ini sebagai aksi
Pertamina mengajak ma
syarakat dalam gerakan Go
Green menanam pohon.
Lomba Foto Capture
MOMENT
Selain memamerkan ha
sil foto, Pertamina juga me
manjakan pengunjung mall
dengan menggelar lomba
foto capture moment.Para
pengunjung bisa meng
ekspresikan diri yang dituang
kan melalui hasil foto meng
gunakan kamera handphone
dan langsung di-upload lewat
twitter. Terkumpul lebih dari
60 foto capture moment
pameran yang dikirimkan

oleh para pengunjung selama
pameran berlangsung.
Salah satu tim penilai
lomba foto capture moment,
Zarqoni dari Antara Foto
mengatakan pemilihan pe
menang lomba foto berda
sarkan pada kesesuaian
tema dan penilaian dari sisi
komposisi dan angle foto
yang diambil.
“ K it a pilih fot o y a ng
p e n ga m b i l a n a n g l e - n y a
men arik, unik, dan ind ah.
Perkembangan tekn ologi
handphone saat ini sudah
bisa mendekati kamera SLR
sehingga pengambilan foto
bukan lagi pada alatnya tapi
lebih kepada bagaimana se
seorang bisa menghasilkan

JAKARTA - Dalam rangka
menyambut HUT ke-56
Pertamina dan memperingati
Hari AIDS Sedunia 1
Desember 2013, fungsi Health
and Medical Management
menggelar acara Donor Darah
sekaligus program VCT@
work yang diselenggarakan di
Gedung Utama, Kantor Pusat
Pertamina, Selasa (3/12).
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan pun
berpartisipasi mendonorkan
darahnya.
VCT (Voluntary Consulting
Test) merupakan tes HIV yang
didahului dengan konseling,
dilakukan secara sukarela,
dan terjamin kerahasiaannya.
“ P ro g r a m V C T @ w o r k
dilatarbelakangi dengan
men ingkatnya kasus HIV
pada pekerja. Apalagi tema
peringatan HIV/AIDS sedunia
tahun ini adalah Lindungi
Pekerja, Keluarga dan
Bangsa, sangat erat kaitannya
dengan dunia kerja” kata Dr.
Arif Hening.
VCT@work juga dilakukan
di 4 unit operasi dengan total
VCT 316 dari 656 pendonor
di 4 unit termasuk di Kantor
Pusat. Sedangkan total donor
darah di 10 unit operasi 2.495
kantong. Di Kantor Pusat
terkumpul 434 kantong darah

Pemenang lomba capture foto menunjukkan hadiah gadget dari Pertamina.

sung Galaxy S3, dan ketiga
mendapatkan handphone
android Lenovo A706. Se
dangkan pemenang harapan
mendapatkan Voucher Per
tamax masing-masing senilai
Rp 300 ribu.
“Tadinya tertarik mampir
ke pameran karena ada
aksi penghijauan Pertamina
dengan membagi-bagikan
bibit tanaman. Kemudian
ditawari untuk ikutan lomba
foto capture moment. Ini
pertama kalinya saya ikutan
lomba foto capture moment
dan langsung menang. Te

rima kasih Pertamina. Terus
lah membumi dengan aksi
hijaunya,” ucap ZsaZsa.
Lain halnya dengan Agus
Supranata. Ia mengaku setia
dengan produk Pertamina
sehingga sering meng-upload
foto yang berkaitan dengan
Pertamina lewat akun twitter
yang dimiliki oleh Pertamina.
”Oke banget acaranya.
Terlebih dengan aksi bagibagi tanaman sangat mat
ching dengan Pertamina Go
Green dan Ecolife,” ungkap
Agus usai menerima hadiah
lomba.•IRLI

Foto : ADITYO

Pertamina Gelar Donor Darah & VCT

foto yang menarik,” ucap
Zarqoni.
Di penghujung acara pa
meran, Minggu (8/12), tim
penilai lomba foto capture
moment menetapkan tiga
pemenang foto, yaitu ZsaZsa
Pesulima dengan nama
tweet @anggitacheriza, Aida
Rahmawati dengan tweet
@aidajuhandi, dan Agus
Supranata dengan nama
tweet @goespran.
Tim penilai juga mem
berikan lima pemenang ha
rapan, yaitu Adrinal Ilyas
tweet @adrinalilyas, Hatta
Muhammad tweet @Hatta_m,
Radityo Prabowo tweet @
ketanserundeng, Rara Can
drika tweet @raracandrika
dan Steven Joivstan dengan
nama tweet @stevenjoivstan.
Untuk pemenang pertama
mendapatkan Samsung
Galaxy Tab 3, pemenang
kedua mendapatkan Sam

Foto : MASTURI

Pengunjung Mall Antusias Ikuti
Lomba Foto Capture Moment
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Sebanyak 434 kantong darah terkumpul pada donor darah di Kantor Pusat.

dan 147 pendonor yang
bersedia VCT.
Dr. Arif Hening menjelas
kan VCT @ work merupakan
layanan one stop service. Hasil
dapat diketahui dalam waktu
sekitar 15 menit, dan tidak ada
persiapan khusus yang harus
dilakukan pendonor.”VCT@
work yang sekaligus dilakukan
saat donor darah, antara lain
lebih efektif, dan memang PMI
juga melakukan screening,
namun selama ini bersifat
pas if, khusus HIV tidak
diberitahu hasil screening,
jika pendonor tidak bertanya,”
papar Hening. VCT dilakukan
secara sukarela dan dijamin
kerahasiaannya. “bahkan kita
pun tidak tahu hasilnya. Kalau
seseorang bersedia, dia akan
dites, kalau pun tidak, tidak
jadi masalah,” tegasnya.

Alur kerja VCT saat do
nor darah dapat dilakukan
mel alui pendaftaran/regis
trasi. Kemudian, dilakukan
pemanggilan tahap per
tama. Setelah itu, dokter
mem eriksa tensi, HB, dan
golongan darah yang akan
dibawa ke laboratorium
VCT. Selanjutnya, dilakukan
konselor VCT dan pemang
gilan tahap kedua.
Pertamina merupakan
salah satu role model BUMN
yang mengembangkan
program pengelolaan HIV/
AIDS di tempat kerja. Untuk
informasi lebih lanjut, pekerja
yang tertarik untuk tes dapat
menghubungi 021 348 32558
dan ke alamat e-mail medical.
jakarta@pertamina.com
atau di call center PMI (021)
390666 ext. 234.Devi/ Nida/Putri
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UTAMA
Pertamina bertekad
membawa nama

Indonesia mendunia
dengan berbagai

prestasi. Termasuk
menyebarkan optimisme
ke seluruh komponen
bangsa dalam mencapai
impian Indonesia bisa
mendunia.
JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) menggelar syukuran
perayaan Hari Ulang Tahun
ke-56 di Lantai M Kantor
Pusat Pertamina, Selasa
(10/12). Perayaan syukuran
tersebut dihadiri oleh seluruh
jajaran komisaris dan jajaran
direksi Pertamina dan
Anak Perusahaan, pekerja
Pertamina serta para mantan
Direktur Utama Pertamina.
Ulang tahun Pertamina
kali ini mengangkat tema ”Ayo
Indonesia Mendunia” yang
merupakan harapan serta
impian untuk menyaksikan
bangsa Indonesia berdiri
sejajar dengan negara-negara
maju di dunia.
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan dalam
sambutannya memaparkan
berbagai pencapaian dan
keberhasilan yang diraih oleh
masing-masing direktorat
hingga Anak Perusahaan di

HUT ke-56 Pertamina :
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Ayo Indonesia Mendunia
tahun 2013 ini menunjukkan
perkembangan yang lebih
baik dari tahun ke tahun.
“Kita tentu berharap
bahwa Pertamina sebagai
National Energy Company
dan sebagai insan Pertamina
yang teladan, sudah sepa
tutnya kita meningkatkan
kecintaan kepada bangsa ini
dan menyebarkan optimisme
dengan mengawal Indonesia
dalam mencapai impian
Indonesia Bisa Mendunia,”
ucap Karen.
Lebih lanjut Karen me
negaskan kembali mengenai
ukuran pencapaian kiner
ja Pertamina untuk men
jadi Asian Energy Cham
pion 2025. Yaitu, memper
tahankan bisnis eksisting
sebagai landasan bisnis
energi Pertamina, meliputi
optimalisasi di bisnis E&P,
Midstream Gas, Pengolahan,
BBM Industri & Pelumas serta
Niaga, mengembangkan
bisnis-bisnis baru serta po
tensi-potensi sumber daya
energi dan bisnis lainnya.
Serta memastikan efisiensi
PSO meliputi BBM, LPG dan
bisnis perkapalan.

Acara syukuran tersebut
sekaligus merupakan puncak
dari rangkaian acara HUT
Pertamina. Salah satunya
mencatatkan diri ke dalam
rekor Museum Rekor
Indonesia karena aktivitas
Pertamina dalam upaya
melakukan penanaman 20
juta pohon secara serentak
di berbagai wilayah tanah air.
Atas upaya yang
dilakukan Pertamina tersebut,
Pendiri Museum Rekor Muri
Indonesia, Jaya Suprana yang
hadir pada gelaran syukuran
memberikan pengh argaan
kepada Direktur Utama
Pertamina berupa Piagam
penghargaan dari Museum
Rekor Indonesia sebagai
BUMN Non Perkebunan
Penanam Pohon Terbanyak
dalam 1 tahun sebanyak 62
juta batang pohon.
“Ini menjadi salah satu
bukti bahwa Pertamina adalah
sebuah korporasi yang tidak
hanya serius mencapai
target bisnisnya namun di
sisi lain tetap mempedulikan
kelestarian lingkungan hidup
dan ramah serta siap menjadi
sobat bumi,” ungkap Karen.

Foto :KUNTORO

Di usianya yang ke-56,
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan disaksikan jajaran komisaris dan direksi Pertamina menyerahkan potongan
tumpeng pertama kepada pekerja termuda Pertamina, Alvia Nurindira, Junior Analyst Non Upstream Merger & Acquisition,
Direktorat PIMR.

Bersamaan dengan
perayaan syukuran tersebut,
Direktur Utama Pertamina,
K a re n A g u s t i a w a n m e 
nyerahkan penghargaan
kepada fungsi Corporate
Secretary sebagai Juara
Umum bulan Arsip 2013, Tim
Project Lima PHE ONWJ atas
keberhasilan menyelesaikan
pengangkatan LIMA Platform
dan penghargaan kepada
pekerja Pertamina yang ber

ulang tahun dinas 35 tahun
dan 30 tahun.
Selain itu, Karen mem
berikan penghargaan ke
pada 11 mantan Direktur
Utama Pertamina sebagai
sosok yang dinilai telah
memberikan dedikasi untuk
Pertamina dan dilanjutkan
dengan penyerahan santunan
kepada Yayasan Yatim Piatu
Ketapang Jakarta.
“Saya bangga den gan

Keberhasilan Akuisisi Aset Hulu
di Aljazair dan Irak

JAKARTA - Minggu terakhir bulan November 2013 menjadi
salah satu momentum terpenting dalam sejarah Pertamina.
BUMN ini berhasil menyelesaikan dua proses akuisisi aset
hulu di luar negeri dalam waktu yang hampir bersamaan.
Pada 27 November 2013, Pertamina telah
menyelesaikan proses akuisisi ConocoPhillips Algeria Ltd.
Atas keberhasilan transaksi tersebut, saat ini Pertamina
memulai kegiatan usaha hulunya di Aljazair, dengan
kepemilikan partisipasi di 3 lapangan produksi minyak. Yaitu,
65% participating interests di lapangan Menzel Lejmat North
(MLN), dan 3.73% di lapangan raksasa Ourhoud dan 16.90
% di lapangan EMK. Pertamina bertindak selaku operator di
lapangan MLN, yang merupakan operatorship pertama bagi
Pertamina di luar negeri. Produksi minyak bagian Pertamina
(net to share) pada bulan Oktober 2013 sebesar 23.300
barel minyak per hari (bopd) dan diharapkan akan terus
meningkat hingga mencapai 32.000 barel minyak per hari
(bopd) pada tahun 2016-2017.
Disusul pada tanggal 29 November 2013 Pertamina
melalui anak perusahaan PT Pertamina Irak EP, telah

menyelesaikan proses akuisisi 10 % PI pada lapangan superraksasa West Qurna Phase-1 (WQ1) di Irak dari ExxonMobil.
Setelah proses akuisisi ini, pemegang PI di lapangan WQ1
adalah ExxonMobil 25% (Lead Contractor), Petrochina
25%, EOC 25%, Shell 15% dan Pertamina 10%. Lapangan
WQ1 terletak di bagian selatan Irak, yaitu di sekitar Basra,
mempunyai cadangan sebesar lebih 16 milyar barrel (BBO)
dengan produksi saat ini berada pada kisaran 500 ribu barrel
per hari (BOPD). Pada Lapangan ini diharapkan bisa mencapai
tingkat produksi puncak sekitar 1,8 juta barrel minyak per
hari (BOPD) di masa depan sehingga menjadi salah satu
lapangan minyak terbesar di dunia. Pertamina berkesempatan
untuk bekerja sama dengan pemegang PI lainnya di WQ1
dan menempatkan tenaga profesionalnya sebagai secondee
pada organisasi operator. Dengan demikian, Pertamina akan
dapat membangun pengalaman dalam pengelolaan lapangan
super raksasa.
Dengan keberhasilan akuisisi asset hulu di Aljazair dan Irak,
Pertamina telah mengembangkan sumber pasokan minyak
untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Produksi minyak

perkembangan Pertamina saat
ini. Sudah sangat jauh sekali
dan mampu membuktikan
kemandiriannya. Pertamina
kini jauh lebih unggul. Karena
itu, saya yakin Pertamina
mampu membawa Indonesia
Mendunia,” ungkap Mantan
Direktur Utama Pertamina
era 1984-1988, AR. Ramli
saat ditemui usai gelaran
syukuran HUT Pertamina ke56 tahun.•IRLI

bagian Pertamina dari lapangan di Aljazair (Saharan Blend)
dan lapangan di Irak (Basra Light) akan diprioritaskan untuk
dibawa ke Tanah Air, selama memenuhi kelayakan teknis
dan keekonomian. Hal ini secara strategis menjadi bagian
upaya Pertamina dalam meningkatkan ketahanan energi
nasional. Khusus untuk Irak, merupakan kesempatan yang
sangat strategis buat Pertamina di masa depan, dimana Irak
menurut International Energy Agency (IEA) dalam “World
Energy Outlook 2012” diperkirakan akan menjadi global
exporter terbesar ke-2 pada tahun 2030 dan diperkirakan
tumbuh 45% dari produksi dunia pada tahun 2035.
Akuisisi ini menjadi bukti komitmen Manajemen dan
seluruh pekerja Pertamina untuk mempercepat peningkatan
kapabilitas dalam rangka mewujudkan cita-cita menjadi
World Class National Energy Company dan mewujudkan
Pertamina sebagai Energy Champion Asia di Tahun 2025.
Keberhasilan ini juga dapat meningkatkan pendapatan
Pertamina yang tahun 2012 lalu mencapai USD 71 miliar
sehingga bisa mempertahankan peringkat dalam Fortune
500.•

