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Prospek Pasar VS
Penurunan Outlook
Penurunan outlook ekonomi Indonesia oleh lembaga rating internasional
Standard & Poor’s (S&P) karena alasan iklim politik, mengejutkan pelaku
ekonomi global. Lembaga ini menurunkan outlook ekonomi Indonesia
menjadi stabil dari sebelumnya positif, namun peringkat surat utang
global Indonesia tetap di level BB+ atau satu tingkat di bawah peringkat
investasi (investment grade).
Seperti diketahui, S&P hingga kini belum menaikkan rating Indonesia
menjadi “investment grade”. Sementara, lembaga rating global
lainnya, Fitch dan Moody’s sudah memberikan investment grade pada
Indonesia.
Salah satu pertimbangan S&P dalam memangkas outlook Indonesia
adalah pemilihan umum (pemilu) tahun 2014. Pemilu dipandang faktor
yang membentuk kebijakan ekonomi, terutama mengenai kepastian
kenaikan harga BBM bersubsidi serta kebijakan pemberian bantuan
langsung tunai (BLT) pada masyarakat. Dalam pandangan S&P, dua
kebijakan tersebut dapat memperlambat momentum pertumbuhan
ekonomi Indonesia.
Lebih jauh, pelaku pasar ekonomi global menyikapi penurunan
outlook tersebut secara sesaat. Harga obligasi RI tenor 10 tahun,
yang merupakan acuan (benchmark) bagi instrumen pendanaan
Indonesia, sempat turun ke level 100,21 (3/5). Sentimen negatif pelaku
pasar langsung pulih dan perdagangan obligasi tersebut naik lagi ke
posisi 101.39 (9/5). Pergerakan serupa terjadi di indeks harga saham
gabungan (IHSG) di bursa efek Indonesia (BEI) yang sempat menyentuh
level 5.925,48 (3/5) sebelum naik ke level 5.089,34 (8/5).
Pergerakan obligasi dan IHSG itu membuktikan pendapat para ekonom,
penurunan outlook tidak akan serta merta menurunkan minat investor
internasional kepada Indonesia. Pendapat tersebut terutama disebabkan
prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 diyakini masih
diatas 6%. Indonesia memiliki potensi pertumbuhan kelas menengah
serta konsumsi domestik yang tinggi, sebagai kekuatan ekonomi dalam
negeri. Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal
I-2013 mencapai 6,02%. Pemerintah Indonesia berharap sepanjang
tahun 2013 dapat mencatat pertumbuhan sebesar 6,8%.

weekly

Tiga
Besar
di Reli
Amerika

Pertama kali menjajaki reli Amerika, Rifat
Sungkar langsung masuk tiga besar. Bersama
Fastron World Rally Team, ia berhasil
membuktikan Indonesia mampu bersaing di
ajang reli internasional.
Jakarta - Rombongan Fastron World Rally Team (FWRT)
kembali ke tanah air setelah berhasil menaklukkan ganasnya
reli Amerika. Rifat Sungkar sebagai driver dan Marshal Clark
selaku navigator sukses naik podium dan menempati juara
III Oregon Traill Rally – yang merupakan putaran pertama
reli Amerika. Kedatangan Rifat yang membawa trophy
kemenangannya, disambut para sponsor, media massa dan
penggemar olah raga otomotif di tanah air.
Catatan prestasi Rifat Sungkar menunjukkan kon
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sistensinya dalam membawa nama Indonesia di kancah reli
internasional. Selama 3 hari pertandingan, Rifat harus berjuang
maksimal untuk mencapai posisi ini.
Di hari terakhir Oregon Trail Rally, Fastron World Rally Team
dan para peserta lainnya harus melahap 5 special stage yang
melewati area pertanian berliku di Mount Hood. “Saya fokus
mengemudi ketika berada di lintasan, tanpa memikirkan catatan
waktunya. Sejauh ini, semua berjalan dengan baik,” ujar Rifat.
“Ini merupakan suatu kebanggaan besar, tidak hanya bagi
saya, tapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kita bisa
membuktikan bahwa Indonesia mampu berprestasi, khususnya
di dunia reli Amerika,” kata Rifat.
Hasil akhir dari Oregon Trail Rally adalah Juara 1 ditempati
David Higgins, Juara 2 oleh Ken Block dan Rifat Sungkar
menempati posisi Juara 3.
Setelah Oregon Trail Rally, Fastron World Rally Team akan
melanjutkan perjuangannya di seri keempat Rally America,
Susquehannock Trail Performance Rally, yang dijadwalkan untuk
digelar pada 31 Mei – 1 Juni 2013 di Wellsboro, PA.•FASTRON
RALLY TEAM

Kepemilikan SBN oleh Asing

Meski Indonesia mengalami pemangkasan outlook, animo investor asing
terhadap instrumen pendanaan dalam negeri masih tinggi. Sentimen
pelaku pasar internasional yang cepat berbalik menunjukkan optimisme
investasi di dalam negeri. Investasi terbaik untuk membuktikan reputasi
positif instrumen pendanaan Indonesia dapat dilakukan melalui investasi
waktu dan sumber daya untuk melakukan interaksi dengan investor
global. Pada akhirnya, dapat membuktikan kuatnya fundamental Tanah
Air serta korporasi Indonesia.•
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Rifat Sungkar (kanan) naik podium bersama pereli top dunia David Higgin dan Ken Blocks dalam Trail Oregon Rally
Championship, salah satu seri kejuaraan nasional reli Amerika.

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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MISI

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

theme o meter survey I mei 2013,
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pulse check
budaya kinerja
Pengantar Redaksi :
Theme-o-meter Survey (ToMs) merupakan salah satu alat pulsecheck untuk mengukur kondisi perubahan di Pertamina dan telah
dilakukan sejak tahun 2007. ToMs difokuskan pada pengecekan
progress tema aksi budaya hasil OPP (Organizational Performance
Profile) Survey. Jadi ibarat OPP Survey adalah general check-up
yang dilakukan untuk mendiagnosa kondisi kesehatan kita secara
lengkap, ToMs adalah cek kolesterol atau cek gula darah yang
dilakukan sesekali untuk mengetahui kondisi kesehatan tertentu.
Pada tahun ini Pertamina menggelar general check-up kesehatannya
melalui OPP Survey setelah 3 tahun sejak 2009 yang lalu. Walaupun
general check-up sudah dilakukan, pulse-check juga tetap dilakukan
melalui ToMs yang mengukur tingkat Employee Engagement sebagai
salah satu ukuran dari KPI Human Capital Readiness yang di-shared
sampai dengan level VP. Hasil terakhir, menunjukkan tingkat Employee
Engagement pada 74.6%, yang mana masih sedikit dibawah target
Pertamina yaitu 75%.
Apa tujuan Theme-o-meter Survey? Tujuan ToMs adalah
untuk mengetahui sejauh mana progress perubahan budaya di
Pertamina. Perubahan budaya adalah tema fundamental Transformasi
Pertamina, karena sustainability Transformasi sangat bergantung pada
dukungan dan perubahan manusianya. Setelah 12 kali pelaksanaan
ToMs, hasilnya menunjukkan progress yang semakin baik, baik dari sisi
ukuran tingkat Actively Supporting (2007 – 2009), Employee Mindset
Index (2010 – 2011) dan Employee Engagement (2012). Theme-ometer Survey kita di tahun 2013 ini masih mengukur tingkat Employee
Engagement sebagai salah satu tema aksi budaya hasil OPP Survey
tahun 2009. Pulse-check ini dijadikan ritual setiap semester agar kita
bisa mengantisipasi secara cepat sekiranya progress tidak sesuai
dengan harapan kita atau berjalan lebih lambat. Dengan demikian,
pada saatnya kita melakukan general check-up melalui OPP Survey,
akan terlihat hasil yang semakin meningkat pula.
Bagaimana Theme-o-meter Survey mengukur tingkat
Employee Engagement? Theme-o-meter Survey terdiri dari 26
pertanyaan yang mengukur beberapa elemen pembentuk Employee
Engagement - digambarkan dalam bentuk rumah dengan fondasi,
pilar dan atap - yaitu:
1. Objectives & Aspirations– merupakan atap bangunan employee
engagement
2. Accountability & Collaboration – merupakan pilar bangunan
employee engagement
3. Performance Management & Recognition – merupakan pilar dari
bangunan employee engagement
4. People Manager Capabilites & Interactions – merupakan pondasi
dari bangunan employee engagement
Peningkatan employee engagement itu dimulai dari fondasi yaitu
perbaikan kapabilitas dan interaksi para manajer sebagai people
manajer.
Bagaimana hasil New Theme-o-meter Survey II tahun
2012 yang lalu? Hasil TOMS bulan November 2012 cukup bagus
yaitu dengan tingkat partisipasi pekerja sejumlah sekitar 13.582
responden. Sementara untuk hasil survei difokuskan pada hasil
employee engagement, yang hasilnya menunjukkan index employee
engagement 74.6%. Pencapaian itu sebenarnya sudah bagus
karena sudah diatas threshold 70% , namun karena target Pertamina
ditetapkan 75% maka masih dibutuhkan effort lebih bagi semua
lapisan pekerja untuk dapat meraihnya. Hasil TOMS bulan November
2012 secara terinci adalah sbb. :
1. Tingkat Employee Engagement secara keseluruhan mencapai
74.6% dengan nilai tertinggi ada pada :
• Domain People manager capabilities and interaction dengan
elemen pertanyaan “Kami didorong untuk bekerja dengan
fungsi/tim lain unutuk membuat perubahan/perbaikan” dengan
level 83.32%.
• Domain Objectives & Aspiration pada elemen pertanyaan “Kami

termotivasi dan terinspirasi oleh tata nilai Pertamina 6C” dengan
level 81.79%.
• Domain Accountabilities & Collaboration dengan dua elemen
pertanyaan yaitu “Saya memiliki apa yang diperlukan untuk
melakukan pekerjaan saya dengan semestinya” dan “kami
memahami bagaimana tujuan individu kami sejalan dengan
aspirasi Pertamina” dengan level 79%.
2. Tingkat Employee engagement terendah ada pada :
• Domain Performance Management & Recognition pada elemen
pertanyaan:
1. Perusahaan mempromosikan pekerja berdasarkan prestasi
ketimbang senioritas atau lamanya bekerja, dengan level
59.42%.
2. Hasil penilaian kinerja saya saat ini telah mencerminkan kinerja
saya yang sesungguhnya, dengan level 64.83% dan
3. Kinerja individu yang buruk tidak ditolerir di perusahaan ini,
dengan level 69.88%.
• Domain Objectives & Aspirations dengan elemen pertanyaan
“terdapat konsekuensi/akibat yang jelas untuk orang-orang yang
bertindak bertentangan dengan nilai-nilai perusahaan” dengan
level 66.74%.
Melihat hasil tersebut, perusahan mencoba membuat program
intervensi yang mudah untuk dilaksanakan dan tanpa biaya, hanya
butuh kemauan untuk melaksanakan. Program intervensi ini dinamakan
5 Program Budaya Serentak untuk diimlementasikan oleh setiap fungsi,
hasil yang diharapkan dari implementasi 5 program tersebut adalah
meningkatnya index employee engagement pekerja.
Apa 5 Program Budaya Serentak yang Ibu maksud? Lima
Program Budaya Serentak adalah program quick action untuk
membangun control sosial dilingkungan kerja terkecil. Adapun program
tersebut adalah sebagai berikut.
1. Impact Plan Discussion : adalah kegiatan diskusi internal fungsi
untuk membahas masalah-masalah yang ada kemudian mencari
solusinya. Problem bisa diambil dari KPI yang merah seperti KPI
share atapun KPI Boundary. Solusi yang diperoleh dapat dibuat
dalam bentuk program budaya yang sederhana dan mudah
dilakukan.
2. Visual Monitoring Management : merupakan dashboard untuk
memajang pencapaian KPI Fungsi dan KPI setiap anggotanya, juga
untuk memajang task yang diberikan kepada setiap anggota dan
pencapaiannya. Melalui Visual Monitoring Dashboard diharapkan
terbangun transparansi antar semua anggota fungsi maupun dalam
penilaian.
3. 5 Minute Morning Talk : Ini merupakan kegiatan tukar informasi setiap
anggota fungsi yang dilakukan pada jam masuk kerja. Informasi yang
disampaikan adalah seperti “apa yang akan dilakukan hari ini, apa
yang dibutuhkan dari tim, dan apa kegiatan lain diluar pekerjaan”.
4. Values Day : kegiatan ini mengumpulkan semua anggota fungsi
untuk sejenak melepas kesibukan kerja dengan melakukan kegiatan
yang memotivasi seperti ceramah dan mengingatkan kembali akan
Pertamina Values 6C.
5. Thank You Campaign : Atasan langsung maupun yang tidak langsung
yang merasa puas akan hasil pekerjaan anggotanya memberikan
ucapan terima kasih melalui postid thank yau campaign.
Apa target Theme-o-meter Survey II kali ini?
Seperti pada survey II di bulan November 2012 yang lalu, dari sisi
jumlah responden, TOMS men sekitar 85% pekerja berpartisipasi.
Dengan keikutsertaan seluruh pekerja diharapkan hasil survei lebih
representative, juga menjadi engagement tools untuk menyampaikan
secara clear sasaran perubahan budaya dan kontribusi pekerja bagi
program ini.
Sementara untuk hasil survei, target tahun ini adalah bisa mencapai
level superior 75% , dan untuk mencapai target ini tentunya merupakan
tanggung jawab kita semua, para pimpinan maupun pekerja. Pimpinan
harus menunjukkan perilaku yang mendorong perubahan, sementara
pekerja menerima dan mendukung perubahan.•HR DIRECTORATE

Konsisten

Rifat Sungkar menjadi orang Indonesia
pertama yang menaklukkan ganasnya reli di
negeri Paman Sam. Diusung oleh Fastron World
Rally Team, pebalap kebanggaan tanah air itu
menduduki podium ke-3 di Oregon Traill Rally.
Tidak disangka memang, prestasi Rifat
mencuat di sana. Apalagi, ia harus bersaing
dengan pereli internasional yang menjadi
langganan juara, seperti David Higgins dan
Ken Block. Wajarlah ketika dilepas di tanah air
pada (18/4), ia sangat berharap dapat masuk
lima besar. Ia sadar, namanya tak dikenal.
“Waktu saya datang kesana, kehadiran saya
sangat tidak diperhitungkan oleh mereka.
Bahkan banyak diantara mereka yang tidak
tahu dimana letak negara Indonesia. Tapi begitu
saya berhasil naik podium, mereka kemudian
baru mengakui,” tutur Rifat di hadapan pers
tanah air.
Terlahir dari sebuah keluarga yang memiliki
darah otomotif sangat kental, dan dipadu
dengan pengalaman keluarga dalam dunia
balap, membuat Rifat muncul dari sebuah
manajemen olah raga secara natural.
Rifat yang menorehkan banyak prestasi di
tingkat nasional maupun internasional, akhirnya
dilirik Pertamina yang mensponsorinya lewat
bendera Fastron World Rally Team.
Bagi Pertamina yang menjadi sponsor Rifat,
prestasi tersebut merupakan kebanggaan yang
juga turut mendongkrak nama Pertamina dan
produk pelumas unggulannya, yakni Fastron.
Lebih dari 10 tahun Rifat membawa bendera
Pertamina maupun produk Pertamina untuk
bertanding sebagai wakil bangsa Indonesia.
Konsistensi Rifat dalam mengukir prestasi serta
tercatat sebagai atlet yang ’bersih’ membuat
hubungan Rifat dengan para sponsornya
langgeng.
Konsisten, semangat pantang menyerah,
fokus pada balapan, serta memiliki target,
menjadi bekal Rifat mengukir prestasi. Baginya,
semakin banyak tantangan yang dihadapi, justru
menjadi penyemangat untuk menaklukkan
tantangan yang ada. Seperti yang dilakukannya
ketika melintasi area pertanian di Mount Hood
yang berliku. Walau baru pertama kali, tapi ia
yakin mampu melewatinya. Kuncinya, fokus
mengendarai kendaraannya tanpa memikirkan
waktu yang telah dilaluinya.
Sebenarnya kunci kemenangan Rifat bisa
menjadi pembelajaran bagi seluruh insan
Pertamina. Bahwa dalam menjalankan kegiatan
kita harus memiliki target, fokus dan konsisten.
Jangan pernah menargetkan pencapaian yang
tinggi jika kita tidak mau fokus dan konsisten
melakukan berbagai upaya untuk mencapai
target tersebut.
Perjuangan memang membutuhkan effort
yang maksimal. Salah satu buktinya Pertamina
baru saja mencatatkan prestasi pencapaian
produksi minyak 203.000 bopd pada triwulan
pertama tahun ini. Sebuah pencapaian yang
patut diapresiasi sebagai buah konsistensi
dan semangat kinerja seluruh insan Pertamina.
Pencapaian tersebut harus konsisten dilanjutkan
hingga akhir tahun nanti, agar kelak bisa mewu
judkan target peningkatan produksi lebih dari
5%. Mari kita konsisten !
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‘Legal Individual Development Plan : It’s a Must !’
Legal Pertamina saat ini sedang menyongsong era
baru dalam penataan organisasi dan sumber daya yang
dimilikinya. Melalui program “Legal Transformasi”, Fungsi
Legal dengan bantuan konsultan “Accenture” sedang
menyiapkan suatu konsep layanan jasa hukum yang
berbeda dengan sebelumnya, yang dititikberatkan pada
peningkatan kualitas jasa layanan hukum.
Hal ini sejalan dengan masukan dari para key user
di lingkungan Pertamina, baik yang ada di Kantor Pusat
maupun di Unit Operasi, dalam survei yang dilakukan oleh
Accenture. Hasil survei menunjukkan sejumlah kesenjangan
yang harus dibenahi agar layanan jasa hukum dapat berada
pada level yang diharapkan, antara lain: masih kurangnya
legal capabilities, kelemahan pada kemampuan negosiasi
dan komunikasi, dan perlunya peningkatan pemahaman
pada aspek bisnis, serta ketidakjelasan struktur organisasi
dan jalur karir setiap staf Legal.
Mengingat banyaknya ‘PR’ yang harus dilaksanakan
untuk mendukung program Transformasi Legal, maka
dirasakan perlu adanya aksi-aksi cepat dan akseleratif, yang
dilakukan dalam bentuk Quick Win Initiatives, dimana salah
satunya adalah mengenai Individual Development Plan (IDP)
bagi staf Legal.
Program IDP dimaksudkan untuk melakukan pemetaan
awal guna mengetahui tingkat kompetensi dan kapabilitas
staf Legal terhadap tiga Legal Core Competencies yaitu:
Analytical Thingking, Communication & Influence dan
Business Acumen. Adapun metode yang dilakukan untuk
melakukan assessment terhadap tiga kompetensi tersebut
adalah melalui test tertulis dan tes verbal/presentasi yang
pelaksanaannya difasilitasi oleh Prof. Hikmahanto Juwana,
Guru Besar Fakultas Hukum UI.
Berdasarkan hasil assessment tersebut, terlihat bahwa
saat ini penguasaan yang dimiliki oleh staf Legal untuk 3
bidang kompetensi tersebut mayoritas masih berada di Level
I dan II, dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai Level
III (dari 4 Level yang dijadikan parameter). Oleh karenanya,
sebagai tindak lanjut perlu disusun program pengembangan

berupa training/kursus, coaching dan mentoring, yang
disesuaikan dengan leveling/tingkatan assessment yang
didapat oleh masing-masing staf Legal.
Walaupun metode assessment yang dilakukan belum
sepenuhnya sempurna, paling tidak kita saat ini telah
berhasil membuat suatu pemetaan awal yang sangat
berguna untuk mengetahui tingkat kemampuan dan
kompetensi yang dimiliki oleh seluruh staf Legal Pertamina.
Dengan diperoleh dan diketahuinya hasil pemetaan awal
ini, maka akan lebih memudahkan kita untuk menyiapkan
dan menyusun program pengembangan yang tepat, sesuai
dan sejalan dengan semangat dan arah Transformasi yang
sedang dijalankan.
Setelah dilakukan assessment untuk melihat kemampuan
Analytical Thinking dan Communication & Persuasion
secara tertulis, saat ini Tim Quick Win IDP bersama
dengan Accenture dan Prof. Hikmahanto Juwana sedang
menyiapkan Program Pengembangan berupa training yang
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan staf Legal agar
dapat mencapai level yang lebih tinggi dari hasil assessment
yang terdahulu. Selain itu, Tim IDP juga menyiapkan rencana
assessment ke-2 untuk mengetahui tingkat pemahaman
mengenai Communication & Persuasion dan Business
Acumen.
Mengingat pentingnya inisiatif Quick Win ini, tidak hanya
buat kepentingan perusahaan semata, melainkan juga bagi
setiap individu staf Legal, maka dukungan dan partisipasi
aktif sangat diharapkan dari segenap insan Legal Pertamina
dari seluruh Indonesia. Dengan terlaksananya program
IDP ini secara lancar dan tepat sasaran, pastinya akan
mendukung upaya kita untuk menjadi partner strategis
perusahaan dalam memberikan layanan jasa hukum
yang bertaraf internasional, responsif, dan profesional
sebagaimana yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Fungsi
Legal Pertamina.
Oleh karenanya, pantaslah kita bersama-sama
mendukung dan membulatkan tekad, Legal Individual
Development Plan: It’s a Must !•

Pertamax Plus sebagai One Make Fuel
JAKARTA — Kualitas Pertamax Plus sebagai bahan bakar
kendaraan bermotor semakin tak diragukan lagi. Hal ini terbukti
dengan penetapan Pertamax Plus sebagai one make fuel atau
bahan bakar tunggal resmi kejuaraan balap motor di Indonesia
tahun 2013 oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI). Di tahun 2013,
Pertamax Plus dipakai sebagai one make fuel di lima event
Indoprix, lima event Indospeed Race Series (IRS), sembilan event
Honda Racing Championship dan Asia Roadrace Championship
2013. Pada acara tersebut juga dilakukan program sharing
product knowledge kepada para pembalap dan mekanik yang
dilakukan oleh tim Pertamina sebelum sesi balapan dimulai
untuk lebih mengenalkan keunggulan Pertamax Plus terhadap
mesin kendaraan khususnya untuk ajang balapan.
Pertamax Plus langsung memperlihatkan kualitasnya
dengan mencetak rekor Best Lap Time balap motor.
Keunggulan Pertamax Plus ini dibuktikan pada ajang Indoprix
Seri I yang digelar di sirkuit Karting, Sentul pada pertengahan
Maret lalu. Pada even balap bergengsi ini, Pertamax Plus
memecahkan rekor catatan waktu terbaik di seluruh kelas yang
dipertandingkan, yaitu kelas bebek 110 cc (57,91 detik) dan
kelas 125 cc (57,34 detik). Peningkatan kecepatan ini dirasakan
oleh para pembalap dari tim Yamaha, Honda maupun Suzuki.

Foto : FUEL RETAIL MARKETING

EDITORIAL

Selain itu, para pembalap juga merasakan penggunaan Pertamax
Plus lebih stabil dan mesin menjadi lebih awet, sehingga tak perlu
mengganti komponen mesin.
Pertamax Plus dengan Eco Save Technology memberikan
tiga manfaat bagi kendaraan bermotor, yaitu detergency (engine
clean up & keep clean), corrotion inhibitor (mencegah karat), dan
demulsifier (mencegah air, sehingga kemurniannya tetap terjaga).
Tak pelak, dijadikannya Pertamax Plus sebagai bahan bakar
resmi balap motor di Indonesia merupakan sebuah kebanggaan,
karena produk hasil karya anak bangsa dipercaya dalam kegiatan
balap motor yang pesertanya juga diikuti oleh para pembalap
dari mancanegara.•FUEL RETAIL MARKETING

RESUME
PEKAN INI
regulasi eor siap
diterbitkan
JAKARTA (Bisnis Indonesia) – SKK Migas
akan menerbitkan aturan mekanisme Enhanced
Oil Recovery bagi lapangan minyak PT Pertamina
(Persero) dalam 2 minggu ke depan. Kepala SKK
migas Rudi Rubiandini mengatakan payung
hukum bagi keterlibatan pihak ketiga dalam
penerapan EOR di lapangan minyak Pertamina
dikebut hingga bisa terbit dalam dua minggu.
Adapun aturan EOR bagi lapangan yang dikelola
perusahaan lain melalui Kontrak Kerja Sama
diperkirakan akan terbit paling lama 2 bulan
ke depan. “Saya sudah sampaikan kepada
Presiden, dalam waktu tidak terlalu lama untuk
KKS itu maksimal dua bulan sudah keluar. Untuk
yang Pertamina, kita akan percepat mungkin
dalam 2 minggu akan keluar,” katanya usai
melaporkan kinerja SKK Migas kepada Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden,
Jakarta, Selasa (7/5).•RIANTI octavia
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RAT Kopkar Persat 2013 :
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Kejar Target Rp 11 Miliar
J akarta – K o p e r a s i
Karyawan Pertamina Kantor
Pusat (Kopkar Persat)
menggelar Rapat Anggota
Tahunan (RAT) ke-17, tahun
buku 2012 di Gedung
Utama Pertamina, pada
Kamis (2/5), yang diikuti oleh
semua perwakilan anggota
dari berbagai Fungsi di
Pertamina.
Dalam RAT dilaporkan
pertanggungjawaban pe
ngurus, laporan dan tanggap
an atas laporan pertanggung
jawaban Badan Pemeriksa
(pengawas), penyampaian
rancana kerja tahun 2013,
serta penetapan pembagian
Sisa Hasil Usaha (SHU).
Ketua Umum Kopkar
Persat, Sigit Raharjo
mengatakan bahwa penda

patan usaha Kopkar Persat
tahun 2012 mencapai Rp 1,3
miliar, angka tersebut melebihi
target sebesar 3 persen
dibanding tahun sebelumnya,
Rp 1,1 miliar.
“Jadi keuntungan kita
meningkat sekitar 12-15
persen di hampir semua unit
usaha. Sekarang kita punya
satu unit wireline logging yang
kita kerja samakan dengan
TAC yang ada di Pertamina
EP. Laba dari kegiatan su
muran itu hampir Rp 700
juta. Ini yang sangat besar,”
kata Sigit.
Beberapa usaha Kopkar
Persat lain meliputi unit usaha
simpan pinjam, waserda,
pengelolaan gedung dan jasa
tenaga kerja, produk migas,
dan beberapa proyek-proyek
lainnya. Untuk menggapai
target yang lebih baik, Kopkar
Persat berencana melebarkan

Ketua Umum Kopkar Persat Sigit Rahardjo mengapresiasi Kopkar Persat yang
berasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 1,3 miliar.

sayapnya dengan merambah
aktivitas pembuatan rumah
dan sewa apartemen. Terkait
itu, Sigit Raharjo mengatakan
bahwa rencana tersebut
kemungkinan akan terealisasi
tahun depan atau bahkan
tahun 2013 ini.
Terkait dengan penyewaan
apartemen, Sigit mengatakan
Kopkar Persat renc an anya

akan membeli properti apar
temen yang nantinya akan
disewakan. Apartemen-apar
temen tersebut kemungkinan
akan berlokasi di jalan by pass
dan daerah Kalibata.
“Tahun depan kami berha
rap RKAP kita senilai Rp 11
miliar itu dapat terealisasi,”
ungkap Sigit.• SAHRUL HAETAMY
ANANTO

Gugah Semangat Mahasiswa
di Industri Fair 2013

Jakarta – Generasi muda
penerus bangsa khususnya di
tataran akademis harus dipacu
terus untuk berinovasi dan
berani untuk menyuarakan
perubahan ke arah yang lebih
baik. Hal tersebut disampaikan
oleh Komisaris Utama
Pertamina Sugiharto dalam
acara Talkshow Nasional,
Industri Fair 2013, “Build
Future With Technopreneur”,
yang digelar oleh Hima teknik
industri UAI bekerjasama
dengan lecture series UAI di
Kampus Universitas Al-Azhar
Indonesia, Sabtu (20/4).
“Setiap mahasiswa
harus dirangsang agar selalu
berinovasi. Karena hal itu
merupakan salah satu syarat
menjadi orang sukses dan
menjadi pemimpin,” ucap
Sugiharto dalam pidatonya
yang bertajuk Memanfaatkan
Kemajuan IPTEK dalam
Pembangunan Usaha yang
Lebih Inovatif.
Sugiharto menambahkan,
seorang mahasiswa itu dituntut
tidak hanya mampu adaptif
dan visioner tapi juga memiliki
inovasi. Selain tentunya
menjadi individu-individu

Komisaris Utama Pertamina Sugiharto memotivasi mahasiswa untuk menjadi
technopreneur masa depan.

yang bertanggung jawab
dan mempu mengemukakan
gagasan lewat perbuatan
nyata.
“Berdasarkan dinamika
ruang dan waktu, akan terjadi
perubahan. Oleh karena itu
kita tidak bisa melakukan
hal-hal yang biasa-biasa saja
untuk menjadi lebih baik,
karena kini semakin banyak
tantangannya. Berinovasilah
terus menerus,” katanya.
Sebagai orang yang
berpengalaman di bidangnya,
Sugiharto juga berbagi ilmu
dan pengalaman. Khususnya
seputar pengelolaan peru
sahaan energi terbesar di
Indonesia, Pertamina. ia
juga memberikan masukan

dan nasihat kepada para
peserta yang sebagian besar
merupakan mahasiswa jurusan
teknik dari berbagai kampus
di Indonesia tersebut.
Menurutnya, sebuah peru
sahaan akan memiliki daya
tahan tinggi jika mempunyai
kekuatan untuk bersaing (daya
saing). “Sukses tidaknya suatu
perusahaan itu bergantung
pada seberapa jauh peru
sahaan itu menerapkan best
practice dalam knowledge
management-nya. Termasuk
ilmu pengetahuan dan
tekn ologi kaitannya bagi
setiap generasi muda khu
susnya mahasiswa,” ung
kapnya.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

No. 19

Tahun XLIX, 13 Mei 2013

5

Anugerah Riset
Sobat Bumi Serap
Ribuan Peserta
Jakarta – Pertamina Foundation yang diberi
mandat oleh PT Pertamina (Persero) untuk lebih
dekat dan mengabdi kepada masyarakat khususnya
dalam bidang pendidikan dan lingkungan hidup,
terus menggulirkan programnya. Salah satunya
memberikan anugerah kepada para peneliti dari
berbagai jenjang pendidikan dalam acara Anugerah
Riset Sobat Bumi. Penjurian dilakukan pada Selasa
(23/4) di Kantor Pertamina Foundation, Simprug,
Jakarta.
Menurut Direktur Eksekutif Pertamina Foundation
Nina Nurlina Pramono, dari 1.215 proposal penelitian
yang masuk, nantinya hanya 56 proposal yang
diambil. Nina menjelaskan, hal tersebut terkait
dengan usia Pertamina yang mencapai 56 tahun
pada 2013 ini.
Untuk menjamin dan menjaga netralitas, dewan
juri berasal dari berbagai unsur. Mereka adalah Dr.Ir.
Ilah Sailah (Kemendikbud), Dr. Masrizal (Kemenristek),
Dr. Tasdyanto, S.P, M.Si (Kementerian LH), Dr.
Margaretha Rahayuningtyas, S.Si, M.Si (Akademisi,
Unnes), Hanneman Samuel, Ph.D (Akademisi, UI),
dan Salis S. Aprilian (Pertamina).
“Salah satu kriteria yang jadi penentu adalah
kesesuaian tema penelitian, yaitu Education for
Sustainable Development (ESD) atau pendidikan
untuk pembangunan berkelanjutan dengan pilar-pilar
ESD, yakni ekologi/alam, sosial, budaya, ekonomi
dan kesejahteraan. Jika saat mempresentasikan
peneliti dapat mengintegrasikan pilar-pilar tersebut,
dia berpeluang untuk masuk dalam 56 peneliti yang
akan mendapatkan anugerah riset,” tegas Nina.
Dari 1.215 proposal yang masuk, tersaring 771
proposal yang dianggap layak seleksi, terdiri dari 249
skripsi, 149 tesis, 65 disertasi dan 308 pengabdian
masyarakat dan penelitian mandiri. Tercatat juga 7
profesor berpartisipasi dalam Anugerah Riset Sobat
Bumi yang total hadiahnya mencapai Rp 1,3 miliar
tersebut.•AJI HUTOMO PUTRA

Tanjung Pinang – Untuk
membudayakan penghijauan
di sekitar lingkungan operasi,
Terminal BBM Kijang bersama
Muspida Bintan melakukan
penanaman 1000 pohon, di
dua Desa Sri Bayintan dan
Desa Tekojo pada Minggu,
(14/4). Disaksikan oleh Wakil
Bupati Bintan Drs. Khazalik
bersama jajaranya serta
para pekerja Terminal BBM
Kijang.
Secara simbolis OH
Terminal BBM Kijang Mu
hammadi menyerahkan
pohon Mahoni kepada Ca
mat Bintan Timur, Hasan
S.Sos selanjutnya melakukan
penanaman pohon bersama-

sama dengan disaksikan oleh
Wakil Bupati Bintan dan para
pekerja. Selain itu dilakukan
penyerahan tong sampah
kepada Lurah Kijang Kota,
Muhammad Sofyan, SE.
Sebelumnya, secara
bersama-sama ibu-ibu
PKK, tokoh masyarakat
Bintan Timur dan keluarga
besar Terminal BBM Kijang
melakukan senam bersama
di halaman Terminal BBM
Kijang.
Pada kesempatan
tersebut, OH Terminal BBM
Kijang menjelaskan apa yang
dilakukan tersebut dapat
meningkatkan keharmonisan
antara keluarga besar TBBM

Foto : MARKETING OPERATION REGION I

TBBM Kijang Lakukan Penghijauan

Kijang dengan pemerintah
Kabupaten Bintan dan ma
syarakat Kecamatan Bintan
Timur serta rasa peduli Ter

minal BBM Kijang terhadap
Kesehatan, kebersihan, dan
lingkungan hidup.• MARKETING
OPERATION REGION I

RU IV Resmikan Tugu Pertamina Sobat Bumi
CILACAP - Refinery Unit IV
(RU IV) Cilacap sangat peduli
dalam melaksanakan program
lindungan lingkungan. Ber
bagai program kebersihan,
pengolahan limbah maupun
sampah dan penghijauan
sudah dilaksanakan. Hingga
saat ini RU IV tercatat telah
menanam lebih dari 10.000
bibit pohon yang ditanam
di lingkungan RU IV sendiri
maupun di beberapa area
publik seperti pantai Teluk
Penyu.
Kepedulian Pertamina
akan lindungan lingkungan
ditegaskan dengan dibangun
nya tugu Pertamina Sobat
Bumi. Tugu ini dibangun di
kawasan Pantai Teluk Penyu

tepatnya di sisi barat pintu
masuk Pertamina Area 70.
Tugu ini memiliki tinggi
7 meter dan lebar 2 meter
yang pada bagian puncaknya
menampakkan logo Proper
yang diperoleh Pertamina.
Logo ini memberi petunjuk
bahwa RU IV telah melalui
metamorphosis dari peringkat
proper hitam, biru, dan
berhasil meraih peringkat
Proper hijau hingga empat kali
serta saat ini sedang menuju
Proper emas.
Sementara di bagian
bawah sebuah bunga
Wijayakusuma menopangnya
yang dimaknai sebagai
bentuk kearifan lokal Cilacap
yang bahu membahu dalam

Foto : RU IV

Foto : PRIYO WIDIYANTO

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

melindungi kelestarian
lingkungan. Sejumlah logo
lain ikut menempel seperti
Pemkab Cilacap, Pertamina,
Serikat Pekerja Pertamina
Patra Wijayakususma dan

Migas Cilacap serta sejumlah
organisasi pekerja Pertamina.
Logo-logo ini menunjukkan
keselarasan semua komponen
dalam mendukung program
kepedulian lingkungan.•RU IV

Federasi Serikat Buruh

Jakarta – Sebagai Sobat Bumi, tentu perusahaan energi
Pertamina tak absen dalam perhelatan Internasional Cilmate
Change Expo 2013, pada (18/4). Sebuah acara yang
mendukung pelestarian lingkungan, khususnya terkait dengan
perubahan iklim yang makin tidak beraturan. Booth Pertamina
pun dikunjungi oleh Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr.
Balthasar Kambuaya, MBA yang ingin melihat lebih jelas peran
Pertamina dalam penyelamatan lingkungan hidup.
Dalam kesempatan tersebut, VP HSSE Pertamina Joko
Susilo menjelaskan tentang upaya yang sudah dilakukan
Pertamina sebagai sobat bumi untuk melestarikan lingkungan.
Salah satunya dengan budidaya mangrove dan kepiting
tersebut. “Kita melakukan penanaman mangrove di Bali yang
juga kita kombinasikan dengan budidaya kepiting. Budidaya
kepiting selaras dengan budidaya mangrovenya, dan sesuai

dengan adat budaya bali juga untuk menjaga dan melestarikan
alam,” Kata Joko.
Joko juga menjelaskan beberapa inisiatif Pertamina untuk
reduksi gas rumah kaca. “Targetnya, sampai tahun 2020 kami
ingin menurunkan emisi gas rumah kaca sampai 6,4 juta ton,
sampai tahun ini kita sudah menurunkan sebanyak 1 juta 83.000
ton untuk tahun 2012. Dan ini secara rutin kami laporkan ke
Kementerian Lingkungan Hidup,” Kata Joko
Pertamina juga telah memanfaatkan penggunaan panel
surya untuk menyerap energi ramah lingkungan, panel surya
telah terpasang dan digunakan beberapa daerah operasi
Pertamina, seperti Kamojang, Plaju, dan Tanjung Pasir, dengan
total tenaga mencapai 10000 watt.
“Kemudian juga inisiatif kami perubahan dari penggunaan
minyak tanah ke elpiji. Selain itu, program penanaman

Foto : WAHYU NUGRAHA RUSLAN

Partisipasi Pertamina di Climate Change Expo 2013

menabung 100 juta pohon juga telah dilaksanakan oleh
Pertamina untuk lima tahun ke depan. Diharapkan Pertamina
dapat menyumbangkan udara segar untuk bangsa dan
masyarakat dunia.•AJI HUTOMO PUTRA
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Sinkronisasi Program Improvement
untuk Mencapai Efektifitas dan
Optimalisasi Hasil
Pada tahun 2013 ini, salah satu target program improvement di Perusahaan adalah
melakukan penyelarasan dan peningkatan efektifitas kegiatan ide perbaikan dan inovasi.
Dengan harapan penyelarasan ini akan mendapatkan hasil yang optimal.
Dalam perkembangan kegiatan improvement selama hampir 20 tahun, terdapat
beberapa metode pelaksanaan yang spesifik. Program peningkatan tersebut pada
dasarnya sebagai upaya untuk mendorong dan membantu peningkatan aspek proses
bisnis dan pencapaian target sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Ada 2 (dua)
kelompok jenis program improvement/ peningkatan atau inovasi yang telah berkembang
di perusahaan yaitu:
• Team Peningkatan Mutu atau Continous Improvement Program (CIP), dengan bentuk/
jenis kegiatan seperti Gugus Kendali Mutu (GKM), Project Kendali Mutu (PKM),
Sumbang Saran (SS), dan Six Sigma atau 5S.
• BTP (Breakthrough Project), Inisiative atau Strategic inisiative, dll.

7

Rakor PIC KOMET: Komitmen Peningkatan
Budaya Berbagai Pengetahuan
Pencapaian kinerja Key Performance Indicator (KPI) Shared tentang budaya knowledge sharing pada triwulan
I cukup mengecewakan. Hanya 9 dari 124 Fungsi yang dapat memenuhi target KPI-nya (artikel Q – Corner edisi 8
April 2013, KPI Shared KOMET TW I 2013: Langkanya Status “Hijau”).
Penyebab tidak tercapainya KPI tersebut diketahui karena keterlambatan proses submit KPI yang baru
dilaksanakan pada pertengahan bulan Maret 2013. Hal tersebut mengakibatkan waktu yang tersedia untuk
pemenuhan target triwulan I sangat singkat. Selain itu, PIC KOMET belum mendapatkan upskilling dan koordinasi
dalam pencapaian target kegiatan KOMET.

Dari kelompok pertama, bentuk jenis program peningkatan/perbaikan tersebut,
terdapat 3 (tiga) kegiatan berupa GKM, PKM dan SS.
Pada hari Kamis, 25 April 2013 yang lalu Tim KOMET mengundang para PIC KOMET untuk mengikuti Quality
Management Awareness dan Rakor KOMET. Sejumlah 50 PIC KOMET yang terdiri dari PIC KOMET Kantor Pusat,
PIC KOMET Refinery Unit, PIC KOMET Marketing Operation Region, dan PIC KOMET Anak Perusahaan.

Di dalam perkembangannya terjadi penyempurnaan implementasi jenis kegiatan
sesuai dengan arahan kebijakan perusahaan dalam rangka mencapai target bisnis
dikaitkan dengan roadmap bisnis perusahaan.
Kegiatan yang dikembangkan sejak awal tahun 2009-an telah dicanangkan sebagai
bagian dari implementasi dalam penuangan ide-ide inovasi berupa program BTP
(Breakthrough Project) dan Inisiatif (berbentuk strategic inisiatif, priority inisiatif, dll).
Secara garis besar terdapat beberapa persamaan antara PKM (CIP) dengan BTP,
yaitu dari cara membangkitkan ide-ide perbaikan, peningkatan dan inovasi dalam
menghasilkan sesuatu yang berdampak terhadap proses dan bisnis perusahaan.
Meskipun dalam metoda pelaksanaannya, sistem monitoring dan terdapat report sistem
cukup banyak perbedaan. Hal ini tentunya sedikit memberikan pengaruh terhadap
pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan khususnya di level frontline. Secara umum
perbedaan yang bisa dilihat adalah :
1. Inisiasi Ide asal/origin of idea
2. Lingkup Implementasi/Scope of activity
3. Durasi pelaksanaan
4. Dampak dari kegiatan/value impact
5. Sistem monitoring dan laporan
6. Kontinuitas atau tindak lanjut kegiatannya,

Selain pelaksanaan upskilling dan pembahasan target KPI Shared, dalam Rakor PIC KOMET ini juga dilakukan
penandatangan “Kesepakatan Kinerja PIC KOMET Unit/Region Tahun 2013 mengenai target pelaksanaan Forum,
upload aset pengetahuan, dan pengisian expertise di MySite. Penentuan target tersebut dilakukan berdasarkan
kesediaan masing-masing PIC KOMET, bukan berdasarkan ketentuan dari Tim KOMET. Hal tersebut dimaksudkan
agar pelaksanaan target tersebut dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari Tim KOMET, namun berdasarkan
kemampuan dan kesediaan dari masing-masing PIC KOMET Unit/Region.

Dari rapat pembahasan yang dilakukan oleh para perwakilan fungsi yang mengelola
kegiatan CIP dan BTP telah ditetapkan kriteria sebagai referensi dalam proses seleksi
dan pelaksanaannya sebagai berikut :
PEMBATASAN KRITERIA CIP & BTP
No
1
2

3
4

Aspek yang dilihat

CIP(PKM)

BTP

Persetujuan
Kegiatan Pimpinan Organisasi
Sesuai
Tingkatannya
BOD
(Approval)
(sampai dengan level Direktur)
Waktu Pelaksanaan dan Rata-rata selesai dalam waktu satu tahun berjalan 1-3 tahun,
Penyelesaian dalam satu periode waktu atau lebih.
Durasi
Lingkup implementasi /
Intra & Antar Fungsi/Unit Bisnis/Unit Operasi Corporate Action
pelaksanaan
hingga antar Direktorat
Jenis anggaran yang dipakai Anggaran Operasional
Anggaran operasional dan anggaran investasi

!

Dari penetapan kriteria ini, diharapkan terjadi proses penyelarasan pelaksanaan
kegiatan dari dari kedua kelompok tersebut sehingga dapat terlaksana dengan baik
dan tidak tumpang tindih (overlap) yang pada gilirannya akan tercapai efektifitas
dan optimalisasi dari pencapaian hasil. Pada sistem pelaporan akan dilakukan
sinkronisasi lebih lanjut mengingat cukup banyaknya perbedaan proses sistematika
penulisannya.
Berhasil tidaknya proses penyelarasan kedua jenis kelompok jenis program ini
tergantung pada partisipasi semua insan mutu untuk terus mengimplementasikan
secara konsisten dan terprogram…Bravo insan mutu, Bravo inovator !!!!•
oleh Adriwal - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

!

Setelah pelaksanaan Rakor PIC KOMET ini diharapkan PIC dapat segera merealisasikan target kesepakatan
kinerja tersebut. Walaupun target KPI Shared tahun 2013 ini dua kali lipat dari tahun sebelumnya, berkat dukungan
PIC dan Manajemen Puncak tentunya bukanlah hal yang sulit untuk dicapai.
The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!!
oleh Shynta Dewi - 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
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Peringati Paskah, Oikumene PWP Berbagi

Buku ini juga mencoba memperkaya
wancana soal itu, tentunya dengan
pandangan-pandangan lebih ini menjadi
objektif dan perspektif yang luas, karena berisi
sumbangan pemikiran dari para ahli dibidang
ekonomi, politik dan hukum. Karenanya,
mengupas seperti apa peran bank sentral
ke depan sebagaimana diungkap para
penyumbang pemikiran di dalam buku ini
menjadi sangat menarik. Sebab di tengah
pendapat pro dan kontra tentang perlu
tindakannya OJK dalam sistem pengawasan
keuangan kita, muncul fakta lain bahwa
ternyata banyak negara yang telah mengubur
model pengawasan keuangan ala OJK dan
justru memperbesar kewenangan bank
sentral terhadap sistem keuangan.
Untuk memberikan gambaran yang lebih
jelas dan juga sebagai bahan pembanding,
pada bagian lain buku ini disajikan informasi
mengenai praktek OJK di sejumlah negara.
Dengan demikian masyarakat Indonesia,
khususnya para pelaku industri perbankan,
dapat mengetahui secara lebih transparan
perihal OJK tersebut.
Setiap gerak dan kebijakan yang akan,
sedang dan telah diambil di negeri ini tentu
tidak bisa dilepaskan dari perjalanan yang
telah dilakukan dan telah menyejarah.
Oleh sebab itulah untuk memberikan
gambaran yang lebih tersistem, buku ini
juga mengungkapkan perjalanan sejarah BI
dari waktu ke waktu. Dari sini, kita berharap
siapapun, khususnya para pengambil
keputusan dapat melihat segalanya dengan
cara atau sudut pandang yang lebih
objektif. Dengan begitu keputusan yang
diambil di kemudian hari tidak akan masuk
dalam katagori “salah langkah”. Semoga
buku ini bermanfaat bagi para pembaca.•

PERPUSTAKAAN

Foto : WAHYU NUGRAHA

Bogor – “Wanita solehah itu lebih baik daripada 1.000 lelaki yang
soleh,” ujar Ustadz Wijayanto dalam acara Tadabur Alam Persatuan
Wanita Patra Pusat Pertamina. Acara yang bertema “Wanita dalam
berbagai peran dalam Islam” ini diadakan di Gedung Sasana
Bahari, Cipayung, Bogor. Selasa (30/4)
Ketua Umum Persatuan Wanita Patra Pusat (PWPP) Kania
M Afdal Bahaudin berharap kegiatan ini dapat meningkatkan
ukhuwah islamiyah di antara anggota PWP serta dapat menambah
wawasan. “Mudah-mudahan menjadi muslimah yang lebih baik
dari sebelumnya,” ujarnya.
Acara yang diadakan setahun sekali ini dihadiri 310 anggota
PWP dari sembilan direktorat yang dengan hikmat mendengarkan
tausiah. Ustadz Wijayanto menjelaskan peran dan posisi wanita
dalam setiap aspek kehidupan.•WAHYU NUGRAHA

Pertandingan Bola Voli PWP Tingkat Direktorat
JAKARTA – Seorang pemain dari tim PWP Direktorat Pengolahan
melakukan pukulan awal dalam pertandingan final pertandingan bola
voli tingkat direktorat PWP Pusat saat melawan tim PWP Direktorat
Pemasaran & Niaga di GOR Pertamina Simprug, Jakarta, pada (25/4).
Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Umum Persatuan Wanita Pusat
Kania M. Afdal Bahaudin sehari sebelumnya ini, diadakan oleh PWP
Pusat bidang pendidikan bekerja sama dengan Bapor Pertamina.
Dalam lomba Porseni untuk menyambut ulang tahun PWP Pusat
yang jatuh pada 30 Mei 2013 tersebut dimenangkan oleh Direktorat
Pemasaran & Niaga dengan skor 25-15, 19-25, 25-12, 25-17.
Juara ke-2 oleh Direktorat Pengolahan, disusul Direktorat Gas dan
Direktorat Umum.•PRIYO W

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Buku ini berisikan terdiri dari lima
bab, yaitu Bab I membahas tentang Bank
Indonesia dari Masa ke Masa, dimana bab
tersebut juga membahas tentang cikal
bakal Bank Independensi Bank Indonesia,
Bab II membahas tentang kedudukan Bank
Indonesia dalam sistem ketatanegaraan,
Bab III membahas peran Bank Sentral dalam
stabilitas sistem keuangan dan ekonomi,
Bab IV membahas tentang Otoritas Jasa
keuangan, dan Bab V penutup.

PWP Pusat Adakan Tadabur Alam

Foto : WAHYU NUGRAHA

Rencana pemerintah mendirikan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) sebagai amanat
undang-undang tentang Bank Indonesia
belakangan ini menjadi wancana hangat
pihak-pihak yang berkepentingan dengan
industri perbankan dan sistem keuangan
Indonesia. Tujuan pendirian Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) memang baik. Pertama,
guna meningkatkan dan memelihara
kepercayaan publik di bidang jasa Keuangan.
Kedua, menegakkan peraturan perundangunadngan di bidang jasa Keuangan. Ketiga,
meningkatkan pemahaman mengenai
bidang jasa Keuangan. Keempat, melindungi
kepentingan konsumen jasa keuangan.
Disamping itu tujuan pembentukan OJK
ini agar Bank Indonesia fokus kepada
pengelolaan moneter. Bank sentral tiadk
perlu repot mengurusi pengawasan bank.

CILACAP - Istri pekerja Pertamina pemeluk Kristiani yang tergabung
dalam Oikumene PWP merayakan Paskah 2013 dengan berbagi
bersama masyarakat kurang mampu di pesisir pantai Cilacap. Lebih
dari 100 paket sembako diserahkan kepada nelayan, pemulung dan
WPS (Wanita Pekerja Seks) di rumah Pendeta Herlin Jl. Layur Cilacap
(14/4). Hal ini terungkap dalam sambutan Ketua Oikumene PWP
Ny Friska Antonius Sianipar pada perayaan Paskah untuk ibu-ibu
Oikumene PWP di Tritih Golf Cilacap pada 27 April 2013.
Perayaan Paskah kali ini mengambil tema “Aku Telah Melihat
Tuhan, Yohanes 20:18”. Diawali kegiatan ibadah bersama Pendeta
Lambert beserta istri dari Purwokerto, acara ditutup dengan kegiatan
game serta ramah tamah.• RU IV

Semarakkan Hari Kartini dengan Berbagai Lomba

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Judul Buku : Era Baru Transformasi
Bank Sentral		
Penulis : Tim buku Media Indonesia,
Univ. Islam Indonesia & Bank Indonesia
Penerbit : Media Indonesia Publishing
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JAKARTA – Seorang peserta lomba busana kebaya
bergaya di depan juri pada saat penilaian dalam acara
“Lomba Busana Kartini serta Merangkai Buah dan Bunga”
di Gedung Persatuan Wanita Patra Simprug, Jakarta pada
hari kamis (14/4). Acara yang dibuka oleh Ketua Umum
PWP Pusat Kania M Afdal Bahaudin diikuti oleh 15 peserta
lomba busana dari berbagai direktorat. Acara yang diadakan
dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap 21
April ini dihadiri oleh Ketua PWP Pusat Dwi M. Husen, Diah
Andri T. Hidayat, Rinie Hari Karyuliarto, Frida Hanung Budya,
dan Maria Krisna Damayanto. Selain lomba busana kebaya,
acara juga dimeriahkan dengan adanya lomba merangkai
bunga dan buah.•PRIYO WIDIYANTO
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KRONIKA

PJ. Direktur Perencanaan &
Pengembangan
PT Pertamina Geothermal Energy

Foto : WAHYU NUGRAHA

Refinery IA Balongan Manager

PKBL Pamerkan
Rancangan Ramli

indar syah putra
Refinery IA Dumai Manager

M & T IA Makassar Manager
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JAKARTA – Direktur PIMR Perencanaan Investasi dan
Management Resiko Pertamina, M. Afdal Bahaudin
foto bersama dengan President Kuwait Petroleum
International (KPI), Hussain Esmaiel dan Delegasi SK
Energy dari Korea, Shin Inchul dalam kesempatan
makan malam di Restaurant Seribu Rasa, Jumat
(26/4). Jamuan makan malam tersebut dalam rangka
usai pelaksanaan Joint Steering Committee (JSC)
Meeting untuk Rencana Pembangunan Kilang Baru
Balongan yang dilaksanakan pada 26 April 2013 dan
sebelumnya didahului dengan Joint Working Team
Meeting pada 24-25 April 2013.•IRLI KARMILA

amril aminullah

agustiadi wardana

Tahun XLIX, 13 Mei 2013

Sinergi Pertamina, KPI,
dan SK Energy

khairul rozaq

JAKARTA — Dalam rangka perayaan Hari Kartini
yang berlangsung di Kantor Pusat Pertamina,
Senin (29/4), Program Kemitraan Bina Lingkungan
(PKBL) Pertamina memajang kain tradisional produk
unggulan mitra binaan Pertamina yang dirancang
oleh desainer senior Indonesia, Almarhum
Ramli. Tampak Direktur Utama Pertamina, Karen
Agustiawan yang didampingi oleh jajaran direksi
Pertamina berkeliling melihat hasil-hasil karya batik
dan bordir sang desainer ternama sebagai bagian
dari “In Memoriam Ramli”.•IRLI KARMILA

Foto : KUNTORO

Foto : rahman

Foto : rahman

Foto : RAHMAN

Foto : KUNTORO

POSISI

Vice President Internal Audit
PT Patra Niaga

pariama rolita s.
Kepala SPI
PT Pertamina Retail

PGE Area Kamojang Bantu
Korban Banjir dan Longsor Garut

M. nirfan

Kepala SPI
PT Pertamina Gas

JADI PURWOKO

Business Development Manager
Refinery Directorate

Foto : PRIYO WIDIYANTO

rakutta tarigan

MEDAN – Corporate Secretary Pertamina Nursatyo
Argo memberikan sambutan pada pembukaan pelatihan
Public Speaking Pertamina – Polri di Hotel Aston City,
Medan, Selasa (7/5). Acara yang berlangsung dua
hari tersebut dihadiri Kapolda Sumatera Utara Irjen
Pol Wisnu Amat Sastro, Kepala Divisi Humas Polri
Irjen Pol Drs Suhardi Alius, Manager Commercial
Fuel Retail Marketing Waljiyanto, Manager Exsternal
Communication Jekson Simanjuntak, Manager Media
Wianda Arinditia Pusponegoro. Rencananya pelatihan
ini akan diadakan di Medan, Yogyakarta, Makasar, dan
Palembang serta bekerja sama dengan 120 Polres di
Indonesia. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan
Pertamina dan Polri dapat saling berkomunikasi dan
mengemas berita dan pesan kepada masyarakat
melalui media.•PRIYO WIDIYANTO

Foto : PGE AREA KAMOJANG

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : rahman

Foto : rahman

Foto : rahman

Pelatihan Public Speaking
Pertamina - Polri

GARUT – Secara simbolis PGE Kamojang menyerahkan
sembako beras 300 kg dan mie instan 50 dus untuk
korban banjir dan longsor di wilayah Garut. Penyerahan
dilaksanakan pada pertengahan Februari lalu di kantor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Garut
oleh Manajer Layanan Umum PGE Area Kamojang Asep
Rudayat. Menurut Asep, bantuan tersebut untuk meringankan
korban banjir dan longsor warga Kampung Cimacan, Desa
Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul Garut yang
merupakan berada di dekat Sungai Cimanuk. Apresiasi berupa
ucapan terima kasih disampaikan oleh kepala BPBD Garut.•PGE
AREA KAMOJANG

Manajemen
Talisman Kunjungi
Jambi Merang
a

JAMBI MERANG - “Mereka selalu melakukan
kunjungan kerja ke seluruh dunia setahun
sekali. Namun kenapa mereka datang ke
sini dua tahun berturut-turut? Karena di
Jambi Merang, inilah investasi mereka yang
paling menguntungkan dan bergengsi secara
operasional di Asia Pasifik,” kata GM JOB
Pertamina Talisman Jambi Merang Judha
Sumarianto. “Proyek ini punya nilai yang
strategis di mata mereka.”
Hal tersebut dikatakan oleh GM JOB
Pertamina – Talisman Jambi Merang Judha
Sumarianto usai menerima rombongan
eksekutif Talisman Energy pimpinan CEO &
President Talisman Energy Harold N. Kvisle.
Rombongan melakukan kunjungan kerja ke
lokasi Sungai Kenawang dan Pulai Gading,
Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
pada Sabtu (20/4).
Rombongan terdiri a.l. A. Paul Blakeley
(Executive VP Asia Pacific Talisman Energy),
Grant Vidrine (VP HSSE Asia Pacific Talisman
Energy), David Lamb (VP & General Manager
at Talisman Energy Indonesia), dll. Sementara
dari pihak Pertamina tampak hadir SVP
Upstream Strategic Planning & Operation
Evaluation Djohardi Angga Kusumah,
Presiden Direktur PHE Ign. Tenny Wibowo,
Direktur Operasi PHE Eddy Purnomo, dan
lain-lain.
Setelah mendengarkan presentasi dari
GM Pertamina Talisman Jambi Merang
Judha Sumarianto, rombongan kemudian
melanjutkan kunjungannya ke Pulai Gading.
Selesai dari Pulai Gading, kembali ke Sungai
Kenawang dan kemudian kembali ke
Palembang.
Kepada Energia Weekly, Judha menje
laskan bahwa field visit ini merupakan
kunjungan tahunan dari partner Pertamina,
Talisman Energy yang berpusat di Calgarly,
Kanada.
DI Jambi Merang, Pertamina memiliki
saham 50%, Talisman 25% dan Pacific Oil
& Gas 25%. Pembangunan pertama fasilitas
Sungai Kenawang dan Pulai Gading diluar
sumur, pada awal 2010 menelan investasi
274 juta dolar AS.
PHE Talisman Jambi Merang menghasilkan
gas dan kondensat. Produksi terakhir tahun
2012 adalah 120-an juta BTU, yang 60%
diserap oleh PLN untuk pembangkit tenaga
listrik, dan sisanya 40% oleh pemda juga
untuk listrik.
Jumlah tenaga kerja yang diserap
di lapangan adalah sekitar 180-an, dan
didukung tenaga kerja di Kantor Pusat
Jakarta, 120 pekerja.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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Pertamina Gunakan Teknologi
Synchronized Hydraulic Jacking System

JAKARTA - Pertamina te
rapkan teknologi Synchronized
Hydraulic Jacking System
(pengangkatan anjungan
secara bersama-sama) un
tuk memperbaiki anjungan
terapung lepas pantai (LIMA
Flowstation) yang berpotensi
dapat mengganggu operasi
d a n p ro d u k s i n y a a k i b a t
penurunan dasar laut akibat
faktor alam. Hal ini dilakukan
untuk tetap meningkatkan
produksi sebagai upaya men
dukung produksi minyak dan
gas nasional dengan kondisi
lapangan yang sudah tua.
Direktur Operasi Perta
mina Hulu Energi (PHE) Eddy
Purnomo mengatakan, “Kita
dituntut untuk meningkatkan
produksi. Inilah tantangan
terbesar yang dihadapi saat
ini. Seperti yang terlihat di
LIMA Flowstation, salah satu
anjungan milik PHE ONWJ,
mengalami penurunan (sub
sidence) dasar laut yang dise
babkan oleh faktor alam.
Yaitu, terjadinya kompaksi
batuan jauh di dasar laut,”
jelas Eddy.

Menurut eddy, saat ini
anjungan tersebut masih
beroperasi dengan baik,
namun dalam waktu dekat
terancam tidak aman untuk
dioperasikan sehingga akan
sering terjadi gangguan
produksi seiring dengan terus
menurunnya dasar laut di
daerah tersebut. Agar dapat
beroperasi dengan baik dan
aman dalam jangka panjang,
anjungan perlu ditinggikan
(deck rising).
Menghadapi kondisi
tersebut, General Manager
PHE ONWJ Jonly Sinulingga
mengungkapkan, ”Dengan
persetujuan SKK Migas,
PHE ONWJ melaksanakan
studi engineering yang
komprehensif untuk pe
nentuan metode yang paling
tepat secara teknis, biaya dan
keselamatan untuk pekerjaan
remediasi anjungan LIMA
ini,”papar Jonly.
PHE ONWJ akan me
n g e r ja k a n P ro y e k L I M A
Subs idence Remediation
dengan cara pengangkatan
anjungan LIMA Flowstation

(3 platform, 2 platform bridge,
dan 1 flare bridge) setinggi 4
meter secara bersama-sama
dengan metode Synchronized
Hydraulic Jacking System.
Proses pengangkatan ini
akan dimulai pada Agustus
2013 dan diharapkan selesai
dalam waktu 2 bulan. Sela
ma pengangkatan, LIMA
Flowstation akan berhenti
berproduksi. Pengangkatan
5 struktur secara bersama ini
merupakan aplikasi teknologi
terbaru yang juga akan dite
rapkan di seluruh dunia.
“Dan koordinasi yang baik
dengan pihak pihak terkait
khususnya para konsumen
telah dan terus dilaksanakan
untuk mengurangi dampak
buruk dari pelaksanaan proyek
ini yang sudah direncanakan
sejak lama,” tambahnya.
Eddy Purnomo menjelas
kan beberapa tahapan
dalam proses pengangkatan
anjungan ini. “Dimulai dengan
pemasangan hydrolic jack-up
(RAM) di kaki anjungan yang
akan diangkat, serta penyiapan
peralatan pendukung yang

digunakan untuk mengangkat
anjunga n. Setelah seluruh
hydrolic jack-up terpasang,
langkah selanjutnya adalah
pemotongan kaki anjungan
serta isolasi/hydrocarbon
freeing system peralatan dan
pemipaan yang terdapat di
anjungan, agar proses peng
angkatan dapat berlangsung
aman.
Dan langkah terakhir ada
lah pengangkatan seluruh
anjungan secara serentak
hingga mencapai 4 meter,
yang dilaksanakan dalam 2
tahap, 1 meter dan 3 meter.
Setelah terangkat sempurna,
seluruh peralatan, kabel
dan pipa akan di pasang
kembali.
“Merupakan kebanggaan
bagi Pertamina untuk mela
kukan proyek prestisius ini
yang dikelola oleh putra
bangsa. Pengerjaan proyek
ini diharapkan dapat men
dukung upaya Pertamina
unt uk menjadi perusahaan
energi nasional berkelas
dunia,” ungkapnya dengan
bangga.•PHE

Jadilah Motor Penggerak Brigade 100K
JAKARTA – “Kami ingin

bagi Brigade 100K sebagai

kalian semua bisa menjadi

bagian dari pencapaian visi

lokomotif bagi perusahaan,

PGE menjadi World Class

karena kalian menjadi ujung

Geothermal Energy.

tombak PGE untuk menjawab

Ada 3 (tiga) hal yang

tantangan yang dihadapi

ditekankan oleh Dewi bagi

oleh PGE saat ini yaitu

para BPS yang telah siap

pembentukan Geothermal

menjadi bagian dari Pertamina,

Brigade 100K BOEPD”.

yaitu; menjadi pekerja yang

Demikian diungkapkan

menjunjung tinggi nilai-nilai

oleh VP Manajemen Jasa

integritas, sebagai Role Model

Penunjang PT PGE, Dewi

bagi siapapun, serta siap

Gentana dalam kesempatan

bekerja keras dan berpikir

Penutupan

Smart.

Program

Foto : PRIYO WIDIYANTO

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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VP Manajemen Jasa Penunjang PT PGE Dewi Gentana memberikan ucapan
selamat kepada perwakilan pekerja baru PGE 2012 yang telah menyelesaikan
program BPS.

Bimbingan Profesi Sarjana

“Tiga hal tersebut menjadi

(BPS) 2012 PT Pertamina

acuan bagi kalian dalam

dengan nilai 88,89, peringkat

Geothermal di Ruang

menghadapi iklim persaingan

Kedua oleh April Mandala

“Program ini telah

Auditorium Lantai 3 Pertamina

yang sangat kompetitif dan

Sihotang dengan nilai 88,84

merubah mental kami menjadi

L e a r n i n g C e n t e r, S e n i n

turut berkontribusi dalam

dan peringkat ketiga yaitu

sosok yang disiplin, sigap dan

(15/4).

akselerasi Transformasi yang

Astha Dandari Kususma

tangguh selain itu banyak

dengan nilai 86,49.

ilmu dan pengetahuan yang

Di hadapan 48 peserta

tengah kita lakukan bersama

program BPS yang telah

demi masa depan PGE yang

dinyatakan lulus dan diangkat

lebih baik,” ucap Dewi.

CDM Kamojang 4”.

Sedangkan untuk peserta

kami dapatkan sehingga

terbaik untuk kategori penu

semua manfaat tersebut

sebagai pekerja baru tersebut,

Berdasarkan hasil evaluasi

lisan Kertas Kerja Wajib ada

menjadi modal kami untuk

Dewi mengatakan bahwa

penilaian selama satu tahun

lah Metha Zuleva Puspa

mewujudkan visi dan misi

PGE menaruh harapan

mengikuti program BPS, ter

Wijaya dengan judul “Kajian

perusahaan,” kesan Wahyu,

besar kepada para pekerja

pilih peringkat terbaik Pertama

Strategis Perjanjian Bagi Hasil

salah satu peserta BPS PGE

muda PGE sebagai motor

yaitu Wuri Ayu Handarini

Atas Penjualan Karbon Kredit

2012 .•IRLI KARMILA
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Multitasking Perempuan
Pertamina Harus Dimaksimalkan

Presiden
dan Wapres
Kunjungi
Stand
Pertamina

Jakarta – “Merawat diri juga harus diimbangi dengan sikap kompetitif dan capable.
Jangan sampai persepsi perempuan cantik itu pasti kosong atau bodoh menghinggapi
diri perempuan Pertamina. Sikap kompetitif dapat kita asah dengan multitasking,
multitalenta dan selalu fokus pada kekuatan diri kita. Sebab secara alamiah, wanita itu
sudah dianugerahi oleh Allah sebagai makhluk yang multitalenta. Banyak di antara kita
yang bisa sukses menjalankan peran ganda, sebagai wanita karier, ibu rumah tangga dan
sekaligus istri.”
Begitulah inti pesan Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Evita M Tagor pada
rangkaian peringatan Be Fabulous Pertamina Kartini Days Beauty & Health, (22/4), di Lantai
M, Gedung Utama, Kantor Pusat Pertamina, Jakarta.
Perihal kesehatan, Evita menyinggung gaya hidup sekarang ini yang cenderung
menimbulkan bermacam penyakit dan mengajak insan pekerja Pertamina untuk hidup
sehat. Dalam mendukung hidup sehat pekerjanya tersebut, Pertamina juga telah
mencanangkan berbagai program seperti Let’s Move On yang mengajak pekerja Pertamina
untuk berjalan kaki di lingkungan kerja atau rumah, tidak merokok, memakan makanan
dengan menu seimbang, mengelola stres, dan yang tidak kalah penting adalah olahraga
secara teratur, adapula program senam sehat yang selalu diadakan setiap Jumat.
Evita juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pekerja perempuan
Pertamina yang sudah mau mengabdi untuk perusahaan dan berpesan agar bekerja
sepenuh hati tidak separuh-separuh. ”Sekali ibu-ibu memutuskan untuk menjadi wanita
karier di Pertamina, maka bekerjalah sepenuhnya. Bekerja adalah ibadah. Jangan pernah
puas dengan apa yang sudah pernah dicapai, karena kesempatan berkembang sangat
luas. Kita pasti bisa, karena kita memang layak dan mungkin untuk mencapai yang lebih
ke depannya. Saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pekerja perempuan
Pertamina yang terus memberikan pengabdiannya kepada perusahaan,” tegas Evita.
Acara ini dipenuhi oleh pekerja perempuan Pertamina yang semangat mengikuti jalannya
acara. Hal tersebut dikarenakan Puteri Indonesia 2002 Melanie Putria menjadi pembicara
dan mengajarkan etika dan cara merias wajah yang baik dan benar.•AJI HUTOMO PUTRA

Foto : ISTIMEWA

JAKARTA - Pada 29 - 30
April 2013, CSR Pertamina
mengikuti Pameran
Pembangunan Nasional yang
diadakan oleh Bappenas
(Badan Pembangunan dan
Pengawasan Nasional), di Hotel
Bidakara, Jakarta. Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
didampingi Wakil Presiden
Boediono mengunjungi booth
Pertamina. Tampak Senior
Officer Infrastructure & Disaster
– CSR Ponco Koeswantoro
memberikan penjelasan
tentang kegiatan CSR
Pertamina kepada Presiden dan
rombongan.•

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Pertamina Akan Berlakukan
SMP BBM Mulai Juli 2013

Jakarta – Terlepas dari
ditetapkan atau tidaknya
kebijakan harga baru BBM
oleh pemerintah, Pertamina
selaku pemegang amanat
terbesar pendistribusian
BBM bersubsidi akan tetap
menjalankan SMP BBM
(Sistem Monitoring dan
Pengendalian BBM) yang
berbasis IT (Information
Technology) terhitung mulai
Juli 2013.
Hal tersebut dikemukakan
oleh Vice President Corporate
Communication Pertamina, Ali
Mundakir dalam Talk Show
“Polemik” yang diadakan radio
Sindo Trijaya, di Jakarta, Sabtu
(27/4). “Ada atau tidaknya
kebijakan itu, sistem IT akan
tetap jalan. Ini tetap diperlukan
sebagai salah satu tools
akuntabilitas Pertamina dalam
menagih kepada negara.
Volume yang kita tagihkan
ke pemerintah sebagai
bentuk pertanggungjawaban
Pertamina menyalurkan
BBM bersubsidi itulah yang
tercatat,”kata Ali.
Selain itu, menurut Ali,
penerapan sistem tersebut
untuk mengurangi anggapan
tentang adanya tangki BBM
dari depot yang menyeleweng
dan tidak sampai ke SPBU,
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Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menjelaskan
tentang penerapan SMP BBM pada talkshow Polemik.

kendati hal itu sulit terjadi.
Dalam kesempatan yang
sama Wakil Sekertaris DPD
3 Hiswana Migas, Syarif
Hidayat sangat mendukung
penerapan sistem kontrol IT
untuk pengisian BBM, sebagai
infastruktur pengawasan.
“Namun, akan lebih bagus
jika pemerintah mendukung
ini dengan penerapan hukum
yang tegas,” ujarnya.
Syarif Hidayat mengimbau
pemerintah untuk bersikap
tegas. Ia menilai ketidakte
gasan pemerintah bisa mema
cu masyarakat untuk berpikir
tentang ketimpangan.
Sementara itu Anggota
Komite Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi (BPH
Migas) Migas, Ibrahim Hasyim

mengatakan IT diharapkan
dapat mengontrol kebijakan
ini, diharapkan tidak terjadi
kebocoran apabila adanya
pengawalan subsidi yang
lebih baik.
SMP BBM merupakan
upaya Pertamina untuk
memonitor dan mengendalikan
penggunaan BBM bersubsidi
di setiap kendaraan. SMP
BBM akan merekam datadata transaksi BBM di SPBU
secara realtime dengan
menggunakan sistem dan
peralatan khusus. Adapun
beberapa peralatan tersebut
meliputi RFID (Radio
Frequency Identification) Tag,
RFID Reader, dan Smart Card,
Smart Card Reader.• SAHRUL
HAETAMY ANANTO
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Pertamina - Polri Tingkatkan
Kompetensi dalam Public Speaking

sebagai pengemban tang

gung jawab bangsa yang
seringkali menangani isuisu strategis, Pertamina
dan Kepolisian Republik
Indonesia sepakat berlatih
bersama-sama dalam
menyampaikan pesan dan
fakta-fakta secara efektif
ke masyarakat. Kerja
sama tersebut diwujudkan
dengan penandatanganan
Memorandum of Under
stand ing (MoU) tentang
penyelenggaraan pelatihan

Pelumas Pertamina
untuk Mesin Utama VLCC

public speaking pada Selasa
(30/4) di Jakarta.
Corporate Secretary
Pertamina Nursatyo Argo
menjelaskan, sebagai BUMN
terbesar, apa yang dilakukan
oleh Pertamina sangat ber
singgungan dengan kondisi
Negara. “Pertamina yang
mengemban tugas tanggung
jawab untuk mendistribusikan
BBM ke seluruh wilayah
nusantara merasa perlu
memberikan penjelasan
secara proporsional terkait
dengan pemberitaan adanya

Jakarta – Sama-sama

a

Foto : KUNTORO

Peningkatan
kompetensi public
speaking dilakukan
untuk public relations
officer Pertamina
dan Polri. Pelatihan
dimaksudkan agar
informasi yang
berkaitan dengan
hajat hidup orang
banyak dapat
disosialisasikan
dengan baik dan
benar.

rencana perubahan harga
BBM,” terang Argo.
Menurut Argo, Polri
pun memerlukan pelatihan
ini “Pelatihan ini dapat
memberikan ilmu baru
kepada kedua belah pihak
bagaimana memberikan
penjelasan ke seluruh lapisan
masyarakat dengan baik dan
benar. Semoga kerja sama
di bidang pelatihan public
speaking ini dapat berjalan
dengan baik dan sukses,”
tambah Argo.
P e l a t i h a n d i s e le n g 
garakan di empat kot a,

Sinergi Pertamina - Polri meningkatkan kompetensi public relations officer di
kedua instansi demi menjaga stabilitas nasional.

yaitu Medan, Palembang,

12

Suhardi.

Yogyakarta, dan Balikpapan.

“Kita kembangkan

“Saya berharap kepolisian

kemampuan dan sila

daerah dan rekan-rekan

turahmi. Sekarang ini su

humas Pertamina di daerah

dah tidak zamannya lagi

bisa berlatih bersama-

menyembunyikan informasi.

sama membina komunikasi

Lebih baik kita transparan

dengan baik,” tambah Argo

memberikan informasi yang

lagi.

baik dan benar kepada

Hadir pula dalam kesem

wartwan. Daripada mereka

patan tersebut Kepala Divisi

mendaparkan informasi

Humas Polri Irjen Suhardi

liar, yang membuat resah

Alyus. “Saya sangat ber

masyarakat. Karena, jika

har ap pelatihan ini bisa

tidak dikelola dengan baik,

m e m b a w a k o m p e t e n s i

semuanya dapat meng

setiap insan Divisi Humas

ganggu stabilitas nasional,”

Polri berkembang. Menjadi

tegas Suhardi.• AJI

humas yang andal,” kata

PUTRA

HUTOMO

Arab Saudi – Pada 28 April 2013 menjadi
hari yang bersejarah bagi perkembangan bisnis
pelumas Pertamina di luar negeri. Hari itu Pertamina
Lubricants menyuplai pelumas Medripal 570
sebanyak 40.000 liter untuk mesin utama kapal
VLCC (Very Large Crude Courier) MT. Dewi
Maeswara di Fujairah Port, United Arab Emiratet
(UAE). Selain itu pelumas Medripal 307 dan 330
juga dipompakan ke kapal VLCC tersebut.
MT. Dewi Maeswara merupakan kapal carter
Pertamina untuk mengangkut minyak mentah dari
Rastanura Arab Saudi ke Cilacap Indonesia yang
memiliki ukuran +/- 300.000 DWT. Pertamina masih
mempunyai satu buah kapal VLCC MT. Arenza
dengan jalur yang sama, yang mana pelumas
untuk auxiliary engine sudah diisi pada 31 Januari
2013.
Penggunaan pelumas Peramina untuk VLCC
mejadi sejarah baru, karena dilakukan di luar negeri
dan konsumen berupa kapal sangat besar (VLCC).
Kemampuan Pertamina menyuplai kapal VLCC
menjadi langkah maju dalam memantapkan bisnis
pelumas di luar negeri dan dalam negeri, sehingga
Pertamina bisa lebih cepat menjadi global brand.
Pengalaman bisnis internasional di segmen
pelumas marine melengkapi kemampuan di
segmen otomotif yang sudah dilakukan selama ini.
Salah satu contohnya di pasar Jepang, dimana
Fastron tersedia hampir menembus 300 gerai
home center Nafco. Ini memberi bukti Pertamina
juga bisa. Peluang bisnis diluar masih besar, tetapi
tantangan juga semakin keras yang menuntut
adaptasi bisnis Pertamina di kancah pasar pelumas
Internasional. Dan alangkah indahnya kalau produk
Pertamina masuk secara terintegrasi di sebuah
pasar.•PELUMAS/BmW

GENTA 300K

Ruh Brigade Mulai
Merasuki Sendi-sendi Operasi
Ruh brigade adalah spirit yang dipicu oleh etos kerja

Lewat strategi kerja: ”tinggalkan cara-cara produksi

dengan kultur dan pola pikir out of the box. Budaya yang

as usual,” Brigade 200K dengan program improved oil

pro pada sinergisitas lintas fungsi diintrodusir serta dipupuk

recovery (IOR) dan enhanced oil recovery (EOR) semakin

sedemikian rupa sehingga fanatisme kelompok yang selama

intensif diimplemtasikan di berbagai lapangan produksi

ini kerap jadi penghalang menjadi cair oleh semangat

seperti: Rantau, Tempino, Bajubang, Jatibarang, Tanjung,

kebersamaan. Langkah-langkah pelepasan diri dari sekat-

Sangasanga, Bunyu, dan lain-lain.

inovasi, itu telah melarutkan keangkuhan sikap: “kami” –
“kamu” dalam satu derap semangat brigade, “kita”.
Dalam perspektif itulah, antusiasme baru rantai bisnis
hulu Pertamina diputar. Kepaduan langkah untuk menjawab
tantangan klasik aktivitas hulu, yakni peningkatan produksi
dan penambahan cadangan merupakan target semua
lapisan pekerja, mulai dari strata akar rumput yang larut
dalam peluh derap lapangan hingga para jawara yang tekun
mengurai alternative solusi, mencari aneka cara seoptimal
mungkin menguras reservoir.

Kegiatan produksi di Lapangan Rantau.

Foto : KOLEKSI media hulu

sekat kotak yang membelenggu kreativitas dan terobosan

Maka, kini kita melihat kesadaran kolektif hulu yang lahir
karena dorongan ruh brigade dengan program 200K, telah
merasuki setiap sudut operasi. Aset-aset tua yang sepuh
di seatero pelosok negeri seperti saling berlomba unjuk
diri bahwa mereka belum rapuh, dan masih tetap perkasa.

Sebagai contoh, ruh brigade merambat dalam derap
keseharian di lapangan Rantau. Lapangan tua yang
ditemukan era sebelum kemerdekaan oleh BPM, hingga
kini masih kemilau. Produksinya terus merambat naik
dengan pencapaian di atas target, yakni: 104 % (2009),
127 % (2010), 104 % (2011), dan 117 % (2012). Demikian
juga dengan area-area lainnya. Kenyataan tersebut
menyulut optimisme bahwa target Brigade 200K, yaitu
penambahan produksi di luar jalur biasa sebesar 200 ribu
BOPD pada akhir 2014 bukanlah mimpi semata.•RnB

