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MarketUpdate
KEPERCAYAAN INVESTOR GLOBAL
PADA EMERGING MARKET
Surat utang Pemerintah AS (US Treasury Note) bertenor
10 tahun diperdagangkan dengan kisaran yield 1,94% - 2,07%
untuk periode 7-20 April. Data tersebut menunjukkan komunitas
pasar surat utang mengalokasikan investasinya pada Treasury
yang dipandang lebih aman, meski data ekonomi AS belum
sepenuhnya membaik. Portfolio investor pada Treasury dilakukan
karena sebagai negara ekonomi maju, ekonomi AS dipandang
relatif lebih stabil dibanding Eropa. Pasalnya, sentimen negatif
Eropa kembali mencuat seiring dengan upaya Spanyol mengatasi
defisit anggaran serta pemilihan Presiden Perancis pada 22 April
2012. Kekhawatiran tercermin pada kenaikan yield saat lelang
obligasi Perancis dan Spanyol minggu lalu, artinya pelaku pasar
menghendaki harga obligasi Perancis dan Spanyol lebih murah
(diskon) karena dipandang lebih berisiko.

keputusan No. SK-186/MBU/2012, menetapkan empat
direksi Pertamina dan penambahan satu direktur baru,
yaitu Direktur Gas, pada (18/4). Penetapan ini untuk
meningkatkan efisiensi dan kinerja serta menguatkan
proses bisnis maupun percepatan transformasi dalam
mengawal tantangan di masa depan.
JAKARTA - Para direksi tersebut yaitu, Chrisna Damayanto
sebagai Direktur Pengolahan menggantikan Edi Setianto; Hanung
Budya sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga menggantikan
Djaelani Sutomo; Evita Maryanti Tagor sebagai Direktur SDM
menggantikan Rukmi Hadihartini; Luhur Budi Djatmiko sebagai
Direktur Umum menggantikan Waluyo; serta Hari Karyuliarto
sebagai Direktur Gas.

Chrisna Damayanto sebelumnya menjabat sebagai Deputi
Direktur Pengolahan Bidang Operasi Kilang, sedangkan Hanung
Budya sebelumnya sebagai Presiden Direktur PT Badak NGL.
Adapun, Evita Maryanto Tagor merupakan Presiden Direktur PT
Tugu Pratama Indonesia dan Luhur Budi Djatmiko adalah Chief
Audit Executive. Sementara itu, Hari Karyuliarto sebelumnya
menjabat sebagai Corporate Secretary Pertamina.
Adapun dewan direksi lainnya, yaitu Direktur Utama Karen
Agustiawan, Direktur Pengembangan Investasi dan Manajemen
Risiko M. Afdal Bahaudin, Direktur Hulu M. Husen dan Direktur
Keuangan Andri T. Hidayat.
Vice President Corporate Communication M. Harun mewakili
perusahaan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada Edi Setianto, Djaelani Sutomo, Rukmi Hadihartini dan
Waluyo atas dedikasi dan kontribusinya dalam memajukan Per
tamina.•MP

Sementara itu ditengah ketidakpastian pasar, Petrobras
berhasil menerbitkan surat utang sebesar US$ 7 miliar (setara
Rp 64,27 triliun). Penerbitan ini merupakan penerbitan global
bond terbesar pada 2012 hingga saat ini. Tidak hanya Petrobras,
beberapa perusahaan asal Brazil turut meramaikan penerbitan
global bond 2012 dengan total dana mencapai US$ 13 miliar.
Upaya pendanaan melalui obligasi dilakukan karena Brazil
menyadari investor internasional kini mengincar negara atau
perusahaan dari negara berkembang (emerging market) yang
relatif lebih stabil di tengah kontraksi ekonomi kawasan Eropa
dan AS.

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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menjadi Kepala Akuntansi
Perusahaan Keuangan
PPDN (2000-2001),
Manajer Risiko & Portofolio
(2001-2004), Kepala
Dvisi Dana & Portofolio
Anak Perusahaan
(2004-2006), Deputi
Direktur Perbendaharaan
& Pendanaan (2006),
Deputi Direktur Pendanaan
& Manajemen Risiko
(2007-2008), Deputi
Direktur Operasi Keuangan
(2008), Deputi Direktur
Pendanaan & Manajemen
Risiko (2008-2010), dan
Presiden Direktur PT
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SUMBER : DIREKTORAT SDM

Seperti Brazil, Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan
kondisi tersebut untuk memenuhi kebutuhan anggaran dengan
penerbitan Global Bond US$ 2,5 miliar (setara Rp 23 triliun) pada
17 April 2012. Pada masa penawarannya, Pemerintah menerima
kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga lebih dari 3X
atau mencapai US$ 7,9 miliar dari target. Hal ini mencerminkan
bahwa investor memiliki kepercayaan tinggi pada Indonesia.
Kepercayaan investor menguat kala Indonesia memperoleh
kenaikan peringkat ke level investment grade dari lembaga
pemeringkat global, Moody’s dan Fitch Ratings. Apresiasi
investor tersebut terefleksi dari perolehan kupon Global Bond,
dimana Global Bond seri 0422 sebesar US$ 2 miliar bertenor
10 tahun memiliki kupon 3,75%, lebih rendah ketimbang dari
kupon sebelumnya 4,8% (Global Bond Indonesia 2011 tenor
10 tahun). Sementara itu, Global Bond seri RI0142 senilai US$
500 juta bertenor 30 tahun memiliki kupon 5,25%. Melihat
kondisi tersebut, disimpulkan bahwa komunitas keuangan
internasional mempercayai Indonesia untuk menjadi salah satu
negara berkembang di Asia yang memiliki pengaruh besar pada
ekonomi global.•
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MISI
Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

Wanita
indonesia
sudah siap
belum?

TATA NILAI

Clean (Bersih)
Dikelola secara profesional,
menghindari benturan kepentingan,
tidak menoleransi suap, menjunjung
tinggi kepercayaan dan integritas.
Berpedoman pada asas-asas tata
kelola korporasi yang baik.

Foto : DOK. PERTAMINA

Dalam mencapai visi dan misinya,
Pertamina berkomitmen untuk
menerapkan tata nilai sebagai berikut:
PENGANTAR REDAKSI :

minyak yang tantangannya sangat berbeda. Harus mau bangun

Agustiawan menjalankan perannya dengan sangat jelas. Sibuk

jam 3 pagi lihat pengeboran. Nah, yang seperti itu wanita Indonesia

sebagai wanita nomor satu di BUMN terbesar di Indonesia, tidak

sudah siap apa belum. Apakah sudah siap hidup terpisah dari

membuatnya lupa terhadap tugasnya sebagai seorang ibu dan

keluarga untuk tinggal di wilayah operasi, misalnya di Kilang

istri. Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada

Sorong. Saya bilang, itu peluang ada lho… Cuma memang mau

tanggal 21 April, redaksi menurunkan cuplikan wawancaranya

diambil atau tidak.

dengan majalah Fortune baru-baru ini. Tulisan ini diharapkan
dapat menjadi pencerahan bagi para ‘kartini’ Indonesia yang
mengabdikan diri untuk Pertamina dan keluarganya.

Competitive (Kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala
regional maupun internasional,
mendorong pertumbuhan melalui
investasi, membangun budaya sadar
biaya dan menghargai kinerja.

Confident (Percaya Diri)
Berperan dalam pembangunan
ekonomi nasional, menjadi pelopor
dalam reformasi BUMN, dan
membangun kebanggaan bangsa.

Customer Focused (Fokus
pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan
pelanggan, dan berkomitmen untuk
memberikan pelayanan terbaik
kepada pelanggan.

manajemen 25% perempuan. Masalahnya, ini kan perusahaan

Sebagai seorang wanita, Direktur Utama Pertamina Karen

Ibu melakukan itu dulu? Iya…saya di Halliburton work out
pernah ngebor di Gunung Kembala. Tidak masalah buat saya
jam 3 pagi untuk melakukan inspeksi ke lapangan. Saya pakai

Dunia migas adalah dunia maskulin. Ketika pertama

well coat.

kali diberi tanggung jawab memimpin Pertamina, apa
yang Ibu pikirkan? Saya dulu dari multinasional, tidak pernah di

Usia pada saat itu? Masih 35-36 tahun, tetapi saya

perusahaan Indonesia. Kalau di perusahaan multinasional sudah

melakukan itu. Saya sudah berkeluarga dan sudah punya anak

terbiasa diberi tanggung jawab dan jalan sendiri. Terbiasa dididik

dua dan tidak ada masalah. Saya di Mobil Oil waktu itu di Arun,

seperti itu. Ketika saya masuk di sini, memang ada pro kontra.

seismik 3D saya ikut ke lapangan. Walaupun manajemen saya

Alasan gender. Saya tidak pernah menghiraukan hal itu. Saya

ketar-ketir karena waktu itu saya satu-satunya perempuan di

hanya melihat ini problemnya apa dan bagaimana cara men-

eksplorasi. Tetapi tidak ada dispensasi. Semua proses itu memang

tackle-nya. Jadi saya lebih banyak ke problem solving.

harus dilalui.

Apakah ini seperti mimpi Ibu yang menjadi kenyataan?

Ketika turun ke lapangan, bagaimana dengan keluarga?

Saya kalau bekerja itu tidak pernah bermimpi apa-apa. Tetapi

Tidak keberatan. Anak-anak lahir saya sudah kerja dan sudah

Alhamdulillah bergulir seperti air. Saya tidak pernah mikir yang

terbiasa. Memang ada lebih dan kurangnya. Anak-anak lebih

macam-macam. Sudah fokus terhadap pekerjaan. Karena

independen, daripada kalau saya sering di rumah. Sekarang

saya pikir, kalau orang sudah ingin menjadi ini, itu, otaknya

mereka sudah besar-besar. Sampai saat ini anak-anak so far no

terkontaminasi dan dia akan melakukan apa saja untuk meraih

problem as long as i’m happy. Mereka agak sensitif kalau misalnya

posisi itu. Dan itu bukan karakter saya.

saya habis dari Banggar DPR dan mereka tahu mamanya sakit.
Walaupun hanya flu, mereka bilang don’t work too hard.

Ketika Ibu masuk ke Pertamina, bagaimana Ibu me
ngelola supaya bisa mendapatkan kepercayaan dari ang

Bagaimana Ibu membagi peran sebagai orang nomor

gota BOD lainnya dan pemerintah? Kita lakukan dengan

satu di Pertamina, ibu, dan istri, supaya tetap extra ordinary?

contoh. Respect itu harus di-earn. Nah, How do you earn it?

Saya harus bisa pandai-pandai memanfaatkan waktu. Misalnya

Yah, you do it by day to day. Gaya memimpinnya seperti apa,

ke Saudi Aramco, sekalian saya bawa keluarga, ayo kita umroh.

tidak memiliki konflik kepentingan, semua untuk perusahaan

Mereka bisa ke Mina, Medinah, dan segala macam, saya kerja.

Commercial (Komersial)

dan negara. Itu mereka akan lihat, sampai yang ke bawah. Dan

Jadi, harus pandai-pandai seperti itu, karena Sabtu Minggu pun

Menciptakan nilai tambah dengan
orientasi komersial, mengambil
keputusan berdasarkan prinsipprinsip bisnis yang sehat.

dengan siapa saya berbicara, untuk melakukan kerja sama itu

terkadang masih terpakai untuk bekerja juga. Jadi, makan siang di

dengan pihak yang mana. Justifikasinya harus jelas. Pertama

mana. Yah, harus pandai-pandai mengaturnya. Tidak ada resep

kali memang under mind karena saya dari luar dan perempuan.

yang jitu, karena memang begini kehidupannya.

Capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan
pekerja yang profesional dan
memiliki talenta dan penguasaan
teknis tinggi, berkomitmen dalam
membangun kemampuan riset dan
pengembangan.

Tapi walaupun saya perempuan, saya berasal dari perusahaan
nomor 1 semua. Mobil Oil sekarang Exxon, Halliburton sekelas

Terakhir, bagaimana kesempatan berkarier bagi wanita

dengan Schlumberger. Saya berasal dari dua perusahaan world

di Pertamina? Sekarang di BOD ada Ibu Evita Tagor yang

class yang governance-nya juga kelas satu semuanya. Dan di

sebelumnya menjadi Direktur Utama Tugu Pratama. Sebelum

perusahaan dulu (MobilOil dan Halliburton, Red), tidak ada orang

Bu Evita, ada Bu Rukmi Hadihartini sebagai Direktur SDM

naik golongan tanpa ada prestasi di antara yang terbaik. Saya di

Pertamina. Sebetulnya jenjang karier terakhir di Pertamina adalah

antara yang terbaik dalam tiga tahun berturut-turut. Saya masuk

Deputi. Karena jabatan Direksi itu non karier. Kalau di level Deputi

ke sini juga untuk menulari mindset-mindset yang seperti itu.

dulu ada Bu Evita. Tetapi untuk level VP sudah ada beberapa.
Persentasenya masih 10%-an, baik di hulu dan pemasaran.

Apakah Ibu memberi sistem yang sama di Pertamina?

Direktur Keuangan di EP pun sudah ada perempuan. Karena

Jadi ada semacam career path bagi wanita untuk mencapai

faktor beratnya di teknis. Kalau di Direktorat Keuangan, SDM, dan

posisi puncak di masa depan? Saya selalu men-challenge.

Umum, VP perempuan sudah lumayan. Tetapi yang bidang teknis

Dimana ini wanitanya kok tidak muncul-muncul. Saya ingin di

nih yang saya tantang.•RUDI ARIFFIANTO

EDITORIAL

Kartini
Sobat Bumi
Seluruh lapisan masyarakat Indonesia
pasti mengetahui, 21 April merupakan hari
besar nasional ‘khusus’ bagi wanita negeri ini.
Hari kelahiran RA Kartini, wanita Jepara yang
memperjuangkan hak untuk mendapatkan
kesetaraan pendidikan di zamannya tersebut
menjadi momentum bagi wanita Indonesia
untuk dapat belajar dari perjuangannya.
Kartini hidup di masanya. Beraksi
dengan caranya. Esensi perjuangan Kartini
adalah pemberdayaan. Bagaimana Kartini
berusaha semaksimal mungkin agar dapat
menimba ilmu melalui jenjang pendidikan
resmi. Semangat Kartini inilah yang bisa
diejawantahkan wanita Indonesia sekarang
untuk dapat saling memberdayakan kaumnya.
Dalam konteks pemberdayaan pulalah,
tahun ini Pertamina meluncurkan gerakan
“Kartini Sobat Bumi”. Mulai awal April hingga
akhir Mei 2012, Pertamina melalui situs
www.kartinisobatbumi.com mengajak netizen
wanita Indonesia untuk menyuarakan aksi
dalam melestarikan bumi dengan melakukan
aksi nyata menanam dan merawat pohon.
Caranya, cukup berkicau melalui jejaring
sosial twitter di hashtag #sobatbumi. Setiap
dua kicauan akan dikonversi menjadi satu
bibit pohon untuk ditanam dan dirawat
oleh Pertamina di lokasi-lokasi yang sudah
ditentukan. Bibit pohon yang dikonversi dari
kicauan (tweets) akan ditanam dalam periode
waktu satu tahun. Laporan penanaman bibit
pohon akan disampaikan pada akhir tahun
2012 melalui www.sobatbumi.com dan www.
pertamina.com.
Inilah kali pertama Pertamina
memberdayakan wanita Indonesia dengan
cara yang unik. Sebagai sebuah gerakan
sosial, selain merangkul wanita Indonesia
yang peduli lingkungan, kegiatan yang
merupakan bagian dari program CSR
Pertamina Menabung 100 Juta Pohon
tersebut pun mengajak organisasi pecinta
lingkungan untuk aktif berpartisipasi.
Dengan gerakan Kartini Sobat Bumi,
Pertamina mengajak netizen wanita Indonesia
untuk lebih berperan dalam mempertahankan
kelestarian hutan dan mengurangi dampak
efek rumah kaca akibat emisi gas karbon.
Pertamina membuktikan kepada
stakeholder, sebuah contoh refleksi semangat
Kartini. Memberikan sarana kepada wanita
untuk lebih berdaya karena program ini
berimplikasi sangat luas. Melibatkan 20.000
KK petani, 100 partner, menyerap 400 ribu
tenaga kerja, meningkatkan pendapatan,
menumbuhkan 10.000 ecopreneur,
melibatkan 150 sekolah, serta menyerap 311
juta ton karbon. Sebuah peran nyata yang
tidak main-main untuk sebuah program yang
diharapkan menjadi sebuah gerakan sosial
cinta lingkungan.
Berdayalah wanita Indonesia. Berdayalah
dengan beragam cara. Tunjukkanlah kepada
Kartini, wanita Indonesia sanggup menjalani
peran sebagai istri, ibu, dan mengembangkan
dirinya sendiri. Termasuk berperan untuk bumi
Indonesia tercinta.•
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Farida Aprilianingrum • Ass. HSSE Campaign

Hari K3 Sedunia Tahun 2012
Tak banyak khalayak umum yang tahu, bahwa tanggal

lingkungan kerja yang aman, penerapan sistem PEKA

28 April setiap tahunnya diperingati sebagai Hari K3

(Pengamatan Keselamatan Kerja), intervensi bila ada

(Keselamatan & Kesehatan Kerja) Sedunia atau dalam

tindakan/situasi tidak aman, reward & punishment,

istilah globalnya World Day for Safety and Health at Work.

CSMS (Contractor Safety Management System),

Dalam website-nya, ILO (International Labor Organization)

pengawasan, dan upaya lain yang bertujuan mencegah

merilis tema untuk kampanye Hari K3 Sedunia tahun 2012

terjadinya kecelakaan kerja.

ini adalah “promotion of occupational safety and health
(OSH) in a green economy”.

Bila upaya promosi dan preventif sebagai upaya
pencegahan gagal, atau dalam kata lain terjadi ke

Sedikit mengupas tentang tema yang diangkat

celakaan kerja, maka langkah selanjutnya adalah tin

untuk tahun ini, kegiatan promosi masih tetap menjadi

dakan kuratif sedini mungkin untuk mencegah terjadinya

kegiatan unggulan dalam rangka mencapai cita-cita K3

fatality/ kecacatan permanen. Bisa dilakukan melalui

di dunia kerja yaitu nihil insiden. Mengapa upaya promosi

pertolongan pertama di tempat kejadian, penanganan

memegang peran penting?

medis dasar yang tepat di saat golden time period untuk

Teori kesehatan oleh HL Blum mengungkapkan, level
prevention of diseases (yang bisa diadopsi dalam kegiatan

menyelamatkan nyawa, juga sistem rujukan terstandar
& cepat.

K3) dimulai dari upaya promosi, prevensi, kuratif dan

Selain promosi, kata kunci dalam tema hari K3

rehabilitatif. Upaya promosi dan prevensi/pencegahan

sedunia tahun ini adalah Green Economy. Tak di

merupakan pilar utama dalam konsep pencegahan

pungkiri lagi, dalam dekade terakhir ini, aspek K3 dan

penyakit. Selanjutnya, baru upaya penanganan kesehatan

semua proses bisnis diupayakan ramah lingkungan

melalui tindakan. Masih dari teori yang sama, sang ahli

dan menyelamatkan bumi untuk generasi men

berpendapat manusia akan dapat berubah perilakunya

datang. Pertamina pun mempunyai visi yang sama,

bila aspek KAP (Knowledge, Attitude, Practice)-nya dapat

menghijaukan bumi Indonesia. Kartini sobat bumi

tersentuh. Ranah pengetahuan & sikap dapat diinfeksi

adalah salah satu contohnya.

terus menerus melalui upaya promosi dan diharapkan

Hari K3 Sedunia sendiri mulai dicanangkan pada

setelah adanya peningkatan pengetahuan dan sikap,

28 April 1996 untuk memperingati korban-korban

perilaku/tindakan dapat berubah pula.

kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kampanye rutin

Bila diambil contohnya dalam penerapan K3 di

dilakukan untuk memperingati hari tersebut.

lingkup kerja, misalnya keselamatan bekerja di ruang

Dan pada saat memperingati Hari K3 Sedunia pada

terbatas, upaya promosi dengan tujuan peningkatan

28 April 2003, ILO juga mencanangkan bahwa bukan

pengetahuan dilakukan melalui kegiatan kampanye,

hanya korban, namun upaya pencegahan dalam K3

publikasi, sosialisasi, edukasi secara rutin, konsisten &

perlu diapresiasi. Sejak tahun tersebut, setiap tanggal

terus menerus tentang prosedur, tata cara, tata kerja dan

28 April diperingati sebagai hari K3 Sedunia.

prinsip keselamatan bekerja dalam ruang terbatas.
Upaya preventif selanjutnya adalah pemakaian APD,
alat-alat yang standard dan lolos sensor aspek safety,

Walaupun tanggal 28 April adalah hari khusus K3,
namun tentu saja, K3 harus kita terapkan setiap hari
tanpa kecuali. HSE di Dadaku, Let’s Act Safely!•

kontrak shale gas
diteken mei
JAKARTA (Koran Tempo) – Pemerintah bersiap
meneken kontrak kerja sama pengembangan
gas alam di batuan dangkal (shale gas) pada Mei
mendatang. Kontrak ini akan berlaku selama 30
tahun. Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan,
pemerintah menargetkan dana bagi hasil sebesar
65 persen masuk ke kas negara. Sedangkan
sisanya, untuk kontraktor. “Tergantung lokasinya.
Bila lebih marginal, akan diturunkan lagi,” kata
nya. Saat ini sudah ada 37 aplikasi yang masuk
untuk permintaan studi bersama shale gas.
Kementerian telah menyetujui studi bersama
empat investor, yaitu PT Pertamina (Persero),
Konsorsium Pogi-Bukit Energy, Konsorsium
Central Sumatra Energy & Indrillce Bakti, dan PT
MIT Ivel Geoscience-Central Sumatera Energy.
Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian
ESDM, Indonesia memiliki sumber daya shale
gas sebesar 570 triliun kaki kubik (tcf). Daerah
yang mempunyai potensi shale gas ada di
Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua.

GAS TANGGUH DINEGO ULANG
JAKARTA (Republika) – Pemerintah kembali
menegosiasikan harga penjualan gas Tangguh
ke Fujian dengan pemerintah Cina melalui
pendekatan government to government (G to
G). Harga jual gas lama yang disepakati 3,5
dolar AS per mmbtu dianggap terlalu kecil.
“Pemerintah telah menyusun tim khusus untuk
menkalankan negosiasi ulang,” ungkap Dirjen
Migas Kementerian ESDM Evita Legowo.
Menurut Wakil Menteri ESDM Widjajono Par
towidagdo, negosiasi ulang harga jual gas
Tangguh sebenarnya sudah diatur dalam klausul
perjanjian. Setiap empat tahun, isi perjanjian bisa
diperbarui. Mengikuti isi perjanjian jual-beli gas
Tangguh ke Fujian, negosiasi ulang mestinya
dilakukan pada 2010 karena masa kontrak
ekspor dimulai sejak 2006. Namun, hingga
kini renegosiasi belum juga selesai dibahas.
Jika harga yang ditawarkan masih rendah, ada
kemungkinan terjadi pengurangan volume ekspor
ke Fujian.

BBM DIBATASI PER MEI
JAKARTA (Kompas) – Pemerintah berencana
membatasi pemakaian BBM bersubsidi untuk
mobil operasional instansi pemerintah, BUMN,
dan BUMD mulai Mei nanti. Pembatasan itu akan
diterapkan secara bertahap di Jawa dan Bali.
Menurut Dirjen Migas Evita Legowo, total jumlah
kendaraannya sekitar 10 ribu mobil. Tahap awal,
pelarangan pemakaian BBM bersubsidi bagi
mobil dinas akan diterapkan di Jabodetabek.
Selanjutnya merambat ke instansi-instansi yang
ada di wilayah Jawa dan Bali. Rencananya,
pembatasan BBM bersubsidi bagi pengguna
mobil pelat hitam akan diberlakukan 60 hari
setelah penandatanganan aturan pembatasan
BBM bersubsidi. Aturan itu berbentuk Peraturan
Presiden atau bisa juga Peraturan Menteri ESDM.
Sebagai tahap awal pembatasan bagi mobil pelat
hitam akan diterapkan di Jabotabek. Pemerintah
mengalokasikan anggaran Rp 400 miliar untuk
pengawasan penerapan pembatasan BBM ber
subsidi tersebut.•RIANTI OCTAVIA
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Pertamina Curi Perhatian di China
International Aviation Fuel Conference 2012
Beijing – T i d a k d a p a t
disangkal lagi bahwa fokus
pertumbuhan industri pener
bangan dalam dua tah un
terakhir ini berada di ka
wasan Asia, di saat negaranegara Eropa dan Amerika
mengalami pelemahan in
dust ri penerbangan akibat
resesi ekonomi. Di antara
negara-negara Asia tersebut,
China dan Indonesia adalah
dua negara dengan tingkat
pertumbuhan penumpang
angkutan udara yang tertinggi.
Hal tersebut terjadi karena
tumbuhnya kekuatan pasar
domestik sehingga industri
penerbangannya pun menjadi
lebih stabil di kala resesi
ekonomi terjadi di sebagian
belahan dunia. Trade flow
antara China dan Indonesia
juga meningkat dua kali lipat
dalam kurun waktu lima tahun
terakhir dimana saat ini telah
mencapai lebih dari 49 miliar
dolar. Hal ini menjadikan po
tensi air traffic kedua negara
pun menjadi lebih besar,
sehingga memunculkan
opportunity bagi airlines dan
fuel supplier di kedua negara
tersebut untuk memperluas
kerja sama, melakukan eks

pansi, dan meminimalkan risiko
bisnis dalam melayani sebuah
growing route.
Hal tersebut merupakan
topik utama yang dikemukakan
oleh VP Aviation Pertamina
Iwan Hartawan saat menjadi
key panelist pada acara China
International Aviation Fuel
Conference yang berlangsung
pada 4-6 April 2012 di Beijing,
China. Acara tersebut
merupakan International
Aviation Fuel Conference &
Exhibition yang pertama kali
dilaksanakan di luar agenda
rutin IATA Fuel Forum yang
juga secara rutin diikuti oleh
Pertamina. Bagi Pertamina,
acara tersebut sangat penting
mengingat aspirasi Pertamina
untuk terus memperluas
jaringan layanan di luar negeri
dan terus meningkatkan citra
serta kontribusinya di industri jet
fuel internasional. Di samping
itu acara berskala internasional
tersebut merupakan sarana
untuk melakukan business
networking dengan airlines,
pabrikan, jet fuel supplier dan
lembaga keuangan.
Acara tersebut mengambil
tempat di China bukan tanpa
alasan. Pada acara terse

Foto :AVIASI

RESUME
PEKAN INI

VP Aviation Pertamina Iwan Hartawan menjadi key panelist pada acara China
International Aviation Fuel Conference 2012.

but tergambar dengan jelas
bahwa dalam beberapa
tahun ke depan Asia akan
menjadi center of gravity dari
industri penerbangan. Dan
Indonesia menjadi bagian
tidak terpisahkan yang akan
mengalami pertumbuhan yang
signifikan.
Pada kesempatan ter
sebut Pertamina kembali
menegaskan komitmennya
bahwa pertumbuhan pasar
domestik Indonesia yang
diikuti dengan pertumbuhan
airlines Indonesia ke luar negeri
merupakan captive market
yang akan terus dijaga. Oleh
karena itu, Pertamina pun
berkeinginan untuk selalu

berpartner dengan partn er
lokal yang memiliki keandalan
supply dan logistic untuk dapat
melayani captive market di
p a s a r d om e s t i k m e re k a ,
termasuk China.
Banyak pihak sangat
mengapresiasi materi yang
disampaikan Pertamina, baik
logistic provider, sesama NOC,
maupun lembaga keuangan.
Karena dalam sebuah industri
yang sudah mapan, agresivitas
NOC merupakan hal yang
jarang terlihat seperti halnya
dilakukan IOC. Sementara
untuk kawasan Asia maka NOC
lah yang diproyeksikan akan
mengambil peran lebih besar
di masa mendatang.•AVIASI

Appreciation Day to Observer 2011:

Penghargaan Atas Dukungan Observer dalam
Menyukseskan Pelaksanaan Performance Dialogue
Jakarta – Fungsi Culture &
Transformation HR Pertamina
menggelar acara yang bertajuk
Appreciation Day to Observer
2011 di Garden Terrace, Hotel
Four Seasons Kuningan, Rabu
(11/4). Acara ini merupakan
penghargaan bagi para
observer atas dukungannya
dalam pelaksanaan kegiatan
Performance Dialogue yang
efektif. Hadir dalam acara
tersebut Direktur SDM Rukmi
Hadihartini (saat menjabat) dan
SVP HRD Ahmad Bambang.
Manager Culture & Transfor
mation Ernie D. Ginting dalam
sambutan pembukaannya
menjelaskan pada dasarnya
sistem manajemen kinerja
perusahaan dibangun sebagai
penjabaran visi, misi, dan
sasaran strategis organisasi
yang diterjemahkan ke dalam
operasional bisnis yang
mendukung pencapaian tujuan
yang diharapkan. “Kita harus
memiliki budaya perusahaan
yang kuat, high culture perfor
mance. Dimana budaya kerja
selalu dihubungkan dengan

kinerja, budaya berbasis
kinerja”, ungkapnya.
Semua tingkat level pe
kerjaan Pertamina saat ini
memiliki KPI (Key Performance
Indicator) dan secara regular –
tiga bulan sekali pencapaian
KPI ini dievaluasi melalui
Performance Dialogue (PD).
Untuk menjadikan PD proses
yang efektif, ditunjuk seseorang
untuk menjadi observer dalam
tiap dialogue. Tugas observer
adalah mengamati jalannya PD.
Ia mencatat apakah prosedur
PD semenjak menit pertama
hingga selesai dijalankan se
suai framework yang berlaku
serta fokus pada penyelesaian
masalah kinerja. T ingkat
efektivitas PD yang dinyatakan
dengan OME (Overall Meeting
Effectiveness) tidak bergantung
pada lama atau sebentarnya
waktu pelaksanaan PD, tapi
bagaimana waktu diskusi di
gunakan tidak untuk waiting
(menunggu), low/no relevant
(membicarakan topik yang
diluar konteks PD), lengthy
(diskusi berkepanjangan tanpa

jelas maksudnya), purely up
date (melaporkan progress
atau pencapaian) serta no next
steps (pembahasan masalah
tanpa ada solusi dan aksi
lanjutnya).
Dalam acara penghargaan
ini didapatkan tiga pemenang
sebagai observer paling ak
tif serta tiga orang MGM
(Memb
 er Get Member)
observer selama tahun 2011.
Pemenang pertama untuk
observer yang paling aktif
adalah Ike Hera Sulistyawati,
Secretary Coordinator SME &
SR Partnership Program telah
menjadi observer sebanyak
22 kali. Pemenang kedua dan
ketiga, Hary Kuswanto dari
Fungsi HR Services dan Roy
Victor Julianus, OD – HR Area
RU III yang masing-masing
telah menjadi observer selama
17 dan 16 kali. Penghargaan
bagi para observer diserahkan
oleh Ahmad Bambang. Atasan
para observer juga dihadirkan
ke atas panggung sebagai
bentuk apresiasi karena telah
memberikan dukungan kepada

t i m n y a m e n j a d i re l a w a n
observer. Selain mendapatkan
tropi observer, para pemenang
mendapatkan hadiah Samsung
Tab untuk pemenang pertama,
Handphone Blackberry untuk
pemenang kedua dan Ipod
Touch bagi pemenang ketiga.
Adapun pemenang MGM
observer, selain mendapatkan
tropi observer, masing-masing
mendapat voucher belanja
sebesar Rp 4 juta, Rp 3 juta,
dan Rp 2 juta. Rukmi Ha
dihartini menyerahkan peng
hargaan tersebut kepada para
pemenang MGM, yakni Su
dirman, Nurdin Tri Wibowo,
dan Vinni Indrawati (yang ber
asal dari tim Fungsi HR – Re
finery di RU III, RU V dan RU
IV).
Pada saat penyerahan
penghargaan, Rukmi Hadihartini
menyampaikan terima kasih
kepada seluruh observer yang
telah berkenan meluangkan
waktu menjadi observer dalam
rangka meningkatkan efek
tivitas pelaksanaan PD.•HR
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dengan
Dahlan Iskan berdialog
Menteri Negara BUMN
relawan BUMN Peduli.

PKBL Pertamina
Dukung Program
Pengentasan
Kemiskinan
JAKARTA - Berangkat dari keprihatinan
masalah kemiskinan, Menteri Negara BUMN
Dahlan Iskan membuat program terobosan
dalam pengentasan kemiskinan. Ia menyiapkan
program yang sedang diuji coba di Jakarta
dengan dukungan dana PKBL BUMN.
Demikian terungkap usai Menteri Negara
BUMN Dahlan Iskan memberikan pembekalan
kepada para relawan penanganan kemiskinan
DKI di Gedung RNI, Jakarta Selatan. Pelepasan
relawan berlangsung pada Selasa (3/4).
Dahlan Iskan menyatakan Kementerian
Negara BUMN sudah memiliki program pe
ngentasan kemiskinan. “ Kami ingin menyentuh
lapisan masyarakat yang termiskin. Kita coba
program ini pada 100 RT yang termiskin di
Jakarta. Para relawan ini diterjunkan untuk
meng-collect informasi dan membuat konsep,“
kata Dahlan. “Tujuan para relawan ini adalah
untuk mengumpulkan bahan untuk nanti di
buatkan konsepnya.”
Dahlan berharap dari masukan tersebut
akan bisa dibuat program yang terarah. Ka
renanya ia pun memberikan pesan kepada
para relawan untuk tidak menjanjikan sesuatu,
apalagi janji untuk menyelesaikan masalah. Ia
tidak ingin ada over-expectation di kalangan
warga yang nanti ketempatan para relawan.
Manajer Program Kemitraan & Bina
Lingkungan (PKBL) Pertamina Wahyu Suswinto
menjelaskan program penanganan kemiskinan
ini merupakan bagian dari program bina
lingkungan. Untuk melihat persoalan yang ada
di bawah, dilibatkanlah para relawan yang
terdiri dari mahasiswa, sarjana dan LSM.
Wahyu pun menegaskan, para relawan bisa
mengumpulkan data seluas-luasnya untuk nanti
didiskusikan secara ilmiah.
Program ini melibatkan Kementerian Negara
BUMN, LSM, mahasiswa dan sarjana dari
berbagai perguruan tinggi di Jakarta. BUMN
yang terlibat adalah Pertamina, Pelabuhan
Indonesia (Pelindo) II, BRI dan PGN.
Tentang berapa kontribusi PKBL Pertamina,
Wahyu pun tersenyum. “Sepanjang Pertamina
memperoleh laba, alokasi dananya itu kan 2%
untuk Program Kemitraan (PK) dan 2% untuk
Bina Lingkungan (BL). Cukup menjanjikan
untuk kita bisa memberdayakan masyarakat,”
jawabnya diplomatis.
Para relawan akan tinggal di rumah-rumah
penduduk selama 10 hari, mulai 3 April 2012.
Dari 200 relawan yang direkrut dibagi menjadi
100 tim untuk ditempatkan di 100 RT termiskin
di Jakarta. Daerah-daerah yang dituju adalah
daerah kumuh dan miskin seperti daerah pe
sisir, nelayan, pelabuhan, bantaran rel kereta
api, bantaran Sungai Ciliwung, dan daerah
urban lainnya.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Matara m – P ro g r a m
penghijauan di sekitar areal
b a n d a r a y a n g d i g a g a s
Pertam ina bekerja sama
den gan PT. Angkasa Pura
I (Persero) dilanjutkan de
ngan penanaman pohon
di kawasan Bandara Inter
nasional Lombok (BIL). Kali
ini 5.000 pohon ditanam di
areal sekitar bandara sebagai
bentuk sinergi antara program
penghijauan Pertamina dan
Kementerian Perhubungan.
Gersang menjadi pe
mandangan di sekitar areal
Bandara Internasional Lombok
(BIL) di kawasan Tanak Awu,
Kecamatan Pujut, Kabupaten
Lombok Tengah. Bandara
yang mulai dioperasikan sejak
akhir 2011 itu berada di areal
seluas 21.000 meter persegi,
dan sampai saat ini masih
dalam tahap pembenahan.
Upaya mempercantik
BIL menjadi bandara yang
berwawasan lingkungan,
mendapat dukungan dari
Pertamina lewat program
“Pertamina Sobat Bumi” yang
merupakan rangkaian dari
kegiatan Corporate Social
Responsibility dalam upaya
menabung 100 juta pohon.
P ro g r a m i n i m e r u p a k a n
kelanjutan dari kerja sama
antara Pertamina dengan PT
Angkasa Pura I (Persero) dan
Otoritas BIL Kementerian
Perhubungan sebagai upaya

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Pertamina Hijaukan Bandara
Internasional Lombok

Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini (saat menjabat) bersama dengan siswa SD Negeri 3 Pujut, Lombok Tengah
menanam pohon di sekitar areal Bandara Internasional Lombok.

menyinergikan program CSR
Pertamina dengan program
Eco Airport yang digagas
kementerian Perhubungan.
Kegiatan penanaman
pohon secara simbolis dila
kukan oleh Direktur SDM
Pertamina Rukmi Hadihartini
(saat menjabat) beserta siswa
SD Negeri 3 Pujut, Lombok
Tengah, Wakil Bupati Lombok
Tengah Lalu Normal Suzana
dan GM BIL Pujiono, (13/4).
Dalam kesempatan ter
sebut Rukmi menyampaikan
tujuan kegiatan ini selain
sebagai bentuk sinergi, yang
utama adalah mengurangi
efek rumah kaca akibat
gas emisi karbon. Program
penanaman pohon di Bandara

Internasional Lombok ini
ditujukan sebagai program
ekologis. Yaitu, pohon yang
ditanam akan dipelihara dan
diharapkan dapat tumbuh
terjaga di kawasan terbatas
atau yang bukan merupakan
area publik. “Kegiatan ini
salah satu wujud kontribusi
Pertamina menjaga kelestarian
alam, termasuk program Eco
Airport,” jelasnya.
Sementara itu Pujiono
menyambut baik perhatian
Pertamina yang diharapkan
memberi contoh cara mena
nam yang baik. Selama
ini, tanaman yang ditanam
dalam bentuk bibit sehingga
pertumbuhannya kalah tinggi
dari rumput dan semak di

lokasi penanaman. Pohon
Mahoni setinggi 2,5 meter
yang ditanam diharapkan bisa
tumbuh dengan baik dan bisa
menghijaukan kawasan BIL.
Wakil Bupati Lombok
Tengah Lalu Normal Su
zana berharap semua pi
hak memelihara tanaman itu.
Bahkan, pihaknya menye
diakan mobil tangki air untuk
mengairi tanaman tersebut.
Program Pertamina So
bat Bumi yang diwujudkan
lewat kegiatan Menabung
100 juta pohon dilakukan
Pertamina mulai 2011 – 2015.
Penanaman pohon dilakukan
bertahap di seluruh wilayah
Indonesia.•DEWI SRI UTAMI

Fasilitas IT untuk SMPN 4 Jakarta
Jakarta – Kembali Pertamina memberikan bantuan berupa
Laboratorium Komputer dan bantuan lain, berupa 28 unit
komputer, 28 unit meja dan kursi, 16 unit LCD (proyektor), 9
unit printer. Dengan total bantuan senilai Rp 320 juta kepada
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Jakarta. Bantuan
ini merupakan bagian dari program CSR Pertamina bidang
pendidikan.
“Ini merupakan bantuan Pertamina dalam bentuk fisik se
hingga sangat memudahkan dalam memonitornya. Dengan
adanya bantuan ini, semoga para siswa selalu giat dan rajin
belajar karena tantangan masa depan tentunya akan semakin
berat,” ujar Corporate Secretary Pertamina Hari Karyuliarto
pada saat peninjauan di sekolah SMP Negeri 4 Jakarta, Kamis
(5/4).
Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Jakarta
Mudjiono mengatakan, dengan adanya bantuan sarana dan
fasilitas IT bagi siswa-siswa SMP Negeri 4 ini, menjadikan para
siswa lebih semangat dalam menuntut ilmu begitu juga dengan

Foto : KUNTORO

Foto :KUNTORO

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Secretary Pertamina Hari Karyuliarto (saat menjabat) memberikan
pengarahan kepada siswa-siswa SMP Negeri 4 Jakarta di ruang Laboratorium
Komputer.

guru-gurunya tidak ketinggalan dalam hal teknologi. Bantuan
ini sekiranya dapat menambah wawasan dan daya saing SMP
Negeri 4 dengan sekolah lain.•NILAWATI DJ
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Upskilling PQA:

Ide Inovasi : Fungsi Operasi dan
Penunjang Sama-sama Oke
Kurang lebih lima bulan lagi forum presentasi Continuous Improvement Program (CIP)
Dit. Non Teknis dan Kantor Pusat akan diselenggarakan sebagai kegiatan pemanasan menuju
Annual Pertamina Quality (APQ) Awards. Yap.. akankah event tahunan yang diselenggarakan
untuk mengapresiasi ide inovasi dan kreatifitas para insan Mutu Pertamina ini akan berjalan
semarak seperti tahun-tahun sebelumnya?
Hal ini tentu saja dapat dijawab dengan seberapa besar partisipasi seluruh pekerja dalam
kegiatan perbaikan berkelanjutan yang ditampilkan di forum presentasi CIP di tingkat Unitunit bisnis/Region/Anak Perusahaan. Tentu saja CIP bukan merupakan istilah baru bagi
pekerja Pertamina. CIP sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan perbaikan
berkelanjutan yang dilakukan oleh insan Mutu Pertamina. Dengan kata lain, CIP telah menjadi
salah satu budaya kerja nyata di lingkungan pekerja.
Untuk itu akan menjadi pertanyaan, sudahkah
Anda memberi ide inovasi/perbaikan hari ini? Ide
inovasi merupakan kunci suksesnya kegiatan
CIP. Selama ini banyak pekerja beranggapan
bahwa ide inovasi CIP hanya milik pekerja Unit
Operasional saja atau merupakan pekerjaan
tambahan yang membebani. Anggapan tersebut
tentu saja keliru, karena di lingkungan kerja, baik itu
di Unit Operasional maupun Non-operasional pasti
terdapat permasalahan yang bisa digali dan diselesaikan dengan konsep PDCA.
Kegiatan non-operasional yang bersifat administratif dan supporting terkadang membuat
pekerja merasa bahwa pekerjaan yang berulang dan terkesan itu-itu saja. Padahal pekerjaan
supporting justru dapat menjangkau seluruh bidang yang ada, seperti financial, general support,
IT, human resources, dan kesemuanya memiliki permasalahan yang unik. Percepatan proses,
pembuatan prosedur baru baik itu TKO maupun TKI, atau pembuatan standar baru bisa
digunakan sebagai salah satu ide inovasi yang nantinya dapat diwujudkan menjadi Gugus
Kendali Mutu (GKM) , Proyek Kendali Mutu (PKM) atau Sistem Saran (SS).
Fungsi Quality Management Korporat berusaha
meluruskan paradigma keliru tentang CIP di level Unit
non-operasional dengan menyelenggarakan dua
kali klinik penulisan risalah CIP pada bulan FebruariMaret yang lalu. Melalui klinik tersebut, diperkenalkan
kepada pekerja baik yang sudah maupun belum
pernah bergabung dalam kegiatan perbaikan mutu
bagaimana menyusun risalah ide-ide perbaikan
dengan menggunakan konsep CIP. Dari kedua
klinik tersebut, mayoritas peserta klinik merasa
bahwa kegiatan CIP yang diwujudkan dalam bentuk
GKM, PKM maupun SS merupakan kegiatan yang sederhana dan dapat
membantu sebagai metode dalam pemecahan masalah dan penuangan ide kreatif dalam
pekerjaan sehari-hari.
Kegiatan CIP bukan hanya bisa dilakukan oleh Pekerja Fungsi Operasional namun juga bisa
dilakukan oleh seluruh fungsi diluar operasional, termasuk di dalamnya fungsi-fungsi non teknis.
Seluruh insan Pertamina dapat menjadikan kegiatan ini melekat dalam pekerjaan sehari-hari
bukan hanya di waktu luang. Ide perbaikan, ide inovasi maupun ide kreatif bisa dituangkan
dalam bentuk CIP sebagai salah satu cara dalam mencapai cita-cita Pertamina ke depan.
Dengan banyaknya ide perbaikan, inovasi dan kreatif akan turut membantu perusahaan dalam
mewujudkan visinya menjadi World Class National Energy Company. Ukuran keberhasilannya
secara dini dapat dikertahui dengan seberapa banyak partisipasi Pekerja yang terlibat dalam
presentasi CIP di seluruh Unit Bisnis/Region/Anak Perusahaan termasuk Pekerja di Direktorat
Non Teknis dan Kantor Pusat.•

Kapabilitas Examiner
Pertamina Adalah Penting
Seperti tahun-tahun sebelumnya, QM terus berusaha mempersiapkan lebih baik para
Examiner Pertamina (ExPert) melalui pelaksanaan upskilling dengan membekali mereka tidak
hanya tentang informasi terkini terkait dinamika perubahan eksternal dan internal perusahaan,
namun juga tentang perubahan-perubahan penting terkait proses asemen yang perlu diketahui
oleh para examiner PQA 2012.
Upskilling yang dilaksanakan
pada tanggal 9-11 April 2012 lalu
di Hotel Patra Semarang telah
diikuti oleh 32 orang examiner dari
UB/UO/AP Pertamina. Bertindak
sebagai keynote speech adalah
Ahmad Bambang, SVP Human
Resources mewakili Direktur SDM,
yang menjelaskan banyak hal tentang
proses transformasi menuju HR world
class dan organisasi Pertamina.
Dinamika perubahan external dan
internal bisnis Pertamina mutlak perlu
diketahui oleh para examiner. Hal itu
penting bagi perluasan wawasan dan pemahaman tentang fenomena bisnis yang berkembang
dan isu-isu strategis yang melingkupinya.
Dokumen Aplikasi UB/UO/A, yang isinya tidak saja tentang aspek operasional namun
juga aspek strategis bisnis Aplikan, akan lebih mudah dipahami bila para examiner memiliki
pengetahuan yang memadai tentang konteks strategis dan lingkungan persaingan bisnis yang
terus berkembang yang berpengaruh terhadap aspek operasional UB/UO/AP.
Di sisi lain, QM korporat juga terus menyempurnakan sistem atau metode asesmen PQA
berbasis KKEP ini agar examiner dapat lebih mudah menemukan strength dan gap strategis
dan operasional yang dihadapi UB/UO/AP serta dapat memberikan feedback yang lebih
berkualitas dan fokus kepada tema-tema strategis penting yang dihadapi.
Ibarat mata pisau, maka upskilling ini adalah proses pengasahan kembali pola berpikir
untuk lebih mempertajam strength & gap insting seorang examiner, sehingga ia akan lebih
mudah dalam memahami konteks bisnis aplikan dan menemukan gap penting yang perlu
menjadi perhatian aplikan.
Asesmen PQA tahun 2012 ini akan diikuti oleh sekitar 21 UB/UO/AP dari lingkungan Dit.
Pengolahan, EP dan AP. Diperlukan sekitar 50 orang examiner terlatih untuk proses asesmen
ini yang dijadwalkan pada akhir bulan Mei mendatang. Pelatihan yang sama, termasuk
melibatkan examiner baru, akan dilakukan pada 23-25 April 2012 mendatang di Bandung.

Peserta Upskilling melakukan praktik memeriksa berbagai
memo untuk mengambil keputusan strategis.

Manager QM, Faisal Yusra, menutup acara Pelatihan
Upskilling.

Adanya komitmen merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan setiap kegiatan termasuk
PQA berbasis KKEP ini. Seringkali dijumpai bahwa mereka yang kurang committed (setengahsetengah) justru menjadi penghambat kinerja tim keseluruhannya. Diperlukan kesungguhan dan
totalitas examiner dalam proses asesmen ini, untuk itu motivasi pribadi examiner dan adanya
dukungan dari atasan yang bersangkutan menjadi titik awal dari keberhasilan pelaksanaan
PQA dan terciptanya Examiner Pertamina yang andal saat ini dan mendatang.•
oleh Annisrul Waqie – Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Susanti Chandra – BPS Quality Management, General Affairs Directorate
http://intra.pertamina.com/KOMET

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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Millenium Development Goals disebut sebagai
era tahap baru pencapaian target pembangunan
dunia, bagi setiap masyarakat dunia tentunya
tidak asing apabila mendengar kata–kata ini,
tentunya hal tersebut berawal dari Konferensi
Tingkat Tinggi yang diikuti para pemimpin
dunia di markas Besar PBB September 2000
diikuti program yang kemudian dikenal sebagai
Millenium Development Goals (MDGs), berisi
delapan sasaran yang terikat waktu, yaitu harus
dicapai pada tahun 2015. Kedelapan sasaran
MDGs adalah: 1.Mengakhiri Kemiskinan dan
Kelaparan; 2.Pendidikan Universal; 3.Kesetaraan
jender; 4.Kesehatan anak; 5.Kesehatan Ibu;
6.Penanggulangan HIV/AIDS; 7.Keberlanjutan
Lingkungan, dan 8.Kemitraan Global.
Menghapuskan kemiskinan ekstrim terus
menjadi salah satu tantangan utama zaman
kita, dan merupakan satu keprihatinan utama
masyarakat Internasional mengakhiri kemiskinan
ekstrim membutuhkan upaya bersama semua
pihak, pemerintah, organisasi masyarakat sipil,
sektor swasta, dalam konteks kemitraan global
untuk pembangunan yang lebih kuat dan lebih
efektif. MDGs menetapkan target–target yang
terikat waktu. Dengan itu, kemajuan dalam
mengurangi kemiskinan penghasilan, kelaparan,
penyakit ketiadaan tempat tinggal yang memadai
dan keterpinggiran, sambil memajukan kesetaraan
gender, kesehatan, dan pendidikan dapat
diukur.
Fokus terhadap pembangunan di Indonesia
besar harapan yang dimiliki terhadap Milenium
Development Goals bagi kualitas manusia
Indonesia kelak adalah harus menjadi insan
pembelajar yang mandiri. Sejalan dengan
berlangsungnya proses tersebut, tugas lembaga
pendidikan bergeser dari teaching university
ke knowledge server bahkan menjadi mitra
jasa dalam bidang research innovation. Dalam
kondisi seperti itu kelak lembaga pendidikan
tidak hanya menampung real students tetapi
menjaring virtual students untuk melahirkan
berbagai inovasi. Tantangan inovasi mendatang
akan berupa survivability kehidupan manusia di
muka bumi untuk mengelola jumlah penduduk
bumi, perubahan iklim, dan ketersediaan pangan
secara terpadu. Pendidikan menuju kondisi seperti
itu perlu dipikirkan dan dikembangkan dengan
berbasis pada konsep humanosphere, konsep
ini tidak menjadikan dunia harus terpisah–pisah,
sehingga terkadang kemajuan satu komponen
mempengaruhi secara negatif perubahan
komponen lainya. Tetapi inovasi yang terbangun
diharapkan menciptakan dunia beragam yang
harmonis, agar kemajuan satu komponen
memacu komponen lainya untuk maju.
Seperti halnya target yang dikemukakan
dalam Konferensi Tingkat Tinggi diatas tentunya
sama halnya dengan semangat para Alumni Institut
Teknologi Bandung Angkatan ’75 yang meminta
alumninya yang sudah menduduki jabatan guru
besar di berbagai universitas dan lembaga
penelitian untuk menyumbangkan pemikiran
tentang permasalahan dan tantangan dalam
mencapai MDGs. Hasilnya adalah pemikiran yang
dituangkan dalam buku ini yang dengan harapan
agar para pembaca dapat mengetahui tantangan
masyarakat dunia di era saat ini. MDGs, Millenium
Development Goals Sebentar Lagi.•PERPUSTAKAAN

Direksi Timor GAP menyambut baik atas rencana kerja sama antara
Pertamina dengan Timor GAP, terutama untuk bisnis downstream. Timor
GAP membuka diri untuk kerja sama, di bidang pengembangan SDM,
fuel station, supply heavy fuel untuk power, aviation, LPG, pelumas,
bunkering, supply asphalt, financial support untuk pembangunan fasilitas
penerimaan Power Plant Hera, serta potensi kerja sama bisnis lainnya.
Rencana kerja sama dengan Timor GAP tersebut akan dituangkan dalam
MoU antara Pertamina dengan Timor GAP. Hal ini dibicarakan lebih lanjut
pada 18-20 April 2012, ketika Timor GAP bertemu Direksi Pertamina di
Kantor Pusat Pertamina.
Untuk mendukung eksistensi Pertamina di Timor Leste, Pertamina
akan memanfaatkan rencana kedatangan Presiden RI ke RDTI guna
menghadiri ulang tahun kemerdekaan RDTL sekaligus pelantikan Presiden
RDTL yang baru pada 19-20 Mei 2012 yang akan datang.•INVESTOR
RELATIONS

Knowledge Sharing GCG untuk Anak Perusahaan
Jakarta – PT Pertamina (Persero) melalui Fungsi SJV Management
mengadakan knowledge sharing GCG untuk Anak Perusahaan (AP).
Acara Berlangsung di Hotel Borobudur pada Rabu (11/4). Sebagai
keynote speaker adalah Direktur Keuangan Pertamina Andri T.
Hidayat.
Sesi pertama diisi dengan sharing GCG dari konsultan eksternal.
Tampil sebagai pembicara adalah Hariji Noensie yang merupakan
konsultan senior di bidang risk management, GCG dan corporate
culture. Pada kesempatan tersebut diangkat isu-isu seputar pema
haman GCG, pentingnya GCG di sebuah perusahaan serta kendala
dan solusi dalam menerapkan GCG.
Sesi selanjutnya adalah paparan tentang implementasi GCG
yang disampaikan oleh Fungsi Compliance Pertamina. Compliance
Manager Mardiani menyampaikan materi seputar penerapan GCG,
ethics dan compliance di Pertamina. Materi lain yang juga dibahas
adalah Code of Conduct, Conflict of Interest, Pedoman Gratifikasi,
implementasi Whistle Blowing System, implementasi Compliance
Online System dan GCG sebagai boundary KPI. Materi tersebut

Foto : Compliance

Judul Buku : MDGs (Millenium Development
Goals) Sebentar Lagi Sanggupkah Kita
Menghapus Kemiskinan di Dunia?
Penulis : Budi Sulistyo, Jodie
Perdanakusuma, Ninok Leksono
Penerbit : Kompas
Kolasi : xxiii/318p/il/21cm

DILI - Tim Marketing & Trading Pertamina Pusat melakukan langkah
proaktif dengan mengunjungi Republica Democratica De Timor
Leste (RDTL), pada Pada tanggal 28 - 31 Maret 2012. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan perkembangan
terkini secara langsung pengelolaan bisnis Pertamina di RDTL.
Kunjungan diawali dengan pertemuan dengan Duta Besar RI
untuk RDTL Eddy Setiabudhi. Eddy berharap Pertamina dapat
mengembangkan bisnisnya BBM di RDTL, baik downstream
maupun upstream.
Selanjutnya, tim Pertamina bertemu dengan Director of Domestic
Trade yang membahas tentang peraturan dan izin usaha yang telah
dimiliki oleh Pertamina Marketing Representative RDTL serta perlu
tidaknya izin baru sehubungan dengan telah diterbitkannya Decree
Law No. 1 tahun 2012.
Sementara ketika bertatap muka dengan Secretario de
Estadodos Recursos Naturais, Tim Pertamina Marketing & Trading
Pusat mendapatkan informasi tentang Proyek Tasi Mane, yang
merupakan “a multi-year development of three industrial clusters”
di kawasan pantai selatan RDTL yang diharapkan akan menjadi
tulang punggung industri petroleum & gas RDTL.
Pertemuan dengan Autoridade Nacional de Petroleo (semacam
BP&BPH Migas di Indonesia, red) membahas mengenai rencana
Implementasi Decree Law No.1 tahun 2012 dan Peraturan terkait
lainnya serta implikasinya terhadap bisnis Pertamina di RDTL.
Tim Pertamina juga bertemu dengan Direksi Timor GAP (National
Oil Company RDTL). Kunjungan ini untuk menjajaki rencana kerja
sama antara Pertamina dengan Timor GAP terkait dengan Decree
Law No 1 tahun 2012 article No 9 dimana pelaku bisnis Migas asing
diwajibkan mengikutsertakan perusahaan lokal minimal 5%.

Foto : INVESTOR RELATIONS

Langkah Proaktif Tim Marketing & Trading
Pertamina Pusat ke Timor Leste

disampaikan oleh Elsanty Syamsi, Assistant Manager Education and
Prevention.
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan
saat diskusi. Dari proses diskusi, terlihat komitmen yang tinggi dari AP
Pertamina untuk menerapkan GCG. Acara ditutup oleh SJV Portofolio
Management Manager Sjahril Samad.•COMPLIANCE

Marine Region IV Raih MMHM Achievement Award 2011
CILACAP - Suatu hal menggembirakan diterima Marine Region IV
Cilacap di tahun 2012 ini. Karena prestasinya pada 2011, Marine
Region IV Cilacap berhasil meraih MMHM (Material Management
Hydro Movement) Achivement Award 2011 yang secara resmi
diserahkan oleh Manager Strategic Development & Integration
Gunarto Widodo sebagai Leader MMHM Perkapalan kepada Pjs.
Marine Region IV Manager Hasto Broto di perkantoran Marine Region
IV Cilacap, pada 26 Maret 2012.
MMHM adalah suatu alat yang digunakan untuk memonitor dan
mengawasi pergerakan kapal & kargo baik di laut maupun saat

sandar. Prestasi yang diraih Marine Region IV ini berhasil menyisihkan
119 port Pertamina lainnya dan berhasil mencapai target yang telah
ditentukan di tahun 2011. Bahkan beberapa stafnya juga mendapatkan
penghargaan secara pribadi sebagai PIC yang paling aktif dalam key in
data MMHM.
“Dengan adanya MMHP ini sejak 2010, diharapkan proses pergerakan
kapal dan kargo dapat termonitor dengan efektif dan efisien sehingga
dapat me-reduce biaya operasi perkapalan, meliputi biaya carter bunker
dan port charge serta dapat me-reduce kapal yang dioperasikan,” ungkap
Gunarto Widodo usai menyerahkan penghargaan tersebut.•RU IV
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Foto : ASEP

hemzairil

RENALDI
Manajer HSE TC Sungai Gerong

PERTAMINA PEDULI
LINGKUNGAN DI NTT
LOMBOK – Direktur SDM Pertamina (saat menjabat)
Rukmi Hadihartini didampingi oleh Corporate
Secretary Pertamina (saat menjabat) Hari Karyuliarto
melepaskan tukik anak penyu di pantai gili trawangan,
Lombok Barat, Lombok pada Sabtu (14/4). Kegiatan
ini merupakan bagian dari program CSR Pertamina
bidang Lingkungan Hidup sebagai wujud bentuk
kegiatan pelestarian lingkungan. Sekitar 50 ekor
tukik (anak penyu) jenis penyu hijau, penyu sisik,
dan penyu batu dilepas ke laut. Pada hari yang sama
dilakukan penanaman terumbu karang di sekitar
pantai gili trawangan yang diberikan secara simbolis
oleh Direktur SDM kepada 11 penyelam dari Bapor
Pertamina.•PRIYO WIDIYANTO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : RU II DUMAI

Direktur Keuangan & Administrasi
PT Pertamina Drilling Service Indonesia

UGAN GANDAR
HR Medical Manager

Warung Kopi

Kartinian

Suasana cerah Senin pagi di kantin Mang Warta
Pak Joni

: Aiiii.... Cantik kali kau Yummm....
Berdandan lebih rapih dari biasanya.
Pake kebaya pulakkk...
Iyum
: Makasih Pak Joni...
Ujang
: Huuuu... Gak usah dipuji Pak... Iyum
emang suka begitu. Suka ikut-ikutan.
Gara-gara Jumat kemarin nguping Bu
Mita dan Mba Shasya ngobrol masalah
Kartinian di Pertamina, jadi deh dia
ikutan dandan.
Iyum
: Ih, Kang Ujang selalu deh begitu. Gak
boleh liat Iyum seneng.
Pak Hamzah : Tau nih Ujang... Biarin aja kenapa. Kan
malah bagus, kita jadi tambah semangat
makan di sini. hehehehe....
Ujang
: Bukan begitu Pak. Kalo Ibu-ibu dan
Mbak-mbak pekerja Pertamina sih gak
apa-apa. Memang ada acara Kartinian
di Kantor. Lhaa, ini kan Mang Warta gak
ngadain apa-apa.
Mbak Naya : Lho... memangnya harus pekerja
dan ada acara resmi Kartinian dulu
baru Iyum boleh pake kebaya? Ya
enggak lah Jang... Semangat Kartini
itu kan milik semua perempuan
Indonesia, Jang. Jadi, sah-sah aja Iyum
mengeskpresikannya di Hari Kartini
sekarang. Yang penting positif.
Iyum
: Tuh denger Kang... Perempuan
sekarang harus punya semangat Kartini.
Nah, sekarang Iyum mau melayani
pembeli di warung Mang Warta dengan
semangat Kartini. hehehehe...
Mang Warta : Ya udah, layanin dengan baik ya Yum....
Maaf ya Bapak dan Ibu. Ujang sama
Iyum mah emang suka begitu. Tapi
mereka rajin dan baik.
Pak Hamzah : Hehehehehe Gak apa-apa Mang.
Maklum, anak muda...•

Karen Agustiawan, Kartini BUMN 2012
Direktur Utama
Pertamina Karen
Agustiawan mendapat
Anugerah Kartini
BUMN 2012. Karen
dinilai menjadi
inspiring woman di
lingkup Kementerian
BUMN karena
kiprahnya sebagai
satu-satunya wanita
yang memimpin BUMN
terbesar di Indonesia.

JAKARTA – Perempuan
mempunyai banyak keahlian
atau multitasking. Dalam
suatu waktu, ia mampu
memikirkan banyak hal
dan melakukan beberapa
peran secara bersamaan.
Walaupun demikian, sifat
multitasking tersebut harus
dilihat secara positif, baik oleh
perempuan maupun laki-laki.
Sehingga semuanya berjalan
dengan harmonis. Demikian
disampaikan Menteri Pem
berdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Linda Gumelar pada acara
Anugerah Kartini BUMN 2012
di Hotel Borobudur Jakarta,
Kamis (12/4).
Dalam kesempatan ini
juga, Direktur Utama Perta
mina Karen Agustiawan
mendapatkan penghargaan
Anugerah Kartini BUMN 2012,
yang diberikan langsung
oleh Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Linda Gumelar kepa
da Direktur SDM Rukmi

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO
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Mewakili Direktur Utama Pertamina, Direktur SDM Pertamina (saat menjabat) Rukmi Hadihartini menerima Anugerah Kartini
BUMN 2012 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar.

Hadihartini (saat menjabat)
menggantikan Dirut. Turut
hadir, Menteri BUMN RI
Dahlan Iskan, Wakil Presiden
Direktur BNI Felia Salim, dan
Direktur Utama Inhealth Rosa
Ch. Ginting.
Linda mengatakan,
e m a n s i p a s i p e re m p u a n
masa kini terinspirasi Kartini,
yang merupakan perempuan
luar biasa. “Itu dapat dilihat
dengan semakin banyaknya
perempuan yang menduduki
posisi penting di lingkungan
BUMN, yang dulunya lebih
banyak diisi kaum laki-laki,”
ujarnya.
Bagi kaum perempuan
yang sudah terpilih menjadi pe
mimpin harus terus mengasah

kemampuan dan kualitasnya.
“Artinya, bukan sekadar
memimpin, tetapi mempunyai
wawasan dan kemampuan
dalam menghadapi berbagai
permasalahan untuk mema
jukan perusahaan tersebut,”
tandas Linda.
Sementara itu, Direktur
SDM Pertamina Rukmi
Had ihartini mengatakan
Pertamina selalu memberikan
kesempatan kepada semua
pekerjanya. “Kami tidak
pernah membeda-bedakan
antara pekerja laki-laki dan
perempuan, karena semua
pekerja di Pertamina sama,”
cetusnya.
Rukmi mengakui, bi
bit-bibit baru pekerja Per

tam ina sekarang lebih ba
nyak perempuan. “Tapi,
sem ua kembali lagi pada
p e re m p u a n n y a . K a re n a
kesempatan yang kami
berikan sama antara laki-laki
dan perempuan. Jadi, harus
bisa bersaing dan tidak boleh
cengeng,” papar Rukmi.
Menurutnya, Direktur
Utama Pertamina Karen
Agustiawan sangat men
dukung perempuan lebih maju
lagi. Berbagai fasilitas pun
telah disediakan, di antaranya
nursery room. Hal itu dilakukan
manajemen untuk memberikan
kenyamanan kepada pekerja
perempuan dan lebih produktif
lagi.•NILAWATI DJ

AU
Foto : PEP FIELD RANT

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

Syukuran Penajakan
Sumur RNT-PA4
di Rantau
RANTAU - PT Pertamina EP Field Rantau
melakukan syukuran tajak Sumur RNT-PA4
yang berada di Desa Kebun Rantau, Kecamatan
Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, sekitar 10
km arah Timur kota Kuala Simpang, pada (4/4).
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Patra Niaga Siapkan SDM Berpotensi
JAKARTA – “Pelatihan ini
menjadi keharusan bagi
Patra Niaga yang tentunya
d i h a r a p k a n a k a n b i s a
mengembangkan bisnis dan
meningkatkan persaingan
bisnis ke depan”.
Demikian diungkapkan
oleh Direktur Operasional PT
Patra Niaga, Kristijadi saat
menutup Program Induction
Training PT Pertamina Patra
Niaga di Pertamina Learning
Center Simprug, (13/4).
Kristijadi mengatakan
program angkatan pertama
ini adalah suatu awal yang
baik, mengingat Patra Niaga
nantinya akan menghadapi
persaingan bisnis yang begitu

pesat. Untuk itulah dibutuhkan
Sumber Daya Manusia yang
memiliki potensi-potensi yang
bernilai lebih.
Pelaksanaan program ini
dimaksudkan untuk mening
katkan pemahaman aspekaspek wawasan korporat
yang meliputi visi-misi dan
tata nilai, organisasi, strategi
dan mekanisme sistem
operasional perusahaan
serta lingkungan internal dan
eksternalnya.
“Sehingga diharapkan
para pekerja Patra Niaga
akan mampu melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya
dengan baik serta mampu
mengembangkan dirinya

dalam proses pembinaan
selanjutnya,” ujar Kristijadi.
Program yang pelaksana
annya bekerja sama dengan
Pertamina Learning Center
ini meliputi enam kegiatan,
yaitu modul Team Building,
Softskills, MySAP, HSE Man
datory, Arus Minyak Korporat,
dan Product Knowledge.
Sedangkan untuk pe
serta terdiri dari Sales Refre
sentative & Sales Engineer
seb anyak 10 orang, Non
S a le s R e p re s e n t a t i v e &
Sales Engineer sebanyak
13 orang, dan Sales Repre
sentative Employee sebanyak
6 orang.
Berdasarkan hasil penilaian

selama mengikuti pendidikan
yang berlangsung 30 hari ini,
terpilih peringkat terbaik Arum
Syafeka Setyawan untuk
Sales Representative&Sales
Engineer dengan nilai 79,91
dan Devina Nur Wulan sebagai
Non Sales Representative &
Sales Engineer (79,52).
Menurut Kristijadi, ke
depannya Patra Niaga akan
m e l a k s a n a k a n p ro g r a m
lainnya, yaitu program untuk
operasional seperti dalam
hal pengelolaan Depot dan
transportasi. Saat ini sedang
dikaji modul apa yang akan
digunakan dalam pelaksanaan
program tersebut nantinya.•IRLI
KARMILA

Penajakan ini merupakan bagidan dari RK
(Rencana Kerja) tahun 2012.

Drilling Service Indonesia) yang berkapasitas 400
HP dan akan dibor hingga mencapai kedalaman
akhir ± 750 mMD (meter measured depth) dari
lantai bor. Penajakan dimulai pada 3 April 2012
dengan estimasi jangka waktu pelaksanaan
selama 17 hari pengeboran.
Tujuan dari pengeboran ini untuk menghasilkan
hidrokarbon di struktur Rantau, khususnya
lapisan Z-600, kemudian Sumur RNT-PA4 ini
setelah berproduksi menjadi sumur P-415.
Field Manager Rantau Jayasuria Danuatmaja
mengimbau kepada pekerja dan pekarya
yang terlibat selama proses pengeboran agar
senantiasa mematuhi serta menaati aturan dan
Aspek HSE (Health Safety & Environment) untuk
menghindari hal-hal yang dapat menghambat
atau merugikan perusahaan.

PGE Serahkan Dokumen Lahan Kompensasi
JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy
(PT PGE) Slamet Riadhy menyerahkan dokumen asli lahan
kompensasi yang terletak di Desa Tanjungsari Kec. Salopa
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat seluas 76 Ha kepada
Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Bambang
Soepijanto di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta (10/4).
Penyerahan lahan kompensasi tersebut merupakan
kewajiban PT PGE atas penggunaan kawasan hutan Produksi
Terbatas Karaha Bodas seluas ± 38 Ha untuk kegiatan
pengembangan geothermal. Hal ini sebagaimana diatur di
dalam pasal 33 ayat 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P18/
Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pedoman
Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Untuk selanjutnya, lahan
kompensasi tersebut dijadikan kawasan hutan.
Bambang Soepijanto dalam sambutannya mendukung
kegiatan geothermal sebagai energi baru terbarukan yang
ramah lingkungan dan tidak merusak kawasan hutan. Lebih
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Sumur RNT-PA4 ini ditajak dengan meng
gunakan rig CWKT 210B/2A milik PDSI (Pertamina

lanjut Bambang menyampaikan dukungannya kepada PT
Pertamina Geothermal Energy dalam percepatan proses
perijinan di dalam kawasan hutan.• PGE

“Kami juga mengharapkan dukungan dari
berada di lingkungan operasional agar kegiatan
pengeboran ini dapata berlangsung dengan
baik,” ujarnya.
Sementara Bupati Aceh Tamiang Abdul Latif
mengatakan Pemkab Aceh Tamiang sangat
mendukung kegiatan operasi PEP Field Rantau
dalam mencari migas di wilayahnya. “Ini bisa
berdampak pada pendapatan negara maypun
daerah sehingga pembangunan di Aceh Tamiang
dapat terus berkembang,” ujar Latif.
Hadir juga dalam acara tersebut Kepala
Kejaksaan Negeri Kualasimpang, Perwira
Penghubung Aceh Tamiang Kodim 0104 Aceh
Timur, Camat Rantau dan Perwakilan dari
Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Aceh
Tamiang.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan
penyerahan santunan kepada anak yatim
dan kaum dhuafa untuk 120 orang yang
berada di sekitar lokasi penajakan sumur oleh
Field Manager Rantau Jayasuria Danuatmaja
didampingi Bupati Aceh Tamiang Abdul Latif dan
Tim Manajemen.•PEP FIELD RANTAU

PDSI dan CSS Kick Off
Implementasi Plant Maintenance
JAKARTA - Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dan
Corporate Shared Service (CSS) melakukan kick off Implementasi
Plant Maintenance PT PDSI. Kerjasama ditandatangani di Kantor
PDSI di Menara Standard Chartered Lantai 16 pada Senin (9/4).
Acara dihadiri Dirut PDS Amran Anwar dan Head of Business
Demand CSS Benny Ishanda.
Setelah presentasi tentang Implementasi Plant Maintnance
dari CSS, Amran Anwar mengingatkan para pekerja operasi
PDSI untuk memahami secara utuh sistem Implementasi
Plant Maintenance. “Sebab, jika kita tidak memahami dan
mengimplementasikannya dengan benar, maka akan mubazir
di kemudian hari,” kata Amran. “Bukan change management,
tetapi bisa menjadi fatality management.”
Karena itu Amran pun meminta output dari IT Plant
Maintenance adalah keandalan alat-alat produksi kita.
“Itulah output yang paling besar pengaruhnya kepada kita,”
tegasnya.
Namun Anwar juga menegaskan sistem ini akan digabungkan
dengan sistem yang lain yang ada di PDSI. “Itu merupakan suatu
sistem yang terintegrasi. Tetapi yang paling penting dari suatu

Foto : PRIYO WIDIYANTO

pemda dan seluruh lapisan masyarakat yang

sistem adalah pelaksanaan daripada perawatan ini.”
Sementra itu Benny Ishanda menjelaskan tentang imple
mentasi Plant Maintenance di PDSI. Menurutnya, dalam setiap
implementasi yang perlu dilakukan adalah master datanya
dahulu yang harus diperbaiki. “Alhamdulillah, hari ini kita mulai
untuk implementasinya. Kita akan mulai dengan proses bisnis
blueprint-nya, “kata Benny.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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Jakarta – Program Ke
mitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) merupakan kegiat
an perusahaan yang pe
duli terhadap usaha kecil
men engah (UKM). “Ini me
nandakan Pertamina tidak
hanya bergerak di sektor
mig as, tetapi juga peduli
terhadap sektor non migas,”
ujar Komisaris Utama Perta
mina Sugiharto pada Opening
6th Agrinex Expo 2012 di
Jakarta Convention Center,
Jumat (30/3).
Menurut Sugiharto,

Agrinex Expo merupakan
sebuah wadah dan peluang
bagi UKM, karena kegiatan ini
terbuka untuk umum. “Menjadi
peluang bisnis serta sebagai
wahana promosi bagi produkproduk dari pengusaha kecil
menengah. Tidak menutup
kemungkinan dapat masuk
pada pasar manca negara,”
tambahnya.
Sementara itu, Menteri
Pertanian Suswono menje
laskan kegiatan ini menjadi
ajang tantangan terutama bagi
petani, peternak dan nelayan

untuk lebih meningkatkan
kualitas produknya.
“Untuk mendapatkan
kualitas impor, memang
diperlukan pengelolaan yang
baik dari semua produk.
terutama infrastruktur, itu
yang masih belum maksimal
dimiliki petani dan pelaku
usaha agribisnis lokal. Karena
itu, mereka membutuhkan
dukungan semua pihak.
Keberpihakan yang lebih
konkret, salah satunya dengan
membeli produk petani lokal
dan menolak produk agribisnis

impor,” papar Suswono.
Melalui Agrinex, masyara
kat diharapkan meningkatkan
konsumsi agribisnis lokal
dengan harga yang harus
terus meningkat agar petani
bisa untung, masyarakat
juga diharapkan secara
luas memberikan dukungan
kepada berbagai kebijakan
di sektor agribisnis. Sehingga
Indonesia mandiri pangan
dan petaninya bisa sejahtera
bukan sekedar mimpi.
Ajang ini sebagai jembatan
produsen dan konsumen
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Agrinex Expo, Pintu Gerbang
Pengembangan Usaha Kecil Menengah

Komisaris Utama Pertamina Sugiharto menjelaskan tentang mitra binaan Pertamina
kepada Menteri Pertanian Suswono di salah satu stand mitra binaannnya.

di sektor agribisnis. Gelaran
yang diselenggarakan Ins
titut Pertanian Bogor dan
Performax dengan dukungan
Kementerian Pertanian ini
menyediakan 400 booth stand

yang diisi 178 lembaga.
Dalam kesempatan ter
sebut, Pertamina menghadir
kan 12 mitra binaannya dari
berbagai wilayah.•NILAWATI DJ

HR Pertamina Targetkan 125 Leader pada 2015
Jakarta - Fungsi SDM (HR) Pertamina targetkan 125 orang
leader lahir pada 2015.Tak hanya kuantitas yang dihadirkan,
namun kualitas menjadi titik tekan dalam prosesnya. Hal
tersebut seperti diungkapkan oleh Vice President HR Pertamina,
Insan Purwarisya pada Rapat Koordinasi, Pengembangan dan
Pembinaan SDM, Rabu (28/3).
“Target kami sebagai HR Pertamina, leader perusahaan
bukan hanya dari kuantitas tapi kualitas. Ada target kerja harus

menghasilkan 125 leader pada 2015, dengan 75 persen nilainya
A dan B,” katanya.
Agar definisi dan patokannya jelas, Insan menegaskan, leader
yang dimaksud adalah para pekerja yang lulus program-program
seperti Program Pelatihan Eksekutif Pertamina (PPEP) reguler
maupun singkat dan Tranformastion Leadership Engine (TLE).
Sejatinya di Pertamina terdapat beberapa program pengem
bangan pekerja yang mengacu pada level manajemen. Program-

program tersebut meliputi program level pekerja baru yaitu EPD,
serta program untuk level top management, yaitu PPEP dan
TLE. Namun untuk program middle management, masih terus
dituntaskan oleh pihaknya.
“Kita perlu tata ulang semua pelatihan sehingga bisa berjalan
dengan baik. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin,” kata
Insan.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Travel Management
Permudah Perjalanan Dinas
JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan efisiensi transaksi terkait dengan perencanaan
perjalanan dinas para pekerja, Human Resources Pertamina melaksanakan Sosialisasi
Travel Management yang berlangsung selama dua hari di Lobby Gedung Utama Kantor
Pusat Pertamina, Rabu (4/4).
Vice President Human Resources Operation Pertamina Yudo Irianto mengatakan
travel management ini membawa manfaat yang besar bagi para pekerja dalam melakukan
perjalanan dinas untuk pembelian tiket pesawat, pembayaran hotel hingga ke klaim
deklarasi. “Penggunaan credit card dalam travel management ini akan memudahkan
pekerjaan di HR dalam membuat laporan perjalanan dinas para pekerja yang penuh dengan
tumpukan-kertas,” ungkap Yudo.
Yudo mengimbau agar para pekerja untuk segera memiliki credit card corporate dari
Bank Mandiri dan BRI karena banyak manfaat yang didapatkan, seperti memperoleh diskon
hotel, fasilitas airport lounge dan tidak dikenakan annual fee.
Dalam pelaksanaannya, travel management Pertamina bekerja sama dengan Bank
Mandiri, Bank BRI, PT Mitra Tour & Travel dan Koperasi Nasional Pertamina Bersatu
(KOPNAS PB 139).
Sementara Manager HR Services Nuniel Tribudiastuti menjelaskan untuk mekanisme
pembelian tiket perjalanan, pekerja tidak perlu mendatangi travel agent. Namun pekerja
cukup menghubungi travel agent untuk pembelian tiket dengan kartu kredit dan petugas
travel agent tersebut akan mendatangi pekerja di Kantor Pusat untuk melakukan
pembayaran dengan kartu kredit menggunakan mesin EDC tanpa dipungut biaya.
Sedangkan mekanisme pembayaran hotel, pekerja melakukan pembayaran dengan
kartu kredit. Untuk bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh travel agent dan hotel tersebut
disimpan oleh pekerja untuk proses pengajuan klaim deklarasi.
“Saya merasa sangat terbantu dengan corporate card saat melakukan perjalanan dinas
lebih aman dimana kita tidak perlu membawa uang cash kemana-mana. Apalagi dalam
keadaan yang mendesak, kita bisa menggunakan corporate card,” ungkap Assistant Ups.
& Corp. Func. Bud. Prep & Rep., Ivor Richard H. Tamba.
Sehingga dengan adanya travel management ini maka segala transaksi perjalanan dinas
para pekerja akan lebih tersistematis, efisien dan terintegrasi.•IRLI KARMILA
KETUA PENGARAH Vice President Corporate Communication • WAKIL KETUA PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB Manajer Media • PIMPINAN REDAKSI Mochamad Harun • WK. PIMPINAN REDAKSI Wianda Arindita Pusponegoro • REDAKTUR PELAKSANA Dewi Sri Utami • KOORDINATOR LIPUTAN Rianti Octavia • TIM REDAKSI Urip
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JAKARTA - Produksi min yak
Indon esia yang masih rendah
dan tingkat konsumsi yang ting
gi dimana hal ini belum diikuti
dengan pemb angunan kilang
baru, membuat Direktorat Pe
masaran & Niaga sebagai
ujung tombak Pertamina perlu
mencarikan solusi alternatif
guna meningkatkan profit bagi
perusahaan. “Karena konsumsi
terus tumbuh, sementara fasilitas
sangat terbatas, kemudian Pro
duction dan juga Refinery masih
menunggu, maka mau tidak mau,
Trading pun menjadi andalan. “
Demikian dikatakan oleh
Direktur Marketing & Trading
Pertamina Djaelani Sutomo (saat
menjabat) ketika memb erikan
sambutan Kick off Konsultan
Engineering Project Upgrading
TBBM Pulau Sambu. Acara

berlangsung di Lantai 13 Gedung
Utama, pada Rabu (11/4). Kick
off dihadiri Direktur Pemasaran &
Niaga Djaelani Sutomo, SVP Fuel
Marketing & Distribution Djoko
Prasetyo, VP Alfian Nasution, dan
jajaran Direktorat Pemasaran &
Niaga lainnya. Juga tampak hadir
ialah VP ISC Taryono. Sementara
dari konsultan Audex Indonesia,
hadir Mr. Steven Lee dari Audex
Singapore dan Chang Wan Kok
(GM Audex Indonesia).
“Ini merupakan proyek ta
ruhan kita. Apakah kita bisa
membangun proyek ini? Tentunya
dibantu Audex serta dari EPC
Contractor. Ini menjadi proyek
yang benar-benar menjadi an
dalan kita. Kita dapat belajar
dari kendala-kendala yg per
nah kita hadapi selama ini da
lam management project. Se

hingga diharapkan project ini
dapat selesai tepat waktu dan
berkualitas,” kata Djaelani.
Djaelani yakin proyek ini kelak
bisa menjadi contoh ke depan,
bagaimana Direktorat Pemasaran
& Niaga seharusnya berbisnis. “Ini
juga bisa menjadi kontribusi bagi
Petral, dimana Petral akan punya
storage yang bisa dimanfaatkan
untuk mereka melakukan trading.
Tujuannya jelas, supaya kita bisa
mendapatkan harga terbaik.”
SVP Fuel Marketing &
Distribution Djoko Prasetyo
melaporkan dasar pelaksanaan
dan tahapan-tahapan pengem
bangan TBBM Pulau Sambu ini
di-treat sebagai BTP Korporat
yang berasal dari Direktorat Pe
masaran & Niaga. Sebelumnya,
P e r t a m i n a d a n P e r t a m i n a
Energ y Serv ices (PES/Petral)

telah menandatangani Head of
Agreement pada 7 Juli 2011
dan Kontrak Kerja Sama pada
22 Desember 2011 untuk pe
manfaatan sarana dan fasilitas
Terminal BBM Pulau Sambu.
Yang melatari pengem
bangan Terminal Pulau Sambu
ini karena letaknya yang sangat
strategis di muka jalur pelayaran
internasional serta sudah sesuai
dengan Road Map, RJPP dan
Program Pertamina 2025. “Pe
laksanaan proyek ini sangat re
levan sesuai dengan cita-cita kita
bersama, dimana dari sisi supply
dan distribusi akan berfungsi satu
Storage Provider yang berkelas
intrnasional,” kata Djoko.
Pengembangan Pulau
Samb u ini juga inline dengan
misi yang diemban oleh Per
tamina Energy Services (PES/
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Pertamina Upgrade TBBM Pulau Sambu

Direktur Marketing & Trading Pertamina (saat menjabat) Djaelani Sutomo memberi sambutan pada Kick off Konsultan Engineering Project Upgrading TBBM
Pulau Sambu.

Petral) sebagai trader Per
tamina belum mempunyai satu
storage. Sehingga dia tidak bisa
mengembangkan bisnisnya se
cara leluasa. “Dengan kerja sama
antara Pertamina dan PES untuk
memanfaatkan Pulau Sambu
ini, kedua pihak mendapatkan

manfaat yang sangat besar,”
tegas Djoko.
Setelah kick off meeting
konsultan engineering ini,
dilanjutkan pula dengan kick
off meeting secara teknis di
TBBM Pulau Sambu keesokan
harinya.•URIP HERDIMAN KAMBALI

SISIPAN
MEDIA PERTAMINA

Senin, 23 April 2012

Kartini
Sobat Papua
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Tanggal 21 April, diperingati sebagai Hari
Kartini. Cita-cita Kartini untuk memajukan
pendidikan kaum perempuan dan generasi
penerus bangsa, diwujdukan Pertamina
lewat program tanggung jawab sosial. Baik
itu program Corporate Social Responsibility
maupun program Bina Lingkungan.
Semangat Kartini yang senantiasa
mencurahkan energinya, tercermin dalam
kegiatan Pertamina dalam meningkatkan
sumber daya manusia, khususnya di
Papua. Mulai dari pembangunan Posyandu
Nusantara yang menjadi cikal bakal
pembentukan karakter dan kesehatan balita
penerus bangsa. Ada juga bantuan bagi
sekolah sepak bola, beasiswa bagi pemain
bola cilik beprestasi, serta saran pendidikan
dan ibadah bagi umat muslim dan kristiani.
Semuanya terangkum dalam Sisipan Kartini
Sobat Papua edisi pekan ini.
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan meneriakkan yel-yel
bersama murid Sekolah Sepak Bola (SSB) Emsyk di Distrik Heram,
Kampung Waena, Papua, usai memberikan bantuan fasilitas bagi SSB
yang telah mencetak generasi muda berprestasi.

Secercah
Harapan

Keceriaan menyelimuti puluhan ibu dan anak balita yang tak sabar menunggu digunakannya posyandu
baru di jalan Pasifik Indah III, Pasir II, Jayapura Utara, Kamis (19/4). Mereka ingin merasakan nyamannya
menimbang anak, dan mendapatkan penyuluhan gizi dari para kader di tempat baru. Hari itu, Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan beserta Walikota Jayapura Drs. Benhur Tommy Mano, meresmikan
posyandu seluas 6 x 8 meter persegi, yang dibangun dengan bantuan dana
Corporate Social Responsibility Pertamina.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan
menyuapi salah satu balita di Posyandu Nusantara.

Posyandu di Kelurahan Tanjung Ria ini, diharapkan bisa menampung berbagai
kegiatan untuk menunjang kesehatan ibu dan balita. Pembangunan Posyandu
berikut fasilitas kesehatan senilai Rp 177 juta rupiah itu merupakan bagian dari
upaya Pertamina dalam meningkatkan kesehatan generasi penerus bangsa.
“Karena kualitas manusia itu tidak hanya ditentukan saat dia menempuh pendidikan.
Jauh sebelum itu fase penting pembentukan kualitas manusia justru ditentukan mulai
dari kandungan hingga balita,” jelas Karen dalam sambutannya. Selain kesehatan,
pembentukan karakter anak juga sangat menentukan masa depan bangsa. Maka
itu Karen menyarankan anak-anak wajib diperhatikan orang tuanya khususnya
ibu untuk pembentukan karakter. “Saya berharap pembentukan karakter
diperhatikan sampai dengan anak kelas 6 SD, karena setelah itu sudah
terlambat,”ujarnya.
Menanggapi bantuan ini, Walikota Jayapura Benhur menyampaikan apa yang
dilakukan Pertamina benar-benar tepat sasaran. Apalagi dari 52 posyandu yang dibangun Pertamina di
seluruh Indonesia, 8 diantaranya berada di Jayapura.
“Dengan posyandu, ibu hamil dan balita akan terpantau perkembangan gizinya dengan baik, sehingga
mendukung kesehatan ibu, yang akan melahirkan anak cerdas untuk membangun bangsa dan negara ini
di masa depan,”papar Benhur.
Usai diresmikan, di posyandu yang melayani dampingan 31 bayi, 76 balita, 7 ibu hamil, 10 ibu menyusui
dan 25 dampingan home visit itu langsung dilaksanakan kegiatan penimbangan bayi, pemberian makanan
tambahan dan imunisasi. Karen didampingi Walikota Jayapura, juga ikut serta dalam kegiatan tersebut.
Ungkapan terimakasih warga kepada Pertamina tiada henti disampaikan. “Kami senang, anak-anak bisa
mengikuti kegiatan posyandu dengan senang. Selain dapat makanan tambahan dan penyuluhan, anakanak bisa bermain sepuasnya,”ujar Frida, warga Tanjung Ria.
Lagu Tanah Papua disenandungkan ibu-ibu kader gizi posyandu bersama dengan Karen. Syair penutup
Tanah Papua diucapkan dengan lantang ..“Sio ya Tuhan terima kasih.... Sio ya Tuhan terima kasih...”
sebagai bentuk ungkapan syukur atas bantuan yang mereka terima.•DSU

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menari
bersama tarian perpisahan dengan warga setempat.
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di Posyandu
Nusantara

Penggiat
Gizi
dari
Jayapura

Kecintaan yang besar terhadap anakanak dan keinginan untuk saling berbagi
dan melayani, membuat Deisye Tureai
dikenal warga Pasifik Indah, Jayapura.
Perempuan berusia 52 tahun ini, meru
pakan pelopor kegiatan posyandu di
wilayah Pasifik Indah.
Sejak tahun 1990 perempuan kelahiran
Manado itu, mulai aktif di bidang
kesehatan anak di Papua. Memulai
dengan membantu di Posyandu
Pasifik Indah, dan setahun kemudian
menginisiasikan pembuatan Posyan
du Nusantara di daerah Pasir II, Jayapura Utara.
Dengan segala keterbatasannya, Deisye mengajak ibu-ibu di sekitar
rumahnya untuk membuat Posyandu. Dimulai dari mengadakan kegiatan
Posyandu di halaman rumah, hingga menumpang di rumah salah satu
warga. (baca : Bangga Anak Papua Sehat dan Kuat)
“Dulu karena tidak ada tempat, saya melakukan kegiatan di halaman
rumah, alat timbang dengan menggunakan kain yang diikatkan di
pohon, sedih kalau cuaca buruk atau hujan tiba-tiba, kegiatan posyandu
langsung bubar,”kenang Deisye.
Namun segala keterbatasan yang dialami, tidak menyurutkan langkah
Deisye untuk tetap menjalankan Posyandu Nusantara. Sebelum tahun
2009, Deisye kerap menggunakan dana pribadi untuk memberikan
makanan sehat. Namun nenek yang dikarunia dua cucu ini menyiasatinya
dengan membuat kotak sehat yang ada di Posyandu Nusantara, sehingga
bila ada masyarakat yang mau ikut membantu dapat memasukkan dana
secara sukarela ke dalam kotak tersebut.
Seluruh makanan dimasak sendiri oleh Deisye dan dikombinasikan nilai
gizinya untuk membantu pertumbuhan balita di sekitarnya. “Menunya
saya usahakan yang seimbang, jika dana sukarela kurang ya kami
usahakan dari kantong sendiri,”ujar perempuan yang setiap hari Sabtu
pada minggu pertama awal bulan menggelar posyandu.
Usahanya tidak sia-sia. Jika 12 tahun silam saat ia mulai aktif di posyandu
masih menemukan balita gizi buruk, kini sudah tidak ada lagi. “Kalaupun
ada yang kurang gizi hanya 2, dan setelah didampingi kondisi mereka
membaik,”jelasnya peraih kader posyandu terbaik se-Jayapura tahun
2011 ini.
Saat ini, jumlah bayi dan balita yang terdaftar di Posyandu Nusantara
mencapai 80-an yang tersebar di tiga Rukun Tetangga (RT) di wilayah
Pasir II. Kegiatan yang dilakukan di Posyandu tersebut adalah melakukan
penimbangan bayi, pemberian makanan tambahan, lomba-lomba
posyandu, maupun pemeriksaan ibu hamil.
Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penggiat psoyandu,
Deisye maupun posyandu Nusantara telah menerima beberapa
penghargaan. Yakni Posyandu Nusantara sebagai Posyandu teladan di
Jayapura tahun 1998, salah satu bayi di Posyandu Nusantara, Rizkia
Bandi terpilih sebagai juara lomba bayi sehat kota Jayapura tahun
2010,
Kini setelah ada bangunan Posyandu, Deisye masih berharap para kader
mendapatkan pelatihan kader gizi. Kebanyakan penggiat posyandu
yang merupakan ibu umah tangga, tentunya perlu bimbingan agar bisa
menjadi juru kampanye hidup sehat mulai dari lingkungan rumah hingga
ke masyarakat yang lebih luas.•Reno Fri Daryanto/ DSU

Bangga
Keberlangsungan kegiatan posyandu Nusantara di wilayah Pasir II, Jayapura Utara tak lepas dari jasa
Nonce Nasution. Ibu empat anak ini merupakan salah satu warga yang meminjamkan rumahnya
untuk kegiatan posyandu Nusantara setiap satu bulan sekali.
“Waktu mereka belum punya gedung, saya kasihan lihat anak-anak ditimbang di bawah pohon,
makan di luar. Ga ada tempat to. Daripada mereka kehujanan lebih baik numpang di rumah saya
saja,” ujar nenek tiga cucu ini.
Perempuan kelahiran Ambon ini rela
rumahnya disinggahi 70 balita beserta
orang tuanya setiap bulan, sejak tahun
2008. “ Memang kotor, namanya juga
anak-anak. Tapi saya rela dan siap
rumah dipakai agar anak-anak Papua
sehat dan kuat to..,”ujarnya dengan
logat khas Papua.
Istri Almarhum Jhon Nasution ini
berharap agar setelah mendapat ba
ngunan posyandu baru, tidak
membuat kegiatan menjadi ken
dor. “Semoga berkembang dan
bisa menjadi klinik ibu dan anak.
Agar anak-anak kita maju to..,” katanya sambil memandang bangga
bangunan posyandu Nusantara bantuan Pertamina.•DSU

BANTUAN
Bina Lingkungan

bagi Masyarakat Papua

Selain membantu pembangunan posyandu di Jayapura, Pertamina juga menyalurkan bantuan bina
lingkungan dari SME & SR (Small Medium Enterprise and Social Responsibility) Partnership Program untuk
pendidikan dan juga tempat ibadah.
Bantuan senilai total Rp 455 juta diserahkan bersamaan dengan peresmian posyandu Nusantara di Pasir II,
Jayapura Utara oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, didampingi Gatot Siswowijono perwakilan
dari SME dan SR Partnership Program.
Bantuan tersebut disalurkan untuk biaya renovasi
Gereja Bethel Indonesia, Masjid Quba, Pondok
Pesantren Hidayatullah dan Sekolah Dasar
YPPk Kristus Raja. Dalam sambutannya Karen
menyatakan bantuan bina lingkungan di wilayah
Jayapura diharapkan bisa memberikan manfaat
dan sumber kebahagiaan serta menjadi tali pengikat
silaturahim dan persaudaraan Pertamina dengan
pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya
di Papua.•DSU

Semangat
prestasi

dari Embun
Gunung
Syklop

Terik matahari tak mengalangi semangat ratusan siswa Sekolah Sepak Bola (SSB) Emsyk
Uni Papua (EUP) binaan Benny Pepuho. SSB di Distrik Heram, Kampung Waena,
Kelurahan Yabansai ini berdiri sejak tahun 2003, dan kini mendidik 340 anak dari berbagai
golongan usia. “Niat kami mendirikan sekolah bola ini untuk mengakomodir dan memberi
ruang kegiatan bagi anak-anak dengan kegiatan positif,”ujar Benny.

Benny Pepuho, Direktur Yayasan Emsyk Uni
Papua (EUP) bersama sebagian anak didiknya.

Di lapangan EUP Papua, mereka berlatih tanpa mengenal lelah. Apalagi sepak bola
merupakan cabang olah raga yang diminati anak-anak Papua karena
sederhana dan minim modal. “Anak-anak awalnya biasa main bola tanpa
sepatu, dan baju apa adanya, “ujar lulusan S2 Manajemen Uncen ini.
Tahun pertama berdiri SSB Emsyk, Benny memberikan ruang bagi anak-anak
SD dan SMP di sekitar rumahnya untuk bergabung dengan Emsyk. Jumlah
peserta saat pertama Emsyk didirikan sekitar 30-an anak. Lapangan sepakbola
pun belum ada, hanya menggunakan halaman rumah Benny dan bantuan
bola dari seorang teman. Nama Emsyk sendiri diambil dari singkatan
Embun Syklop. Syklop adalah nama gunung di Sentani yang letaknya tak jauh
dari tempat anak-anak latihan bola.
Pada tahun 2004, Benny mengajak sahabatnya, Yohanes Songgonao,
mantan pemain di beberapa klub, seperti Persipura, Persisam, untuk
memperkuat SSB Emsyk Papua. Perjuangan Benny dan Yohanes tak
bisa dibilang mudah, selain terkendala lahan untuk latihan juga dana.
Beruntung, Robert Hendambo, kerabat Benny bersedia meminjamkan
tanahnya yang berukuran 150 x 120 m untuk dijadikan lapangan berlatih.

Apa yang diharapkan Benny mendapat respon dari Pertamina yang memberikan bantuan
dana sebesar Rp 100 juta rupiah untuk pembelian fasilitas sekolah bola yakni sepeda statis.
Pemberian bantuan diserahkan langsung Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan di
lapangan EUP Waena Papua, Jayapura dan Direktur EUP Benny Pepuho, Jumat (20/4).
“Ini salah satu upaya untuk melihat potensi di wilayah Indonesia Timur, dari kerja sama
bantuan ini saya melihat seperti anak-anak saya, bahwa mereka punya kesempatan yang
sama untuk berprestasi. Kita harap BUMN lain juga harus mengikuti jejak yang sudah kami
buat,” jelas Karen.
Karen menambahkan sepak bola adalah alat pemersatu bangsa dan sangat kuat dalam
mempererat hubungan satu dengan yang lain. Maka potensi ini harus dioptimalkan terutama
dari wialyah Indonesia Timur. Selain memberikan bantuan fasilitas, Karen Agustiawan
juga akan mencari tiga anak binaan EUP berperastai yang akan disekolahkan ke SSB
Pertamina yang langsung dibina oleh klub ternama AC Milan. “Pertamina akan mencari
bakat-bakat bola dari Papua dan akan kerjasama dengan AC Milan untuk mendidiknya.
Kita akan mencari bibit-bibit muda usia 14 tahun ke bawah,” tegasnya.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan
berbincang dengan Benny Pepeho sembari
menyaksikan siswa SSB berlatih.

Foto : Kuntoro

Benny dan kawan-kawan akhirnya bisa membawa SSB EUP menduduki runner up piala
Danone tahun 2003. “Kami ingin semangat anak-anak bertanding tidak padam, hanya
karena minim fasilitas dan bermain di kandang terus. Kami nggak ingin mereka down,”jelas
Benny yang bekerja sebagai perawat di RS Abepura.

“Saya bangga, dan berterima kasih kepada Pertamina,” ujar Otto Geissler, siswa SSB
usai menerima bantuan dari Pertamina.
Hal yang sama juga disampaikan Benny. “Selain ungkapan terima kasih, saya
berharap Pertamina di kemudian hari dapat memberikan beasiswa bagi anak-anak
kami, sehingga mereka lebih fokus berlatih sehingga prestasi yang dihadaprkan bisa
muncul,” harapnya.•DSU

