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“Finish Strong”

Sebagai objek dari evaluasi komunitas pasar uang, seringkali
perusahaan global menerapkan manajemen pola kerja “finish
strong”, yaitu mengakhiri rangkaian pekerjaan dengan posisi yang
kuat. Rangkaian kerja yang dimaksud bisa berarti kegiatan rutin
atau kinerja tahunan. Pelaku pasar menilai, perusahaan dengan
dengan posisi kuat di akhir tahun akan memulai tahun berikutnya
dalam posisi yang kuat juga.
Pola finish strong ini juga tercermin dalam kinerja Pertamina
tahun 2013 ini. Sebut saja penyelesaian akusisi konsesi minyak
di Aljazair, perolehan hak partisipasi Irak, serta tercapainya
kesepakatan jual beli 2 blok offshore domestik. Selain itu,
kesuksesan lain yang turut menguatkan nama Pertamina di
dunia bisnis internasional yakni masuk dalam ranking Global
Fortune 500 dan 50 Most Powerful Women 2013, peningkatan
produksi dari blok ONWJ dan WMO, hingga perolehan grant dari
AS untuk optimalisasi kilang sebagai bentuk kepercayaan pihak
luar terhadap Perseroan.
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Akhir tahun merupakan salah satu momentum penting, termasuk
bagi komunitas keuangan global. Jika perusahaan mengevaluasi
key performance indikator (KPI) untuk menentukan sasaran kerja,
pelaku pasar uang melakukan evaluasi kinerja perusahaan guna
mencari target investasinya tahun depan. Berbagai metode
evaluasi diterapkan, salah satunya penilaian kinerja perusahaan
dalam periode waktu tertentu. Periode paling awal menilai secara
triwulanan (quarterly). Lalu, semesteran (1st Half), dan tahunan di
akhir tahun (end of year results). Negara-negara barat umumnya
menganut pola pikir ini sebagai pola monitoring kinerja paling
tepat. Sementara di Jepang berorientasi pada kinerja jangka
panjang (long term view). Namun apapun pendekatannya, pelaku
pasar uang pasti menilai kinerja perusahaan dari periode ke
periode, terlebih bagi perusahaan yang sudah mendunia.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan terpilih sebagai Pemimpin BUMN Berdaya Saing Terbaik untuk kategori Bisnis Global dalam ajang BUMN Award 2013.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan.

BUMN Award 2013 :

Pertamina Raih 4 Penghargaan
Empat penghargaan
berhasil diraih

Pertamina pada malam

penganugerahan BUMN
Award 2013. Menjadi

bukti bahwa Pertamina

diakui sebagai korporasi
yang sehat dan berdaya
saing tinggi.

Upaya bersama kita secara korporasi telah menuai keberhasilan
dan tentu menjadi perhatian pelaku bisnis dan keuangan
internasional. Pada akhirnya, rentetan keberhasilan akan
meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap Pertamina
dan mempermudah perseroan dalam aksi korporasi lain serta
memperoleh akses pendanaan murah.
Finish strong memberi semangat untuk meneruskan momentum
kinerja di tahun 2014. Jika mampu mengawali tahun dengan
pelaksanaan RUPS Laporan Tahunan Tahun Buku 2013,
Pertamina akan makin memperkuat profilnya sebagai benchmark
company guna meraih pengakuan yang lebih tinggi dari mitra
bisnis dan pelaku pasar uang global.•
Finish strong, Start stronger.
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Pojok Manajemen :
transparansi pertamina sejajar
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
dengan perusahaan publik
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JAKARTA – Keempat peng
hargaan tersebut, yaitu
Pemimpin BUMN Berdaya
Saing Terbaik 2013 kategori
Bisnis Global, Pertamina
sebagai BUMN Energi
dan Sumber Daya Mineral
B e rd a y a S a i n g Te r b a i k
Pertama, penghargaan untuk
kategori Implementasi Good
Corporate Governance (GCG)
BUMN Non Terbuka Berdaya
Saing Terbaik ke-2, dan
penghargaan untuk kategori
Pelayanan Publik BUMN

Suara Pekerja:
DIRGAHAYU PERTAMINA

Berdaya Saing Terbaik ke-2.
Penghargaan diserahkan
langsung oleh Menteri Negara
BUMN Republik Indonesia,
Dahlan Iskan pada malam
penganugerahan BUMN
Award 2013 “Membangun
Daya Saing untuk Mewu
judkan BUMN Unggul” yang
berlangsung di Ballroom Hotel
Grand Melia, Kamis (6/12).
Menteri BUMN, Dahlan
Iskan berharap seluruh BUMN
bisa berpikir dan bekerja
lebih keras untuk bisa survive
dalam keadaan ekonomi yang
sedang bergejolak seperti
sekarang.
“Tahun depan kita harus
lebih kompetitif dan fokus agar
bisa survive dalam menyikapi
gejolak ekonomi. Kita harus
bisa menjadi bagian yang
pertumbuhan ekonominya di
atas rata-rata,” tegas Dahlan
dalam sambutan singkatnya.
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Direktur Utama Pertamina,
Karen Agustiawan yang
kembali terpilih sebagai
CEO terbaik pada ajang
BUMN Award ini mendapat
apresiasi khusus dari
dewan juri. Menurut Ketua
Dewan Juri, Tanri Abeng,
terpilihnya Karen Agustiawan
sebagai CEO bisnis global
berdaya saing terbaik karena
dinilai memiliki visi dengan
keberanian mengambil risiko
dan berinvestasi dalam ke
giatan bisnis perusahaan di
luar negeri, seperti Afrika dan
Timur Tengah.
Sementara Corporate
Secretary Pertamina Nursatyo
Argo menyatakan, peng
hargaan tersebut menjadi
hal yang sangat positif bagi
Pertamina, di antara sekitar
140 perusahaan BUMN.
“Penghargaan ini patut
kita syukuri karena meru

Kiprah Anak Perusahaan :
kerja sama PGE DENGAN
star energy dan chevron
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pakan hasil kerja keras
seluruh insan Pertamina.
Di tahun mendatang kita
akan tingkatkan terus untuk
bisa menjadi yang terbaik,
karena persaingan kinerja
antar BUMN semakin ketat.
Ini challenge bagi kita untuk
terus meningkatkannya lagi,”
lanjut Nursatyo Argo.
Anugerah BUMN
Aw a rd b e r t u j u a n u n t u k
memberikan penghargaan
kepada BUMN yang telah
mengembangkan model
bisnis unggul, mendorong dan
merangsang BUMN untuk
terus meningkatkan daya
saing dan ajang bagi kalangan
BUMN untuk unjuk kinerja
terbaik kepada publik dan
stakeholders BUMN dalam
rangka memperkuat reputasi
BUMN sebagai korporasi
yang sehat dan berdaya saing
tinggi.•IRLI

Utama :
sobat bumi, meretas
jejak peradaBAn dunia

VISI

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

Transparansi pertamina
sejajar dengan
perusahaan publik
Foto : KUNTORO

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

Pengantar Redaksi:
Pertamina kembali meraih penghargaan internasional dalam
1st Asian Company Secretary Recognition Awards 2013 yang
diselenggarakan Corporate Governance Asia pada 18 November
2013. Lembaga yang berkedudukan di Hongkong tersebut
memberikan pengakuan kepada Corporate Secretary karena mela
kukan upaya terbaik dalam pelaksanaan transparansi di perusahaan.
Energia Weekly mewawancarai Corporate Secretary Pertamina,
Nursatyo Argo, terkait penghargaan tersebut. Berikut petikannya.
Kriteria apa saja yang menjadi pertimbangan juri, se
hingga Pertamina bisa mendapatkan penghargaan tersebut?
Terlebih dahulu saya jelaskan tentang Company Secretary Award,
yang sejatinya telah disiapkan oleh Corporate Governance Asia
selama 6 tahun, untuk mendapatkan sistem penilaian yang tepat.
Berbagai kriteria penilaian diformulasikan, beberapa di antaranya
meliputi upaya transparansi yang telah dilakukan Pertamina,
terutama dari sisi tata kelola perusahaan atau Good Corporate
Governance (GCG), keterbukaan informasi, stakeholders re
lations, kepatuhan akan regulasi dan kinerja perusahaan. Sistem
penilaiannya dengan survei, dimana melibatkan sekitar 1.100
responden dari 12.000 pembaca Corporate Governance Asia,
yang terdiri dari Fund Managers, Investment Funds dan eksekutif
perusahaan di Asia.
Dari Indonesia ada 3 perusahaan yang mendapatkan
penghargaan tersebut. Dua di antaranya merupakan
perusahaan terbuka. Apakah ini bisa dikatakan transparansi
di Pertamina sudah sejajar dengan perushaan publik? Mereka
tidak melihat kriteria hanya kepada listed company atau nonlisted. Itu tidak menjadi acuan utamanya. Walaupun kenyataannya
sebagian besar perusahaan yang ikut merupakan listed company,
sehingga lebih mudah diteropong kinerjanya, apakah sudah
memenuhi ekspektasi pasar atau belum.
Nah, kebetulan Pertamina sudah menerbitkan Global Bond.
Di dalam proses Global Bond itulah terlihat bahwa Pertamina
sudah cukup transparan dan sudah cukup governance. Ini yang
menjadi dasar mereka melakukan penilaian. Kemudian mereka juga
memberikan penilaian perusahaan mana atau personil mana yang
bisa dan layak mendapatkan Recognition Award ini. Artinya, sejalan
dengan Global Bond yang sudah kita lakukan, sebenarnya market
itu sudah mengapresiasi bahwa Pertamina ini sudah transparan
dan governance kita sudah bagus. Karena kalau tidak menerapkan
hal tersebut, tidak mungkin ada orang yang mau beli bond kita. Ini
terbukti juga dari rating bond Pertamina yang baik.
Jadi karena kita dianggap sudah cukup transparan, dan juga
mempunyai program-program yang mengarah pada transparansi,
maka kita yang bukan listed company juga mendapatkan apresiasi
tersebut. Ekspektasi pasar inilah yang salah satunya diwujudkan
dalam bentuk Recognition Award. Dengan demikian bisa dikatakan
penerapan transparansi di Pertamina sejajar dengan perusahaan
publik.
Upaya apa yang sudah dilakukan Corporate Secretary
untuk menunjukkan transparansi Pertamina dalam hal
memberikan akses keterbukaan informasi baik bagi publik
di dalam dan luar negeri termasuk bagi para investor
(bondholders)? Terhadap bondholders kita telah memberikan
transparansi yang ditunjukkan dengan membina komunikasi de
ngan para bondholders maupun investment bank. Mereka boleh
bertanya apa saja kepada Pertamina, dan menjadi kewajiban
Pertamina untuk menjawab sesuai dengan bisnis kita. Seperti
belum lama ini kita mengadakan Bondholders Day, supaya seluruh
bondholders dapat lebih mengenal Pertamina dengan lebih dalam
dan baik.
Kita berdiskusi, menyampaikan presentasi sejauhmana
kemajuan proyek-proyek yang ada di Pertamina, dan kami ajak para

bondholders tersebut melihat langsung proyek-proyek Pertamina
secara riil, seperti kami ajak mereka ke FSRU (Floating Storage
Regasification Unit) di Teluk Jakarta.
Bagiamana dengan penerapan GCG dan keterbukaan
akses komunikasi ? Kalau kita bicara bagaimana meningkatkan
penerapan GCG, yang jelas kita punya fungsi Compliance yang
mengawal tentang penerapan bisnis Pertamina terhadap aturanaturan yang berlaku. Dari sisi manajemen, kita sudah mendorong
dengan dilakukannya boundary GCG di dalam KPI Pekerja dari
tingkat Direksi sampai pekerja. Boundary KPI tersebut berkaitan
dengan gratifikasi, code of conduct, conflict of interest, kemudian
laporan LHKPN, dan sosialisasi GCG. Hal ini dimasukkan ke dalam
KPI masing-masing pekerja, supaya masalah GCG ini diharapkan
embedded (melekat) pada semua insan Pertamina. Secara khusus
terkait LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara), sejak
September lalu Bu Dirut memutuskan pembuatan laporan tersebut
diperluas hingga ke pejabat setingkat Manager.
Kita juga telah menerapkan Whistle Blower System (WBS), dimana
siapapun yang melihat atau mencurigai adanya penyimpangan yang
dilakukan di Pertamina bisa melapor melalui WBS tanpa harus
menyebutkan identitasnya, tapi tentu harus disertai data yang benar.
Yang kedua, soal keterbukaan akses informasi. Keterbukaan
pada akses informasi publik, kita sudah memiliki aturannya. Dimana
sudah dibuat kriteria informasi apa saja yang bisa diakses oleh publik
atau hanya sebagai data perusahaan yang tidak bisa diakses oleh
publik. Kita juga menggunakan media baik digital dan cetak untuk
menjadi sumber informasi tentang Pertamina. Ada juga Contact
Center Pertamina 500 000 yang siap melayani segala hal pertanyaan,
kritik, saran dan masukan dari publik selama 7 x 24 jam non stop.
Bagaimana dengan penerapan dan realisasi program CSR
sebagai salah satu parameter penilaian, terkait kepatuhan
perusahaan akan regulasi? Saat ini program CSR kita sudah
berjalan dengan bagus, salah satunya program Menabung 100 Juta
Pohon, dimana kemarin kita baru saja mendapatkan rekor MURI
untuk penanaman 20 juta pohon dalam sehari. Program Menabung
100 juta pohon tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2011,
dimana filosofinya adalah sebagai sumbangsih Pertamina kepada
bangsa dan juga dunia, untuk menyumbangkan udara yang lebih
segar bagi dunia. Jadi rekor MURI kemarin bukan ditujukan hanya
untuk mengejar angka saja, tetapi sekaligus juga kita menekankan
pada perawatan dan pemantauan perkembangan pohonnya agar
kelak benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan
lingkungan.
Harapannya adalah dengan program 100 juta pohon, maka
kualitas hidup di dunia dan udara akan lebih baik. Kami juga
menggunakan istilah menabung karena selain bertujuan untuk
pelestarian lingkungan, sekaligus juga mensejahterakan masyarakat.
Petani atau pemilik tanah yang tanahnya ditanami pohon tadi,
pada saat pohon ini besar dan siap dipanen kayunya, dia yang akan
menikmati. Jadi di dalam program ini (yang kita lakukan melalui
Pertamina Foundation), pembagian hasilnya adalah 70% untuk petani,
20% untuk relawan, 5% untuk Pemda, 5% lagi dikembalikan ke
PF untuk melanjutkan programnya. Jadi ini adalah program yang
berkelanjutan. Disini ada kewajiban bagi petani untuk nantinya ketika
panen mengembalikan 5% ke PF. Petaninya sendiri pada waktu dia
menebang pohon, juga berkewajiban untuk menanam kembali. Ini
akan terus bergulir dan ke depan kita akan lebih dari 100 juta pohon.
Kegiatan CSR lainnya adalah di bidang kesehatan dimana target
utamanya ialah peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui program
Pertamina Sehati. Ada juga program pemberdayaan masyarakat yang
dikemas lewat Desa Binaan, serta masih banyak lagi. Selama ini kita
senantiasa menerapkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan
baik di sekitar daerah operasi maupun kawasan lainnya, sebagai
bentuk kepatuhan kita akan regulasi, baik itu di Undang-undang
Perseroan maupun Undang-undang BUMN.•URIP

RALAT : Pada edisi pekan lalu, 2 Desember 2013, nama pejabat pada rubrik Pojok Manajemen tertera Senior Vice President Engineering & Operation Management
- Direktorat Gas Salis S. Aprilian. Seharusnya, direktur hulu pertamina muhamad husen.

EDITORIAL

Ayo Indonesia
Mendunia

Tak terasa Pertamina pekan ini sudah
memasuki usia ke-56 tahun. Tepat 7 windu
perusahaan energi kebanggaan bangsa ini men
jalankan perannya sebagai powerhouse yang
mendukung daya saing bangsa.
Pada hari jadinya tahun ini, Pertamina
mengambil tagline “Ayo Indonesia Mendunia”
yang sudah disosialisasikan sejak memperingati
10 tahun Pertamina berstatus perseroan pada
September lalu. Tagline bermakna positif
tersebut, mengajak dan mendorong semangat
seluruh unsur bangsa ini untuk mendunia dalam
segala hal.
Sebuah ajakan akan menarik minat
pengikut, jika disuarakan oleh mereka yang
telah membuktikannya. Bagi Pertamina, ajakan
mendunia menjadi hal sangat penting seiring
dengan aspirasi perusahaan tahun 2025 yang
bertekad menjadi Asian Energy Champion.
Tak mudah menapaki tangga menuju ke sana.
Banyak tantangan dan juga perlu strategi dan
langkah yang tepat agar bisa mewujudkannya.
Usaha dan kerja keras yang dilakukan
seluruh insan Pertamina dalam mewujudkan
aspirasi perusahaan salah satunya masuk
ranking 100 FORTUNE Global 500 pada tahun
2025, telah terbukti. Tahun ini, Pertamina
menembus urutan 122 di jajaran perusahaan
terkemuka internasional. Kiprah upstream juga
kian melebarkan sayap ke luar negeri. Tahun
ini Pertamina telah mengakuisisi blok di Irak
dan Aljazair. Pelumas Pertamina juga terus
mengembangkan Pemasaran di berbagai
negara, yang kini sudah mencapai 25 negara,
demikian pula dengan Aviasi.
Anak-anak muda Pertamina, juga telah
mendunia. Seperti Syahid Deradjat – pekerja
yang bertugas di HSE TC Sungai Gerong mewakili Indonesia dalam World Petroleum
Council Youth Forum 2013 di Canada, pada
Oktober lalu. Inovasi karya insan mutu pun telah
diakui dalam kompetisi tingkat dunia. Pertamina
juga memberikan dukungan kepada anak muda
mendunia, lewat berbagai cabang olah raga.
Seperti di GP2 dengan memberikan dukungan
kepada pebalab berbakat Rio Haryanto. Di Rally
mendukung Rifat Sungkar dan Subhan Aksa.
Beberapa hari lalu Pertamina juga mendukung
pebulutangkis muda pada laga Sea Games di
Myanmar. Bahkan “nakhoda” Pertamina, Karen
Agustiawan, masuk ranking ke-6 dari 50 pebisnis
wanita berpengaruh di dunia “50 Most Powerful
Women in Business” yang dirilis majalah Fortune
pada Oktober lalu.
Inilah semangat mendunia yang dinyalakan
Pertamina. Pembuktian diri bahwa anak bangsa
Indonesia bisa berkiprah maksimal di kancah
internasional. Bukan hendak menepuk dada,
tapi upaya menjadi role model bagi entitas bisnis
lainnya yang membawa bendera Indonesia, pa
tutlah diikuti.
Jangan biarkan masyarakat internasional
mengenal Indonesia hanya karena Bali-nya saja
atau stigma lain yang membuat kuping memerah
jika mendengarnya. Buatlah mereka menatap
kagum pada kita. Bahwa manusia Indonesia
bisa mendunia karena kualitas pribadinya yang
mumpuni, karena prestasinya, termasuk karena
kekuatan ekonomi masa depan bangsa ini yang
menjanjikan.•
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Tepat 10 Desember 2013, Pertamina genap
berusia 56 tahun. Usia yang matang untuk
sebuah entitas bisnis. Berikut harapan beberapa
pekerja untuk kelangsungan bisnis Pertamina di
masa yang akan datang.

Direksi dan seluruh pekerja Pertamedika
mengucapkan selamat hari ulang tahun ke56 Pertamina. Sukses dan Jaya selalu. Kami
mendukung terwujudnya Pertamina sebagai
world wide NEC melalui layanan kesehatan
yang PRIMA (Profesional, Ramah, Ikhlas, Mutu
& Antusias).

Pertamina
becomes a great and
well set up workplace – with healthy
climate of work – driven by clear
vision, compelling mission and strong
core values...
Ernie D. ginting
Culture & Transformation Manager

Dr. Mardjo Soebiandono, Sp.B
Direktur Utama PT Pertamedika
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Selamat Ulang Tahun Pertamina yang
ke-56. Saya berharap, sebagai perusahaan
nasional yang berkelas dunia, Pertamina
semakin mampu memberikan kontribusi ke
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan
energi dan kemakmuran bagi rakyat
Indonesia. Pertamina maju, sukses dan
jaya.
Rusminto
CSR Officer PHE

Arya Dwi Paramita
Legal & Relations Manager
Asset 4 Pertamina EP

Jika
hidup,
kita masih berhasrat
isikkan.
pas asa tetap harus dib
na
maka seiring desah
Up ay a
!
ng juju r na n ca pa ble
Pe rba ny ak ba ris an ora
rus ter us
mb en tuk ba ris an ha
ter str uk tur un tuk me
barisan ini.
sepelekan kontribusi
dioptimalkan. Jangan
hmat dan
Ra
ngundang turunnya
Diamnya saja akan me
ndominasi
lebih bila barisan ini me
Barokah dari langit. Ter
an gu n
rus ah aa n da lam me mb
se lur uh pe rge rak an pe
ga insan
sta di antara kita! Semo
negeri. Jangan ada du
laude
cum
s
i tetap tegar dan lulu
Pertamina tanpa kecual
.
a tahunan NKRI, 2014
melewati ujian siklus lim
Imron Khazim
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Semoga
P e r t am i n a y a n g
sudah mendunia bisa lebih
mendunia, masuk Fortune
100, lebih transparan, lebih
efisien.
Isfihana Hafny
Asisten Manager Upstream
Relationship Mgmt - Business
Demand CSS

“Pertamina agar meningkatkan kegiatankegiatan ber-value positif untuk people, planet
dan profit.
Di samping terus melakukan terob osanterobosan inovatif pada produk dan jasa yang
dijual, tapi juga peduli dan berkontribusi untuk bumi
dan rakyat Indonesia melalui program CSR yang
dapat diukur keberhasilannya.”
Zuyina Faza
Analyst Program & Performance

Selamat
ulang tahun Pertamina. Bersama
kita kibarkan merah putih di
kancah dunia.

RFID TIDAK UNTUK MOBIL MEWAH

JAKARTA (Republika) – Pemerintah meminta
para pemilik mobil baru dan mobil mewah tidak
memasang alat identifikasi konsumsi BBM
bersubsidi atau Radio Frequency Identification
(RFID) pada kendaraannya. RFID hanya boleh
dipasang pada mobil yang membutuhkan BBM
bersubsidi. Wakil Menteri Keuangan Bambang
Brodjonegoro mengatakan, dengan menggunakan
sistem itu, pemerintah dapat membatasi konsumsi
BBM bersubsidi agar tidak melampaui kuota untuk
BBM bersubsidi. Saat ini, pemerintah memang
belum mengeluarkan aturan bahwa RFID tidak
boleh dipasang di mobil mewah atau mobil baru.
“Mesti ada semacam imbauan moral bahwa RFID itu
adalah dalam rangka pengendalian BBM bersubsidi.
Jadi, ya seharusnya yang memasang adalah yang
membutuhkan BBM bersubsidi,” ujarnya. RFID
dipasang pada mobil agar dapat mengendalikan
volume konsumsi BBM.

IPA MINTA TRANSPARANSI
PERPANJANGAN KONTRAK MIGAS

JAKARTA (Investor Daily) – Indonesia Petroleum
Association (IPA) meminta pemerintah untuk
melakukan transparansi mengenai mekanisme
perpanjangan kontrak migas. Pasalnya, hingga
2021 setidaknya ada 28 kontrak migas yang
akan berakhir. Presiden IPA Lukman Mahfoedz
mengatakan, transparansi terkait perpanjangan
kontrak migas menjadi pertimbangan Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam membuat
keputusan investasi. Tanpa ada transparansi dan
kepastian terkait nasib kontrak, KKKS akan ragu
menanamkan modal, sehingga produksi bisa
turun menjelang kontrak habis. Jika perpanjangan
kontrak tidak ditangani dengan benar, produksi dan
penerimaan migas nasional akan ikut terancam.
“Paling tidak, bisa berdampak pada 60 persen
penerimaan migas,” ujarnya. Pemerintah harus
memikirkan kesinambungan produksi blok-blok
yang akan habis ini bukan hanya untuk kepentingan
kontraktor migas, tetapi juga negara.•RIANTI
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Pertamina Terus Bentuk Leadership dan
Capability SDM Kelas Dunia
JAKARTA - Direktur SDM
Pertamina, Evita M. Tagor
menjadi narasumber dalam
CHRO Forum, di Ballroom
Hotel Kempinski, Jakarta
Pusat, pada (18/11). Acara
yang digelar Kompaskarier.
com bekerja sama dengan
GML Performance Consulting
serta One HR Indonesia ini
mengangkat tema “Business
and HR Transformation Facing
2015 Free Trade Competition”,
berlangsung 18 hingga 19
November 2013.
Pada sesi bertajuk
Leadership that Brings Success
for Indonesian Future Leaders
to Prepare for AFTA (Cross
Culture Leadership), dibahas
tentang jenis kepemimpinan
dan kompetensi yang bisa
diterapkan, juga memahami
bagaimana mempersiapkan
pemimpin masa depan serta
mempersiapkan korporasi
untuk menjadi perusahaan
pilihan. Direktur SDM Perta
mina, Evita M. Tagor menjadi
pembicara bersama dengan
CEO Garuda Indonesia,
Emirsyah Satar, CEO Kompas
Gramedia, Agung Adiprasetyo,
City Country Officer Citibank
Indonesia, Pambudi Sunar
sihanto, Chairman Indonesian
Mining Association, Muliawan
Margadana. Diskusi dipandu
moderator dari Lutan Edukasi,

Ivan Sasmita.
Evita M. Tagor dalam
paparannya antara lain
menyampaikan capaian
Pertamina pada ranking 122
dan menjadi satu-satunya
perusahaan Indonesia yang
menembus Fortune Global 500,
sebagai keberhasilan yang patut
disyukuri bersama. Pencapaian
tersebut, menurut Evita tidaklah
mudah. “Karena pembangunan
karakter SDM Pertamina harus
mengubah mindset dari birokrat
menjadi entrepreneur, dari
semua disediakan menjadi
inovatif, dari semuanya main
sendiri sekarang kompetisi, dan
itu tidak mudah,” terang Evita.
Selanjutnya Evita meng
gambarkan di Pertamina sen
diri terdapat empat generasi
pekerja yang berbeda. Ge
nerasi pertama adalah baby
boomers sampai dengan
yang terakhir dikenal sebagai
Gen-Y Generation. Karena
itu, penanganan masingmasing generasi tersebut
pun berbeda-beda. “Peru
bahan kita lakukan sejak 2006
dengan transformasi, dimana
semua mindset diubah. Setiap
individu sekarang memiliki
Key Performance Indicator
(KPI). Ini memang mengejutkan
semua orang. Sekarang seluruh
kinerja pekerja diukur, kalau
memang tidak perform, minggir,

Foto : BOD SUPPORT

RESUME
PEKAN INI

Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor menjadi salah satu pembicara pada CHRO
Forum, di Ballroom Hotel Kempinski, pada (18/11).

akan diganti yang lain,” tegas
Evita sambil menggambarkan
bahwa kini Pertamina pun telah
melebarkan sayap keluar negeri.
Jadi, perusahaan dituntut
mampu menyiapkan, bukan
hanya leadership-nya tapi
juga capability. “Ini yang
coba kita bangun. Tahun lalu
kita meresmikan Pertamina
Corporate University, untuk
memenuhi kebutuhan kapa
bilitas di dalam,” ungkap Evita.
Disamping membangun kerja
sama dengan universitas,
Pertamina juga mendidik ka
pabilitas di dalam agar bisa
bersaing. Membangun keper
cayaan diri, kemampuan dan
keberanian negosiasi dalam
dunia bisnis yang kompetitif.
Evita juga menjelaskan
proses regenerasi di Pertamina

tidak “urut kacang”. Semua
berdasarkan KPI dan proses
assesment. Sehingga fenomena
terjadi sekarang generasi 30an tahun dapat memimpin
orang-orang dari generasi 4548 tahun.
Dalam sesi diskusi terse
but disimpulkan, faktor paling
penting dan diperlukan organi
sasi dalam menghadapi per
dagangan bebas adalah kepe
mimpinan yang baik agar dapat
mendorong era keterbukaan
menguntungkan semua. Terma
suk penyesuaian budaya dan
pengelolaan kompetensi dari
talent-talent yang dimiliki.
Harapannya, perusahaan-peru
sahaan Indonesia bisa lebih
kompetitif dan bisa masuk ke
dunia bisnis global dengan lebih
baik.•IWAN RIDWAN FAISAL

Upaya Industry & Marine
Marketing Region I
Tingkatkan Penjualan
Berastagi – Untuk meningkatkan pelayanan dan penjualan
BBM di Industri dan perkapalan, Industry & Marine Marketing
Region I mengadakan Workshop Layanan Jual dengan tema
“Pelayanan Cepat, Cermat dan Smart” di Hotel Mikie Holiday
Berastagi, Kamis (14/11) dihadiri oleh seluruh pekerja Layanan
Jual I&M dari seluruh Terminal BBM di Region I.
Workshop ini dibuka oleh Industrial Fuel Marketing Region
I Assistant Marketing Support Wisnu Harviyanto dengan
memaparkan kondisi pasar I&M Region I dan pentingnya posisi
layanan jual untuk mendongkrak penjualan BBM I&M.
Untuk itu layanan jual perlu memiliki kemampuan melayani
dengan baik dan mengetahui bagaimana prosedur pelayanan
terhadap pelanggan BBM I&M, baik subsidi maupun nonsubsidi.
Workshop ini juga menghadirkan beberapa narasumber,
seperti Citra Kharisma Dewi dari SPC Kantor Pusat, Riani Budi
Astuti dari MDM Kantor Pusat, Dwi Handoko dari Finance
Region I dan Ulil Amri dari Supply & Distribution Region I. Peserta
terlihat antusias menyampaikan pertanyaan dan juga sharing
permasalahan yang sering terjadi seputar pelayanan kepada
konsumen I&M.•MOR I
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The 10th ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) Conference & Exhibition :
Ho Chin Minh City Persoalan ketahanan energi
yang saat ini dialami Indonesia
rupanya juga dialami oleh
negara lain di kawasan
ASEAN. Hal tersebut terun
gkap dalam pembukaan the
10th ASCOPE Conference &
Exhibition (C&E), (28/11).
Dalam keynote speech
pembukaan 10th ASCOPE
C&E, Deputy Prime Minister
Vietnam, Hoang Trung Hai
menyatakan, negara ASEAN
mengalami permasalahan
energi yang relatif sama,
terutama terkait peningkatan
konsumsi energi. “Kita
(ASEAN) hidup dalam era
yang penuh tantangan, mulai
dari pertumbuhan ekonomi
yang sangat cepat, populasi
yang terus berkembang, serta
urbanisasi yang meningkat.
Semuanya membutuhkan
energi dan sumber daya,”
tuturnya.
Di Indonesia, peningkatan
konsumsi energi utamanya

didorong oleh peningkatan
jumlah kendaraan bermotor.
Direktur Hulu Pertamina,
Muhamad Husen selaku
ASCOPE Council Member
of Indonesia menyampaikan,
pasar sepeda motor terbesar
di Asia kini ada di Indonesia.
“Produsen motor asal Jepang
sampai memasang tagline
berbahasa Indonesia dalam
iklan mereka di Moto GP,”
ungkapnya ringan saat me
nyampaikan Country Report
dalam ASCOPE C&E CEO
Summit.
Menyikapi hal ini,
ASCOPE terus mendorong
kerjasama antar perusahaan
energi di kawasan Asia
Tenggara. Dalam the 39th
ASCOPE Council Meeting
(ACM) yang diadakan Rabu
(27/11), anggota ASCOPE
menyepakati tindak lanjut
kerja sama proyek di Asia
Tenggara seperti TransASEAN Gas Pipeline (TAGP)
dan ASEAN Petroleum

Security Agreement (APSA).
Keduanya merupakan
turunan dari kesepakatan
level menteri dalam the 31st
ASEAN Ministry of Energy
Meeting (AMEM), September
2013.
Pertamina sebagai
Indonesian National Energy
Company menyambut
baik kerja sama regional
ini. “ASCOPE sudah ada
selama 39 tahun. Ini saatnya
anggota ASCOPE mulai
mengubah pendekatan
untuk mensolusikan masalahmasalah ketahanan energi
yang terus berkembang,”
tukas Husen.
Indonesia jadi Tuan
Rumah ASCOPE Council
Meeting tahun 2014
Rangkaian 10th
ASCOPE C&E 2013 tetap
berlangsung meriah meskipun
dilaksanakan di tengah sua
sana duka menyusul bencana
Topan Haiyan yang melanda

Foto : BOD SUPPORT

Ketahanan Energi jadi Masalah Serupa di Asia Tenggara

Anggota ASCOPE yang diwakili oleh national energy company masing-masing negara bergandengan tangan menunjukkan
kekerabatan khas Asia Tenggara. ASCOPE sendiri telah berdiri sejak 1975.

Philippine. Mengambil tema
“Innovation and Cooperation
– The Way Forward”, diskusi
berfokus pada perkembangan
terakhir dalam industri migas
global dan regional serta
tantangan terkini seperti
pemanasan global.

Acara yang berlangsung
selama 28-30 November 2013
ini juga menghadirkan 120
stan pameran yang berasal
dari berbagai lini bisnis sektor
energi. Kegiatan konferensi
dan pameran yang sama
baru akan diadakan kembali

pada 2017 di Singapore.
Sementara itu, ASCOPE
Council Meeting ke-40 akan
diadakan kembali pada
penghujung 2014 dengan
menunjuk Indonesia sebagai
tuan rumah.•ADITYA WS

JAKARTA – Memasuki tahun

Pertamina, talkshow yang

Bambang Yudhoyono di Bali

ke-2 aksi Sobat Bumi yang

diikuti oleh 125 relawan sobat

untuk kegiatan Pertamina

dicanangkan oleh Direktur

bumi dan para mahasiswa

Sehati dan Desa Binaan.

Utama Pertamina, Karen

dari berbagai daerah seperti

Selain itu raih peng

Agustiawan pada 1 Desember

Universitas Brawijaya-Malang,

hargaan Indonesia Green

2011 di area Geothermal

Universitas Hasanuddin-

Award tentang pelestari bumi

Kamojang, Pertamina

Makassar dan Universitas

terbaik, program ekowisata

menggelar Festival Sobat

Cendrawasih-Irian Jaya.

mangrove di Bali, dan peman

Bumi yang berlangsung di

Dalam kesempatan ter

faatan limbah kulit jagung.

Kantor Pusat Pertamina 2 –

sebut Nursatyo mengatakan

Penghargaan tersebut

4 Desember 2013 sekaligus

bahwa dalam kurun waktu

adalah bukti nyata bahwa

menyambut Hari Ulang Tahun

2 tahun dicanangkannya

apa yang sudah dilakukan

ke-56 Pertamina.

aksi Sobat Bumi, Pertamina

oleh Pertamina membawa

Festival yang dibuka

banyak mendapatkan ap

perubahan dan manfaat besar

oleh Corporate Secretary

resiasi dan penghargaan

bagi kelestarian bumi.

Pertamina, Nursatyo Argo

dari berbagai pihak baik

“Program sobat bumi

ini menampilkan pameran

yang sifatnya lokal hingga

ini tidak akan berhasil

kegiatan yang telah dilakukan

internasional yang berkaitan

tanpa adanya kerjasama

oleh Sobat Bumi dalam

dengan kegiatan sobat bumi.

dari berbagai pihak. Saya

menjaga lingkungan, yaitu

Sepekan yang lalu,

berharap bahwa sobat bumi

pameran Green Action CSR

Pertamina pecahkan Rekor

yang dicanangkan ini menjadi

dan PKBL, Green Action

Muri Menabung 20 Juta

gerakan kita semua, gerakan

HSSE, program Pertamina

Pohon yang dilaksanakan

masyarakat Indonesia dan

Soccer School, program

serentak di sekitar wilayah

gerakan dunia. Mari kita

Gerakan Menabung Pohon,

operasi Pertamina. Di tahun

mencintai bumi tempat kita

program Sekolah Sobat Bumi,

2013 juga Pertamina berhasil

tinggal sehingga menciptakan

program beasiswa sobat

menerima penghargaan

ramah lingkungan,” ungkap

bumi bagi mahasiswa.

MDG’s Award yang diberikan

Nursatyo.

Di samping itu digelar

langsung oleh Presiden

Dengan aksi tersebut ten

juga pameran foto aksi hijau

Republik Indonesia, Susilo

tunya memberikan dorongan

Foto : PRIYO

Festival Sobat Bumi “ Cintai Bumi Selamatkan Bumi ”

Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo meresmikan Festival Sobat Bumi.

dan aspirasi bagi para pihak

Budi Hermawan dari Lembaga

“ Saya sangat berharap

yang ingin menjadi sobat

Klorofil Sobat Bumi di Garut

program sobat bumi

bumi baik pihak sekolah,

telah merasakan manfaat

Pertamina terus berlanjut

universitas dan komunitas

dengan kehadiran sobat

dan gerakan menanan pohon

masyarakat. Sobat bumi

bumi Pertamina. Menurutnya,

tidak hanya terbatas pada

adalah aksi hijau korporasi

program sobat bumi yang

100 juta pohon saja tapi terus

Pertamina yang dimotori

dilakukan oleh Pertamina

bisa ditingkatkan karena

oleh fungsi Corporate Sosial

mendapatkan respon positif

melihat semakin banyak

Responsibility, SME & SR

dari masyarakat Garut.

dan bertambahnya lahan

Partnership Program, HSSE

Buktinya, sudah ada 1500

kritis di Indonesia,” kata Budi

dan Pertamina Foundation.

hektar lahan yang mengalami

Hermawan.•IRLI

Relawan Sobat Bumi,

penghijauan.
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OSN Pertamina Cetak Generasi
Muda yang Unggul
Coastal Clean Up
di Pantai Teluk Penyu
CILACAP - Bersamaan dengan diresmikannya
Kampoeng Proper dengan lokasi barunya di
pantai Teluk Penyu Cilacap pada 13 Oktober
2013, digelar pula kegiatan bersih-bersih pantai
atau Coastal Clean Up. Kegiatan ini digelar dalam
rangka hari lingkungan hidup dengan didukung
penuh oleh pekerja Health Safety & Environment
(HSE) dan anggota Patrapala yang merupakan
wadah para pecinta alam di RU IV Cilacap.
Pejabat Sementara (Pjs) General Manager RU
IV Dadi Sugiana didampingi oleh Environmental
Section Head RU IV Herman Sumantri peserta
coastal clean up menyusuri pantai teluk penyu
sambil memungut sampah non organik dan
membersihkan sisi pantai yang ditumbuhi semak.
“ RU IV sangat berkomitmen untuk menjaga
ekologi di pesisir pantai Cilacap ini. Bersamasama dengan instansi pemerintah, kami secara
rutin melakukan kegiatan bersih-bersih pantai.
Harapan kami, masyarakat akan mencontoh apa
yang kami lakukan,” ujar Dadi Sugiana.
Hal senada juga disampaikan Herman
Sumantri di sela-sela kesibukannya. “Kita
berharap kebersihan pantai menjadi membudaya
di hati masyarakat Cilacap dengan adanya
Kampoeng Proper ini.”
Selain Patrapala dan Fungsi HSE, mitra kerja
RU IV pun kerap melaksanakan program bersih
bersih pantai yang dirangkai dengan kegiatan
gathering.
Saat diwawancarai secara terpisah, Koor
dinator Patrapala Ristanto Heru Widodo menyam
paikan, Patrapala kerapkali melakukan kegiatan
bersih-bersih pantai ini, selain bersama pihak
internal Pertamina juga bekerja sama dengan
pihak eksternal. “Anggota Patrapala kurang lebih
30 orang, kalau satu orang membawa 1 karung
sampah tentu jumlahnya sangat signifikan untuk
membersihkan Pantai Teluk Penyu,” ujarnya.•RU IV

DEPOK – Pertamina kembali
melaksanakan gelaran akbar
Olimpiade Sains Nasional
Pertamina (OSN-Pertamina)
2013 yang melibatkan
27.000 mahasiswa dari 33
Provinsi di Indonesia untuk
memperebutkan hadiah total
senilai Rp 2 miliar. Babak
seleksi tingkat Propinsi ini
dibuka oleh Dirjen Dikti,
Kemdikbud Djoko Santoso
di Balairung Universitas
Indonesia Depok, (27/11).
“Tidak ada bangsa yang
unggul di dunia ini kecuali
bangsa yang menguasai sains
dan teknologi dengan baik.
Itu artinya betapa pentingnya
sains dan teknologi untuk
mewujudkan bangsa yang
maju dan unggul,” ungkap
Djoko Santoso.
Dikatakan olehnya bahwa
program studi yang berkaitan
dengan sains dan teknologi
jumlah 70 persen tetapi
jumlah mahasiswanya hanya
14 persen. “Saya sangat
bangga dan berterima kasih
kepada Pertamina sebagai
pihak yang senantiasa selalu
mempromosikan ilmu sains
dan teknologi melalui OSN
ini,” ucapnya.
Pelaksanaan OSN Per
tamina 2013 yang memasuki
tahun keenam ini merupakan
program CSR Bidang Pen
didikan Pertamina seb a
gai implementasi dari visi
Pertamina dalam mencer
daskan anak bangsa.
Pe ny e le ngga r a a n O SNPertamina 2013 diharapkan
dapat menghasilkan generasi
muda Indonesia yang andal
dalam bidang sains.
Dalam kesempatan ter
sebut, Direktur SDM Per

Foto : KUNTORO

Foto : RU IV

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Mahasiswa peserta OSN Pertamina 2013 bersiap mengikuti seleksi tingkat provinsi.

tamina, Evita M. Tagor me
negaskan, sebagai peru
sahaan energi nasional Per
tamina memiliki kepedulian
yang tinggi untuk membantu
civitas akademika nasional
melahirkan ahli-ahli sains
yang kompeten di masa
yang akan datang. “Kami
berharap inovasi sains dan
teknologi yang dilahirkan
nanti dapat dikembangkan
dan bahkan diterapkan
untuk pengembangan bisnis
energi nasional, khususnya
di Pertamina saat ini dan di
masa yang akan datang,”
ungkapnya.
Dikatakan oleh Evita pe
nyelenggaran OSN dari tahun
ke tahun terus mengalami
perkembangan baik dari
jumlah peserta hingga jenis
kompetisi. Pihaknya juga
mengharapkan generasi muda
bisa membawa produk sains
dan teknologi Indonesia ke
ajang Internasional sehingga
perusahaan Indonesia bisa

maju dan berkembang.
“Kegiatan yang dila
kukan oleh Pertamina ini
sangatlah baik sebagai ajang
kompetisi dan mendukung
kemandirian teknologi kita.
Karena kemajuan negara
tergantung kepada kemajuan
sains dan teknologinya,” ujar
Muhammad Anis, Rektor Uni
versitas Indonesia.
Sementara Manager
Corporate Social Respon
sibility Pertamina, Ifki Su
karya memaparkan, pe
nyelenggaraan OSN-Per
tamina 2013 terdiri atas tiga
tahap, yakni pendaftaran
peserta, seleksi tingkat
provinsi dan poster session
yang dilakukan serentak
di 33 Provinsi pada 27
November 2013, babak
penyisihan untuk proyek
sains yang dilaksanakan
serentak secara online pada
28 November 2013, dan
babak final tingkat nasional
yang diselenggarakan pada

9-13 Desember 2013.
“Ini pertama kalinya saya
ikut ajang OSN dan jikapun
tidak lolos setidaknya saya
ingin menguji kemampuan
sains saya sampai sejauh
mana apalagi harus bersaing
dengan mahasiswa di seluruh
Indonesia,” ucap salah satu
peserta OSN, Lisa Nurfalah,
mahasiswa semester 3 MIPA
Universitas Indonesia.
Lain halnya dengan Zai
nal Mutaqin, mahasiswa
semester 3 MIPA Universitas
Indonesia jurusan Biologi
ini telah mengikuti seleksi
OSN Pertamina untuk yang
ke-2 kalinya. “Sangat senang
dengan ajang seperti ini.
Semoga OSN Pertamina
terus ada setiap tahunnya
agar kemampuan sains dan
teknologi anak-anak bangsa
terus bisa berkembang,”
kata Zainal yang temui usai
mengikuti test seleksi OSN
Pertamina 2013.•IRLI

Bazma RU II Dumai Bantu Korban Kebakaran dan Mustahik
DUMAI - Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap
masyarakat sekitar terutama yang sedang tertimpa musibah,
Baituzzakah Pertamina RU II (Bazma RU II) melalui program
Bahagia Bersama Mereka (BBM) mengadakan serangkaian
acara di Masjid Al Muhajirin pada Sabtu (19/10).
Ketua Bazma RU II, Bapak H. Ali Riduan menuturkan
rangkaian acara BBM di antaranya penyerahan bantuan kepada
13 KK korban kebakaran di area Jalan Hang Tuah Gang Karya
III, Buluh Kasap yang terjadi pada 10 Oktober 2013. “Masingmasing menerima biaya hidup sebesar Rp 1 juta dan 10 Kg

beras,” ungkapnya. Selain itu, anak-anak korban kebakaran
juga mendapatkan tas, buku serta alat tulis.
Bazma juga menyerahkan Beras Zakat (Berkat) kepada
180 mustahik yang berasal dari lingkungan sekitar Komplek
Perumahan Pertamina RU II yaitu Kelurahan Bukit Timah,
Mekar sari dan sekitarnya. Selama tahun ini, Bazma RU II
menyalurkan bantuan Berkat senilai Rp 400 juta kepada sekitar
1200 mustahik yang berada di tujuh Kecamatan.
Bazma RU II juga mengadakan pelatihan Da’i Titian Bazma
yang dilaksanakan di Masjid Al Muhajirin. Pelatihan diikuti

50 peserta yang bertujuan menambah pengetahuan tentang
dakwah serta meningkatkan kualitas para Da’i utusan Bazma
yang berada di Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara dan
sekitarnya.
Senior Manager Operation and Manufacturing RU II Afdal
Marta berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kebersamaan
dan ukhuwah antara perusahaan dan masyarakat sekitar.
“Karena dengan adanya dukungan masyarakat membuat RU II
bisa menjadi perusahaan yang lebih besar lagi,” tegasnya.• RU II
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Pacu Industri
Kerajinan Indonesia
JAKARTA – Sebanyak 20 stan mitra binaan
Pertamina menyemarakkan pameran Crafina

2013 yang diselenggarakan di Jakarta
Convention Hall (JCC), Rabu (20/11). Dengan
mengangkat tema “From Natural Resources
to Creative Products for Lifestyle”, pameran
kerajinan yang ke-6 kali ini bertujuan sebagai
wahana promosi strategis bagi pengusaha
industri kreatif dalam menawarkan produkproduknya ke masyarakat.
Menteri Perdagangan Republik Indonesia,
Gita Wiryawan mengatakan, untuk mendorong
industri kerajinan Indonesia, sejatinya
diperlukan penajaman human capital bagi para
perajin sebagai nilai tambah mereka bersaing
di pasar internasional. “Tentunya, ke depan
kita harus berpikir bahwa bukan kepentingan
sumber daya alam saja yang dikedepankan,
tapi juga perlu mengedepankan human
capital,” paparnya.
Menurut Gita, lembaga pemerintah maupun
non pemerintah akan selalu mendukung
kepiawaian perajin di daerah untuk mendorong
kemajuan ekonomi Indonesia. Pihaknya bahkan
akan membantu memberikan terobosan dalam
hal promosi, agar produk anak bangsa layak
disandingkan dengan produk luar negeri.
“Kami akan mencari cara baru untuk
mempromosikan ke luar negeri. Tentunya ini
akan sangat membantu pajak Indonesia, selain
itu juga mendorong kebudayaan kita semakin
dikenal ke seluruh dunia,” tutur Menteri Per
dagangan RI tersebut.
Di tempat yang sama, Rudi Lengkong,
Ketua Umum Asosiasi Eksportir dan Produsen
Handicraft Indonesia (ASEPHI) berharap
dengan diselenggarakannya pameran ini
mampu memberikan warna dan nuansa
yang lebih baik. Agar mampu menjawab
dinamika dan gaya hidup yang berkembang

ACEH BESAR - Sebagai
bagian dari kerja sama mena
bung 20 juta secara serentak
se-Indonesia, Pertamina
dan Kodam Iskandar Muda
menabung 902.500 pohon
jabon secara serentak di
Provinsi Aceh, Kamis (21/11).
Penanaman perdana di
Aceh tersebut dipusatkan
di Desa Lamkling, Kec.
Kuta Cot Glie, Kab. Aceh
Besar. Kegiatan tersebut
dipimpin oleh Marketing
Branch Manager Pertamina
Aceh Aribawa didampingi
CSR Manager Pertamina
Ifki Sukarya, dan Panglima
Kodam Iskandar Muda
(Pangdam Iskandar Muda)
Mayjen TNI Pandu Wibowo.
Pertamina mencanangkan
Gerakan Menabung 100
Juta Pohon sejak 2012 dan
ditargetkan tuntas pada 2015.

Total pohon tertanam yang
terverifikasi hingga saat ini
mencapai 55 juta pohon dan
di akhir tahun diperkirakan bi
sa mencapai 75,3 juta pohon.
D e n g a n p ro g r a m i n i
diharapkan dapat mengurangi
polusi emisi gas karbon dan
menumbuhkan ecopreneur
lokal. Adapun, jenis pohon
yang ditanam disesuaikan
dengan wilayah penanaman,
sehingga bisa bertahan hidup
dan memberikan manfaat
bagi masyarakat sekitar.
Pangdam Iskandar Mu
da Mayjen TNI Pandu Wi
bowo mengatakan pihaknya
bersama dengan Pertamina,
pemerintah daerah provinsi
Aceh dan masyarakat
melaks anakan penanaman
pohon sebagai wujud nya
ta kepedulian dalam rangka
menjaga kelestarian ling

Foto : MOR I

Pertamina Tabung Pohon Jabong
Serentak di Provinsi Aceh

kungan hidup. Program
menanam pohon merupakan
kegiatan yang penting da
lam upaya mengantisipasi
perubahan iklim, degradasi
hutan dan lahan serta
kerusakan lingkungan, di
samping perannya sebagai
penampung ketersediaan air.
Turut hadir dalam acara
penanaman pohon terse
b u t Wa k i l B u p a t i A c e h

Besar Syamsulrizal, Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah
(FKPD), dan masyarakat
s e k i t a r. Te r m a s u k T i m
Pertamina dari Exter nal
Relations Sumbagut, Small
Medium Enterprises & Social
Responsibility Partnership
Program (SME & SR PP)
Sumbagut, Marketing Branch
Aceh, dan Terminal BBM
Krueng Raya.•MOR I

Pertamina Peduli Kelompok Usaha Es Krim dan Jamu
P e m ata n g s i a n ta r Pertamina berhasil mening
katkan pendapatan kelom
pok pedagang jamu dan es
krim di Kelurahan Banjar,
Pematangsiantar. Bahk an
sejak program ini berg ulir
pada 2011 terjadi peningkat
an pendapatan pedagang es
krim hingga mencapai 50%.
Peningkatan yang sig
nifikan tersebut mampu
mendorong Terminal BBM
(TBBM) Pematangsiantar
menjadi TBBM kandidat
Proper Emas di tahun 2013.
Hal tersebut dikemukakan
oleh Operation Head (OH)
TBBM Pematangsiantar,

S u w a rd i d a l a m s h a r i n g
session Pertamina dengan
ped agang es krim dan ja
mu binaan Pertamina, pada
(17/11) di Aula TBBM Pe
matangsiantar.
Dikemukakannya, penda
patan awal pedagang es
krim di sekitar TBBM Pema
tangsiantar adalah Rp.
85.000 per hari. Setelah
m e nd a p a t k a n b a n t u a n
Pertamina, pendapatan me
reka meningkat menjadi
rata-rata Rp. 130.000 per
hari. Program bantuan ini
secara periodik dimonitor
setelah sebelumnya diberikan
pelatihan, modal usaha dan

perlengkapan berdagang.
Selain itu, Suwardi menje
laskan, TBBM Pematang
siantar juga membantu ke
lompok usaha jamu, yang
sebelumnya pendapatan
pedagang jamu rata-rata
Rp. 32.000 per hari. Setelah
mendapatkan bantuan
berupa modal usaha, pela
tihan, sepeda dan perleng
kapan berdagang pada 2013,
pendapatan 22 ped agang
meningkat menjadi Rp.
80.000 per hari atau me
ningkat 150%.
Dalam kesempatan ter
sebut, Assistant Community
Development MOR I Brasto

Galih Nugroho juga me
nunjukkan komitmen
MOR I untuk keberlanjutan
pelaksanaan program Tang
gung Jawab Sosial dan
Lingkungan di TBBM Pe
matangsiantar.•MOR I

di masyarakat.
Menurutnya, produk-produk karya anak
bangsa seperti batik, kerajinan tangan, dan
aksesoris lainnya sudah menjadi produk budaya
yang mewujud menjadi kebutuhan sehari-hari.
“Tidak hanya bersaing di mata internasional,
tapi juga bisa memberikan pemasukan yang
signifikan terhadap perekonomian bangsa,”
kata Rudi dalam pidato sambutannya.
Pameran kerajinan ini juga melibatkan
lebih dari 600 perusahaan. Di antaranya 76
stan binaan Dinas, 80 stan binaan BUMN, dan
325 stan pengusaha individu. Selain itu juga
terdapat stan internasional yang diikuti oleh
Malaysia dan Iran.• EGHA

PEP Field Papua Tanam 5.000 Pohon di Klamono
Sorong – PT Pertamina EP (PEP) Asset 5 Field Papua
menyerahkan 5.000 pohon kepada Pemerintah Kabupaten
Sorong yang diwakili oleh Kepala Distrik Klamono, pada (19/11).
Bertempat di balai Desa Klawana, Distrik Klamono, Kabupaten
Sorong, PT Pertamina EP Asset 5 Papua Legal & Relations
Assistant Manager, Rochman menyerahkan pohon tersebut
secara simbolis kepada Kepala Distrik Klamono, Yoel Kemesfle
disaksikan oleh Kepala Urusan Operasi SKK Migas Perwakilan
Pamalu, Sutjipto, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA)
Malamoi, Silas Ongge Kalami, aparat Koramil Klamono, aparat
Polsek Klamono, kepala desa, dan masyarakat setempat.
Yoel Kemesfle mengucapkan terima kasih kepada PEP
Papua Field atas kepeduliannya dalam melestarikan lingkungan.

“Saya mengimbau kepada masyarakat Distrik Klamono untuk
menjaga dan memelihara hutan. Jangan merusak ekosistem
yang ada karena bila dirusak akan menimbulkan banjir dan
tanah longsor,” ungkapnya. Sementara PT Pertamina EP Asset
5 Papua Legal & Relations Assistant Manager, Rochman,
menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat dalam
penyelenggaraan acara ini.
Penanaman 5.000 pohon di Distrik Klamono merupakan
tahap kedua dari 13.555 pohon yang menjadi program kerja
PEP Field Papua tahun ini. Pada tahap pertama, 5.000 pohon
diserahkan saat HUT ke-8 PT Pertamina EP. Tahap ketiga
sebanyak 3.555 pohon kembali ditanam di Desa Klamalu, Distrik
Aimas, Kabupaten Sorong.•PEP FIELD PAPUA

Foto : MOR I

Foto : PRIYO

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

SINOPSIS
		

Judul Buku :
Your Journey To Be The # Ultimate U
Penulis : Rene Suhardono
Penerbit : Kompas
Your Journey To Be The # Ultimate U, ditulis
dengan mengetengahkan perbedaan nyata antara
pekerjaan dan karier. Definisi pekerjaan sendiri adalah
alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan tertentu
dan alat bagi individu untuk terus tumbuh sebagai
pribadi & profesional. Sedangkan karier adalah
totalitas kehidupan professional sejak mata terbuka
hingga tertutup di malam hari. Selain itu buku ini juga
memperkenalkan konsep dasar mengenai passion dan
purpose sebagai kekuatan hakiki.
Passion adalah segala hal yang sangat
diminati sehingga tidak pernah terpikir untuk tidak
mengerjakannya. Jangan berpikir passion sama dengan
hobby. Memang mirip, tapi tidak sama. Passion adalah
anak tangga pertama sebuah karier. Tanpa passion,
semua aktivitas hanya sekedar untuk memenuhi
kebutuhan minimal memperoleh gaji, pangkat, fasilitas
kerja, dan atribut lain. Tidak ada kesenangan berkarya.
Tidak ada keasyikan merasakan hal-hal baru. Tidak
ada desakan dari dalam diri untuk terus-menerus
menjadikan diri lebih baik. Semua dilaksanakan atas
nama uang, kebutuhan dan keterpaksaaan.
Berbeda apabila bekerja dengan passion, dengan
passion aktivitas paling menantang sekalipun akan
menyenangkan. Uang, pangkat, pengakuan, dan
segala atribut lain yang berdatangan hanya dipandang
sebagai by-product. Tanpa passion, tidak akan pernah
bisa menikmati situasi rumit dan kerja keras selama
penugasan di daerah selama tahun. Tanpa purpose,
kegiatan hanya sekedar akan jadi peristiwa yang tiadk
memberikan impact kepada sesama.
Buku ini memuat cerita, celoteh, dan inspirasi
yang diperoleh dari banyak teman dan kenalan. Buku
ini berisikan cerita-cerita inspiratif sebagai panduan
Anda dalam memulai petualangan asyik dan penuh
makna untuk menemukan versi terbaik dari diri Anda
sendiri, your journey to be the ultimate you. Buku ini
bisa menjadi bagian dalam cerita hidup Anda. Buku
ini adalah awal perjalanan Anda menjadi diri sendiri
yang terbaik.
Sebuah buku yang ditulis dengan hati, bukan
sekedar pikiran. Sebuah colekan bahwa sukses adalah
semata perjalanan menjadikan diri sendiri yang terbaik,
your Ultimate U. Kekuatan hakiki tidak terkait dengan
latarbelakang pendidikan, pengalaman atau bidang
keahllian yang akan Anda geluti saat ini. Kekuatan
Hakiki adalah kombinasi passion dan purpose Anda.
Be the very best version of yourself. Be the
#Ultimate U.•PERPUSTAKAAN
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TKMPN XVII : CIP Pertamina is The Best
Tim Continuous Improvement Program (CIP) Pertamina kembali membuktikan mampu menjadi
yang terbaik di Temu Karya Mutu dan Produktifitas Nasional ( TKMPN) XVII yang diselenggarakan
di Medan pada tanggal 26-29 Desember 2013 lalu. Satu kalimat yang pantas kita sebutkan saat
ini bahwa “We are the leading in Innovation and improvement“ untuk menunjukkan suatu ekspresi
bagi kita dalam pencapaian yang luar biasa ini. Betapa tidak, CIP Pertamina mampu menyabet 24
penghargaan. Dari 60 penghargaan platinum dan diamond yang dikeluarkan, dari total 253 risalah
inovasi yang dipresentasikan, dari 82 Perusahaan.
Hasil terbaik ini merupakan sumbangan
dari para pekerja insan mutu yang telah
melahirkan ide-ide perbaikan dan inovasi
terbaik hasil seleksi yang dilakukan mulai dari
tingkat UO/UB/AP sampai tingkat Korporat.
Dari 38 Tim/ Ide improvement/Inovasi
(GKM,PKM,SS) terbaik yang dikirim sebagai
wakil Perusahaan dalam TKMPN tersebut,
Tim Pertamina mendapatkan kategori 1
(satu) Diamond, 23 (dua puluh tiga) Platinum
dan 14 (empat belas) Gold.

		

Final Stage :
Portal KOMET Development 2013
Kebutuhan KOMETers semakin meningkat setiap tahunnya. Tim KOMET berupaya menjawabnya
dengan program yang disebut Portal Development. Sepanjang TW III-IV Tim KOMET bekerja sama
dengan CSS untuk menyelesaikan beberapa program penyempurnaan. Pengembangan aplikasi Portal
KOMET disusun dalam tiga stage yang bekerja sama dengan Business Demand dan IT Solution –
Corporate Shared Service (CSS). Pengembangan Portal KOMET meliputi aplikasi pengembangan
pengelolaan aset pengetahuan, expert panel dan Community of Practice (CoP).
Secara umum program
pengembangan ini difokuskan
pada upaya perbaikan sistem
approval aset pengetahuan. Saat
ini ketika KOMETers upload aset
pengetahuan statusnya adalah
pending dan belum bisa publish
selama belum di-review oleh Expert
Panel. Kedepan direncanakan
meskipun status pending tetapi
aset pengetahuan tetap dapat
publish namun diberikan tanda
“unverified” sampai dengan expert
panel memberikan persetujuan.
Berikutnya mengenai notifikasi
berhasil upload aset pengetahuan akan dilaporkan juga kepada pemilik aset, expert panel, dan
Tim KOMET. Penambahan proses ini bertujuan agar expert panel segera verify aset pengetahuan.

Dari sekian tahun keikutsertaan Tim
Pertamina di ajang TKMPN, pencapaian
kategori Diamond tahun ini adalah yang
kedua kalinya setelah TKMPN tahun 2010
yang dicapai oleh Tim PKM Sukma dari RU
V Balikpapan. Sedang tahun ini didapat
oleh Tim SS Komang dan Angga dari PT
Pertamina EP. Kategori Diamond adalah
kategori tertinggi dalam ajang kegiatan
kompetisi TKMPN ini.
Berdasarkan statistik pencapaian Tim
Pertamina dalam ajang ini merupakan yang
terbaik khususnya dalam 5 (lima) tahun
terakhir dengan sistim pengiriman delegasi
berdasarkan seleksi berjenjang yang telah
dilakukan di Perusahaan. Pencapaian
peserta Pertamina untuk kategori Platinum
pada tahun ini adalah yang terbanyak dan
tidak ada satupun delegasi CIP Pertamina
yang mendapat peringkat terendah silver
dan bronze.
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa mulai tahun ini
di tingkat korporat sistem penilaian telah dilakukan perubahan
sedemikian rupa tanpa mengubah kaidah PDCA. Terdapat
penambahan porsi sharing knowledge yang lebih besar dalam
rangka peningkatan efektifitas dan kualitas hasil ide-ide inovasi.
Pola ini secara tidak langsung mendukung keberhasilan semua tim
atau gugus delegasi Pertamina menjadi yang terbaik di beberapa
kategori tambahan pada TKMPN 2013 ini seperti :
Best Presentation
: Terbaik pada 7 stream
Best Performance
: Terbaik pada 5 stream
Best Favorite Stream
: Terbaik pada 1 stream
Secara umum Tim Pertamina telah mendominasi penghargaan semua kategori yang
diselenggarakan oleh TKMPN XVII pada tahun ini. Sehingga patut dihargai dan membanggakan.
Bravo Insan Mutu, Bravo Pertamina!!!
Insan Mutu…Semangat hebat !!!
Pertamina…Jaya…Jaya.!!!
oleh Adriwal - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

9

Saat ini proses development dalam tahap penandatanganan
User Acceptence Testing (UAT). Setelah UAT disetujui seluruh
request Portal Development akan segera diproduksi atau
dimasukkan ke dalam Portal KOMET. Berdasarkan 16 item
development mengenai aset pengetahuan, expert panel, dan
CoP. Item yang paling ditunggu PIC KOMET dari program
pengembangan ini adalah aplikasi monitoring pencapaian KPI
Shared berbagi pengetahuan, report untuk memonitor kinerja
Expert Panel dan report topic-reply CoP terintegrasi.
Seluruh pengembangan tersebut dilakukan dalam rangka
proses utilisasi aset pengetahuan. Tim KOMET terus membuka
kesempatan kepada KOMETers dalam memberikan saran
terhadap development Portal KOMET berikutnya. Kritik dan saran dapat disampaikan melalui
KOMET@pertamina.com atau Servicedesk KOMET 6666-5.

The More You Share, The More You Get! Let’s Shared Knowledge!!!

oleh Desy Puspitasari - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

TIPS
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PWP Dit. Pemasaran & Niaga Adakan
Pelatihan Kepemimpinan

Sekarang ini banyak hujan dan cuaca dingin
yang berlangsung beberapa hari berturut-turut.
Pertanyaannya adalah apakah cuaca benar-benar
dapat membuat Anda sakit? Pada kenyataannya
cuaca tidak bisa membuat Anda sakit secara
langsung. Namun, bukan berarti pula bahwa
perubahan cuaca dan juga cuaca buruk tidak dapat
menyebabkan seseorang mengalami permasalahan
kesehatan. Alasan utamanya adalah karena cuaca
tak menentu dapat secara signifikan menurunkan
stamina dan juga daya tahan tubuh Anda sehingga
Anda akan mudah terserang bermacam penyakit
terutama flu. Guna mencegah Anda terserang
penyakit karena cuaca yang tidak menentu, ada
beberapa tips yang dapat Anda gunakan tentunya.
1. Utamakan kualitas tidur yang nyenyak.
Kebanyakan orang dewasa membutuhkan minimal
7-8 jam tidur namun ada beberapa yang sudah
cukup untuk beristirahat selama 6 jam sementara
yang lain membutuhkan 9 jam. Jumlah jam adalah
penting tetapi tidak sama pentingnya dengan waktu
dimana Anda pergi tidur.
2. Minum banyak air mineral. Air sangat penting
untuk kesehatan fungsi tubuh kita. Tanpa itu, tubuh
kita akan menjadi bermasalah dalam hal kesehatan.
Pastikan setidaknya 10 gelas penuh air mineral
seharinya. Tentu Anda akan perlu porsi lebih banyak
bila cuaca di luar sana panas.
3. Tetap berolahraga, berbasis aktivitas yang
dapat menyehatkan jantung. Latihan kardio
vaskular serta pelatihan fisik apapun merupakan
faktor penting dalam menjaga kesehatan karena
membuat tubuh kuat, sehat dan fleksibel untuk
menghadapi tantangan cuaca yang tak menentu
di luar sana. Porsi olahraga yang paling baik adalah
30 menit tiap harinya.
4. Anda perlu untuk makan buah-buahan
dan sayuran. Dalam hal ini Anda perlu menjadi
kreatif dalam urusan makanan. Yaitu, dengan
memperhatikan gizi dan nutrisi makanan yang Anda
konsumsi. Kurangilah asupan kalori dan tingkatkan
porsi makanan yang berserat. Cari makanan yang
punya cukup protein. Kebanyakan orang dewasa
membutuhkan sekitar 45-60 gram protein per hari.
Ini tergantung pada tingkat aktivitas serta usia itu
sendiri. Satu telur memiliki sekitar 16 gram protein.
Setengah cangkir kacang memiliki sekitar 7 gram
protein.
5. Gunakan pakaian yang sesuai dengan kondisi
cuaca dimana Anda hendak beraktifitas.•www.
sehataja.com

agar organisasi kita terus berkembang ke arah yang lebih
baik. Untuk menjaga kesinambungan kualitas berorganisasi
diperlukan personal pendukung yang memiliki kemampuan
berorganisasi yang baik. Salah satu satu unsur yang perlu
diperhatikan adalah kemampuan memimpin organisasi serta
mampu berkomunikasi dengan efektif,” demikian sambutan
Ketua Umum PWP Pusat yang dibacakan oleh Rinie Hari
Karyuliarto saat membuka acara pelatihan kepemimpinan
PWP Direktorat Pemasaran dan Niaga, (13/11).

Foto :KUNTORO

JAga kesehatan
saat cuaca
tak menentu

JAKARTA - “Sebagai anggota PWP tentu kita berharap

Pelatihan tersebut diikuti oleh seluruh pengurus PWP
Direktorat Pemasaran dan Niaga, baik di tingkat pusat
maupun wilayah. Para peserta tidak hanya dibekali dengan

“Diharapkan nantinya setelah mendapat pelatihan ke

materi kepemimpinan saja, namun juga diberi pelatihan

pemimpinan ini para anggota akan memahami fungsi dan

secara praktik bagaimana menjalankan sebuah organisasi,

peran mereka di organisasi PWP, baik sebagai anggota

menjadi anggota maupun menjadi pemimpin organisasi

maupun saat menjadi pemimpin nanti,” kata ketua PWP

tersebut. Materi pelatihan sendiri disampaikan oleh tim

Direktorat Pemasaran dan Niaga Fridha Hanung. Ia juga

motivational PWP Tingkat Pusat Dit. Pemasaran dan Niaga

berharap, nantinya pelatihan ini akan bermanfaat dalam

sehingga para peserta tampak antusisas dalam menerima

kehidupan sehari-hari karena pada pelatihan ini juga

materi yang di berikan.

disampaikan cara berkomunikasi yang efektif.•KUNTORO

Serah Terima Jabatan Ketua PWP PT Arun NGL
JAKARTA – Ketua Persatuan Wanita Patra Pusat Rini
Hari Karyuliarto (kiri) menyaksikan penandatanganan serah
terima jabatan Ketua PWP PT Arun NGL di Gedung PWP
Simprug, Jakarta, pada Rabu (27/11). PWP mengangkat
Ketua Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat PT Arun
NGL yang baru Esiani Gusti Azis menggantikan pejabat
lama Ariatni Iqbal Hasan untuk periode kerja tahun
2012-2015.•PRIYO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

sumber : beritaseputartegal.com
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Partisipasi Pertamina pada
The 4th CSR Summit 2013

Foto :PRIYO WIDIYANTO

JAKARTA - Brand Management Manager Pertamina Agus Mashud
memberikan penjelasan di depan audiens pada acara “The 4th CSR
Summit 2013” di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada Kamis (28/11).
Acara ini diikuti oleh peserta dari berbagai perusahaan, baik BUMN
maupun perusahaan swasta. Pada kesempatan ini Agus menjelaskan
tentang fungsi dari identitas program CSR Pertamina yang mengacu
kepada empat pilar, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan dan desa
binaan.•PRIYO WIDIYANTO

Siraman Rohani untuk Pekerja Kantor Pusat

Foto : PRIYO WIDIYANTO

JAKARTA - Badan Dakwah Islam Pertamina mengadakan pengajian rutin bulanan dengan
penceramah Ustad Wahid Rahman di lantai M, Gedung Utama Pertamina Pusat, Jakarta
pada (26/11). Pengajian yang dihadiri oleh pekerja Pertamina ini membahas tentang hal-hal
yang dapat membuat manusia jauh dari Allah SWT, di antaranya kesombongan, berpaling dari
kebenaran dan dosa.•PRIYO

Medan – Dalam rangka hari HIV/AIDS sedunia pada 1 Desember lalu, Marketing Operation Region I melalui
Medical Area Sumbagut, Selasa (3/12) mengadakan donor darah dan seminar HIV AIDS yang diisi oleh dr. Armon
Rahmi SpPD-KPTI dari Divisi Penyakit Tropikal Infeksi Fakultas Kedokteran USU dan Rumah Sakit Pirngadi Medan.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Marketing Operation Region I Medan ini dihadiri oleh Pjs.
General Manager Marketing Operation Region (MOR) I, Budhi Busama serta tim manajemen MOR I dan seluruh
peserta donor darah. Dalam kesempatan tersebut, Medical Area Sumbagut bekerja sama dengan PMI Kota
Medan mengumpulkan 113 kantong darah dari seluruh peserta seminar HIV/AIDS.•MOR I

Foto : MOR I

Peringati Hari HIV/AIDS Sedunia, MOR I Medan Adakan Donor Darah
dan Seminar HIV/AIDS

Penutupan Program BKJT RU II Tahun 2013

Foto : RU II

DUMAI - Acara penutupan Program Bimbingan Keahlian Juru Teknik (BKJT) RU II yang berlangsung
pada 31 Oktober 2013 diadakan di Pusat Pengembangan Latihan RU II. Program Bimbingan Keahlian
Juru Teknik ini diikuti oleh 71 peserta, dimana 11 peserta mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan
D3 di Cepu. Berdasarkan evaluasi, 60 peserta resmi diangkat sebagai karyawan Pertamina RU II Dumai.
“Para peserta yang telah bergabung di Pertamina diharapkan dapat menjaga tingkah laku dan nama
baik sebagai insan Pertamina,” ungkap Afdal Martha selaku Senior Manager Operation and Manufacturing
(SMOM). Diakhir acara, SMOM memberikan hadiah kepada para peserta dengan nilai terbaik atas nama
M. Rizki Hidayat, Fadlan Al Arsyaf dan Ilham Tandi Novaldo.•RU II

PHE WMO Bowling Fun Games

Foto : PHE

JAKARTA – PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) menggelar Bowling Fun Games 2013 di Spincity
Bowling Alley, eX Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (18/11). Acara yang bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan
dan hubungan yang baik antar pekerja ini dihadiri oleh 100 Pekerja PHE WMO Jakarta. Acara dibuka oleh Vice President
Operations PHE WMO, Boyke Pardede dan President Director PHE, Ign. Tenny Wibowo. Tenny mengapresiasi kegiatan
seperti ini karena dapat mendekatkan para pekerja lebih akrab lagi seperti menjadi satu keluarga besar PHE WMO. “Tidak
hanya olahraga bowling, tetapi kegiatan lainnya seperti futsal, mancing dan lainnya yang bisa berkumpul bersama. Saya
berharap tahun depan lebih meriah dan lebih banyak lagi yang hadir,” imbuhnya.•PHE

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

azmy said

Vice President HR & General Affairs
PT Pertamina Lubricants

didik usmanto
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PHE Nunukan Company Terima
Penghargaan dari Basarnas
MALINAU - PT Pertamina
Hulu Energi Nunukan Com
pany (PHENC) mendapatkan
penghargaan dari Badan
SAR Nasional. Penghargaan
ini diberikan atas bantuan
PHENC dalam proses pen
carian dan evakuasi korban
jatuhnya Helikopter MI-17
milik TNI-AD yang mengalami
kecelakaan di Pos Long Bulan,
Malinau, Provinsi Kalimantan

Utara, pada Sabtu (9/11).
PHENC memberikan bantuan
kepada TNI AD dengan me
ngerahkan helikopter milik
PHENC yang berada di
Band ara Juata, Tarakan.
Keberadaan Helikopter
PHENC di Bandara Juata,
merupakan yang paling dekat
lokasinya dengan tempat
kejadian.
Diberitakan sebelumnya,

Helikopter MI-17 milik TNI-AD
mengalami kerusakan mesin
dan jatuh karena terbakar
dengan membawa kru dan
penumpang yang berjumlah
19 orang di Lapangan dekat
Pos Pamtas pada pukul
10.45 (WITA). Helikopter
PHENC yang tiba lebih
dah ulu pada pukul 15.33
(WITA) di lokasi selanjutnya
membawa enam korban yang

selamat ke Bandara Juata
Tarakan. Selanjutnya mereka
dilarikan ke RS Tarakan.
Setelah membawa korban
selamat, evakuasi korban
menggunakan Helikopter
PHENC terus dilanjutkan
hingga esok harinya, Minggu
(10/11) dengan membawa
korban meninggal dunia se
banyak 13 orang.•PHE

Pertamina Sudah Laksanakan Open Access
melalui Pertagas
JAKARTA - Fungsi Corporate
Communication Pertamina
menggelar media workshop
yang menghadirkan Dirut PT
Pertamina Gas Hendra Jaya
dan Sekretaris Perusahaan
Pertagas Eko Agus Sardjono.
Workshop berlangsung pada
Jumat (8/11) di Media Center
Kantor Pusat Pertamina.
Dalam kesempatan
tersebut, Vice President
Corporate Communication
Ali Mundakir menjelaskan
workshop dimaksudkan untuk
menjelaskan struktur harga
gas di Indonesia yang sampai
ke konsumen. “Penjelasan ini
perlu karena akan memberikan
transparansi bagi konsumen.
Regulasi itu dibuat supaya
konsumen bisa mengetahui
dengan jelas harga yang dia
bayar,” kata Ali.
Ali pun sempat menjelas
kan tentang Open Access.
Ali mengatakan, sebenarnya
posisi Pertamina hanyalah
menjalankan kebijakan

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

POSISI

Direktur Utama PT Pertamina Gas Hendra Jaya menjelaskan tentang rantai produksi gas.

pemerintah yang dituangkan
dalam Permen No. 19 Tahun
2009. “Posisi Pertamina su
dah melaksanakan open
access ini melalui anak
perusahaannya, Pertagas,
dimana ada badan usah a
lain yang belum melaksa
nakannya,” lanjut Ali.
Sementara Direktur
Utama Pertagas Hendra Jaya
menjelaskan tentang rantai
produksi gas. Sumber gas
Pertagas yang berasal dari

sumur-sumur Pertamina, bisa
dibagi dalam dua kategori,
yaitu gas pipa dan gas LNG.
“Harga kedua jenis gas ini
ditentukan oleh SKK Migas,
dan harus disetujui oleh
Kementerian ESDM,”kata
Hendra.
Di midstream, dikenal
istilah pipa transmisi (dari
central processing plant di
upstream ke konsumen di hilir)
yang diatur oleh BPH Migas.
Setelah itu di-supply ke power

(pembangkit), IPP atau pun
pabrik/industri.
Eko Agus Sardjono juga
menerangkan masalah open
access bisa muncul karena
bisnis gas ini posisinya ada
di tengah-tengah, antara
hulu (upstream) dan hilir
(downstream). “Kalau kita
bangun yang tengah ini,
kalau yang kanan dan kiri
tidak oke, ya jadinya tidak
jelas,” kata Eko memberikan
perumpamaan.•URIP

Penajakan Sumur Kenangarejo-1 Dimulai
BLORA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting
melaksanakan Tajak Sumur Kenangarejo-1 (KGR-1) di Desa
Sambongrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Provinsi
Jawa Tengah, Jum’at, (11/10) lalu. Peresmian penajakan sumur
KGR-1 dihadiri oleh Direktur Operasi dan Produksi PHE, Kunto
Wibisono General Manager (GM) PHE Randugunting, Abdul
Mutalib Masdar , Bupati Blora, Djoko Nugroho, perwakilan PHE,
Petronas Carigali, Petro Vietnam serta Muspida, Muspika dan
masyarakat setempat.
Direktur Operasi dan Produksi, Kunto Wibisono optimis KGR1sukses hasilkan migas. ”Saya yakin, Sumur Kenangarejo-1
mengandung migas. Hal ini berdasarkan indikasi Hydrocarbon

yang didapati saat melakukan tes di pengeboran sampai 1.390”.
“Formasi Tuban memang potensial mengandung migas.
Mudah-mudahan ini dapat membantu Produksi PHE di tahun
2015 mendatang,” imbuhnya.
Untuk mendukung semua kegiatan pengeboran KGR-1
berjalan lancar dan kondusif, PHE Randugunting juga menggelar
acara istighosah dan doa bersama serta pemberian santunan
kepada anak yatim di Pendopo Kecamatan Tunjungan,
Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh
Rusdi Gamal, Admin & HR Manager PHE Randugunting, Muspida
Kabupaten Blora dan Muspika Kecamatan Tunjungan.•PHE

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : PRIYO
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PGE Tandatangani POA dengan
Star Energy dan Chevron
JAKARTA – Dalam upaya
melanjutkan negosiasi
kerangka kerja sama pe
ngemba ngan geothermal,
yang meliputi financial
model dan workplan, PT
Pertamina Geothermal Energy
(PGE) melakukan prosesi
penandatanganan Principles
of Agreement (POA) dengan
Star Energy Geothermal
dan Chevron Geothermal
Indonesia.
Bentuk kerja sama ter
sebut juga bertepatan de
ngan diselenggarakannya
peluncuran “Annual Hulu Day”.
Dimana, penandatanganan
d i l a k u k a n s e c a r a re s m i
oleh Direktur Utama PGE
Adriansyah, Presiden
Direktur Star Energy Rudi
Suparman dan juga Presiden
Direktur Chevron Geothermal
Indonesia Javier La Rosa
di Kantor Pusat Pertamina,
Selasa (19/11).
Direktur Utama Perta
mina Karen Agustiawan

Foto : MASTURI

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

POSISI

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan (kanan) menyaksikan penandatanganan Principles of Aggrement antara PT
Pertamina Geothermal Energy dengan Star Energy Geothermal & Chevron Geothermal Indonesia.

menuturkan, dengan dilak
sanakannya kerja sama ini
diharapkan mampu meng
implementasikan win-win
antar sesama pihak. Karena
menurutnya, keberhasilan da
pat terwujud apabila adanya
komitmen dan tujuan yang
dicapai.
“Dengan disepakatinya
kerja sama ini, kita harus tahu
tujuan akhirnya untuk meraih

kesuksesan bersama,” jelas
Karen.
Ia juga mengatakan, ben
tuk partnership ini juga sebagai
langkah pembelajaran terkait
pengembangan geothermal.
“Karena Pertamina ingin
belajar bagaimana perusa
haan lain mengerjakan pro
yek manajemen seperti yang
dilakukan proyek PGE,”
ungkapnya.

Dengan ditandatanganinya
kesepakatan tersebut, Chev
ron Geothermal Indonesia
akan mengembangkan 4
proyek, yaitu proyek Hululais,
Tambang Sawah, Sungai
Pen uh dan Semurup, se
dangk an Star Energy akan
mengembangkan di Proyek
Karaha Unit 1, 2, 3 dan proyek
Binary.•EGHA

Komitmen Tiada Henti Manajemen PDSI
Jakarta - Bertempat di

Graha PDSI, seluruh mana
jemen PDSI melakukan
evaluasi kinerja tahun 2013
terhadap pencapaian target
RKAP 2013. Selain itu,
Foto : WAHYU

juga dilakukan penyusunan
tri bagus wibowo

Manager Production Unit Cilacap
PT Pertamina Lubricant

program kerja yang berbasis
efisiensi biaya dan optimalisasi
pendapatan di tahun 2014
dalam rangka pencapaian
Foto : PDSI

target RKAP 2014.
Dalam konteks itulah,
pada (19/11), manajemen
PDSI yang terdiri dari Direksi,
Foto : WAHYU

Vice President, Manajer dan
latief hasyim

Manager Unit Head Gresik & Surabaya
PT Pertamina Lubricant

Manajer Project EP Area,
berdiskusi membahas upayaupaya efisiensi dan program
kerja dalam rangka mengisi
gap pencapaian target RKAP
2014. Pembahasan dengan
menggunakan mekanisme

Foto : wahyu

kelompok kerja yang terdiri
dari beberapa fungsi, menjadi
ERIYADI

Process Technology Manager
Direktorat Pengolahan

sangat efektif dan terintegrasi.
Direktur Utama PDSI Faried
Rudiono mengatakan, visi

PDSI untuk menjadi leader in

juga menjadi bagian dari hasil

the integrated drilling solutions

kesepakatan dalam rapat

Setelah penandatanganan

business making it a contractor

internal manajemen PDSI

komitmen oleh seluruh manaje

of choice dengan standar kelas

tersebut.

men, di akhir acara Faried

tujuan tersebut.

dunia diyakini dapat tercapai.

Sebuah tagline pen ye

Rudiono menekankan kembali

Karena, PDSI memiliki potensi

mangat, yaitu Drilling Smart,

pentingnya untuk segera

untuk menjadi perusahaan

Build Trust, terpilih dan di

mengubah mindset dalam

onshore drilling terbesar di

canangkan sebagai slogan

bekerja dan berperilaku terkait

Indonesia dengan pendapatan

PDSI di tahun 2014. Tagline

dengan transformasi yang

lebih dari 1 miliar dolar AS

ini merupakan hasil dari karya

sedang dan akan dijalankan,

dalam 5 tahun mendatang.

pekerja dan pekarya PDSI

sehingga program kerja yang

Komitmen terhadap

yang berpartisipasi dalam

telah menjadi komitmen

pen er apan program trans

kompetisi pembuatan tagline

bersama dapat tercapai sesuai

formasi hulu di setiap fungsi

yang sengaja diadakan untuk

target.•PDSI
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Upskill Tim ITAM
di RU III Plaju
PLAJU – GM RU III Plaju Yulian Dekri membuka
secara resmi Upskill Improvement Transaksi
Arus Minyak (ITAM), di Gedung Diklat HR
Development Plaju, Selasa (26/11). Upskill diikuti
22 peserta dari bagian terkait.
Yulian Dekri mengatakan, upskill bertujuan
untuk meningkatkan kemampuan bisnis RU
III. “Mudah-mudahan dengan diadakannya
kegiatan ini, kita semua mampu dan dapat
berperan serta dalam meningkatkan kapabilitas
dan integritas dalam mendukung operasional,
serta meningkatkan citra dan nama baik kilang
RU III di mata customer dan stakeholder-nya
serta kompetitornya,” ujar Yulian.
GM berharap agar keahlian yang diperoleh
dalam kegiatan tersebut dapat menjadi trigger
pencapaian sasaran kerja, kinerja, inovasi,
kreatifitas dan produktivitas.•RU III

BUKIT TINGGI - Dalam
upaya koordinasi penga
manan obyek vital nasional,
RU VI Balongan melakukan
kerja sama dengan Kepolisian
Daerah Jawa Barat (Polda
Jabar). Hal tersebut ditandai
dengan penandatanganan
tentang Petunjuk Penga
manan Pengusahaan Minyak
dan Gas Bumi di lingkungan
kerja wilayah RU VI Balongan
Indramayu.
Penandatanganan dil a
kukan oleh GM RU VI Ba
longan Budi Santoso Syarif
dan Kepala Kepolisian Dae
rah Jawa Barat Inspektur
Jenderal Polisi Drs. Suhardi
Alius, M.H. di Bukit Tinggi,
Sumatera Barat, (24/11).
Turut menyaksikan acara
tersebut Corporate Secretary
Pertamina Nursatyo Argo,
VP Refinery Internal Audit
Wahyu Wijayanto, VP Investor
Relation Achmad Herry dan
GM MOR Reg I Jumali.
Penandatanganan kerja
sama tersebut merupakan
tindak lanjut atas nota
Kesepahaman No. 012/
C00000/2013-S0 yang telah

ditandatangani oleh Direktur
Utama PT Pertamina (Persero)
dan Kapolri pada tanggal 5
Juni 2013 di Jakarta.
GM RU VI Balongan Budi
Santoso Syarif berharap kerja
sama antara RU VI Balongan
dan Polda Jabar dapat terus
terbina secara harmonis dan
berkesinambungan.
Budi menegaskan, asetaset serta sarana dan pra
sarana kilang migas nasional
khususnya di wilayah Jawa
Barat dan khususnya Ba
longan Indramayu yang sa
ngat berpengaruh pada
hajat hidup orang banyak.
“Yang terpenting dengan
kerja sama ini kita dapat
sama-sama lebih awal untuk
mengantisipasi kemungkinan
gangguan keamanan ter
hadap obyek vital dapat di
atasi bersama,” ujarnya.
Sementara Kepala Kepo
lis ian Daerah Jawa Barat
Insp ektur Jenderal Polisi
Drs. Suhardi Alius, M.H, me

Foto : MASTURI

Foto : RU III

Kerja Sama RU VI dengan Polda Jabar

GM RU VI Balongan Budi Santoso Syarif dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa
Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs. Suhardi Alius, M.H. berjabat tangan setelah
menandatangani kesepakatan tentang Juklap Pengamanan Pengusahaan Migas
di lingkungan RU VI Balongan.

nyatakan komitmen jajarannya
untuk menjaga kilang RU VI
dari gangguan dan ancaman
dari pihak-pihak yang tidak
bertanggung jawab. “Kami
jajaran Polda Jabar yang
bersinergi dengan berbagai
pihak terkait akan mampu
menjadi penyangga bagi
pengamanan di kilang RU VI
Balongan,” tegasnya.
Ditambahkan Alius, selain
pengamanan, kita harus

menjaga dan memperhatikan
sense of belonging masya
rakat. Salah satu caranya
dengan menunjukkan ke
pedulian perusahaan melalui
program tanggung jawab
sosial. Selain itu, harus terus
disosialisasikan bahwa
keberadaan kilang RU VI
memberikan manfaat yang
sangat besar bagi masyarakat
sekitar dan nasional.•RU VI

Simulasi Kebakaran
di Terminal BBM Kisaran
Kisaran - Terminal BBM
Kisaran mengadakan latihan
simulasi Organisasi Keadaan
Darurat (OKD) Pemadaman
Kebakaran, baru-baru ini.
Pelaksanaan latihan Simulasi
OKD ini di pimpin oleh OH
Terminal BBM Kisaran dan
diikuti oleh 19 orang yang
terdiri dari pekerja organik,
TKJP, serta 2 orang dari pihak
kontraktor.
Latihan disimulasikan
terjadi kebakaran pada Sludge
Drying Bed (Penampung
Sludge Cair) di Terminal BBM
Kisaran. Sludge Drying Bed
tersebut terbakar disebabkan
karena percikan api dari
pompa diesel yang digunakan
oleh kontraktor yang sedang
melakukan pemindahan
sludge cair dari sludge drying
bed ke dalam drum.
Pekerja kontraktor
yang berada disana segera
mencoba melakukan pema
daman dengan menggunakan
Alat Pemadam Api Ringan
(APAR) berkapasitas 20lbs
yang telah standby berada
selama pekerjaan. Ternyata
api makin membesar. Lonceng

yang berada didekat kejadian
segera dibunyikan. Suarasuara teriakan kebakaran
dan aba-aba perintah pema
daman api dari petugas HSE
terdengar keras.
Spv Receiving, Storage,
& Distribution yang mendapat
laporan dari HSE segera
memerintahkan untuk
melakukan pendinginan tangki
dan bangunan yang berada di
sekitar sludge drying bed.
Setelah mendapatkan laporan
lebih lanjut dari HSE bahwa
sludge drying bed benarbenar terbakar, OH TBBM
Kisaran menetapkan bahwa
telah terjadi kebakaran level
I dan ditetapkan Organisasi
Keadaan Darurat.
Setalah melakukan
tindakan pengamanan agar
api tidak menjalar ke sarana
lainnya, petugas HSE selaku
On S crene Com m ander
melakukan pemadaman
kebakaran pada sludge
drying bed menggunakan
Alat Pemadam Api Berat
(APAB) berkapasitas 350lbs.
Tidak sampai 5 menit, api
berhasil dipadamkan. Akibat

kebakaran tersebut telah
jatuh korban pingsan yaitu
seorang tim pemadam
(fire brigade) dikarenakan
kelelahan. Korban segera
dievakuasi ke tempat aman
untuk diberikan perawatan
secukupnya dan kemudian
segera dibawa ke rumah sakit.
Operasi penyaluran BBM
ke SPBU sempat tertunda
selama lebih kurang 45 menit
karena adanya kondisi darurat
tersebut.
Menurut OH TBBM
Kisaran, Budi Mustanto
latihan ini diperlukan untuk
meningkatkan pemahaman,
keterampilan dan pembiasaan
diri bagi masing-masing
pekerja terhadap pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya
dalam struktur Organisasi
Keadaan Darurat (OKD).
“Seluruh pekerja dituntut
harus selalu siap dan tanggap
terhadap kemungkinan ter
jadinya kondisi darurat
kebakaran, tumpahan/pen
cemaran BBM, huru hara
ataupun bencana alam,” te
gasnya.•MOR I
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Business Support yang terdiri
dari Project Management
Office (PMO), Production
Support, dan Help Desk.
Kemudian ada Departemen
IT Operation (admin, Data
C e n t e r, S u p p o r t u n t u k
client). Yang ketiga adalah
Departemen IT Strategic
Information yang menjadi
pendukung manajemen de
ngan memberikan rekomen
dasi IT atas kondisi bisnis
terkini.
Mengikuti persaingan
di bisnis asuransi, AAB
yang sebelumnya pernah
menjalankan lifecycle
management dengan metode
Waterfall sampai dengan 20112012, telah memutuskan
untuk mengadaptasi metode
Agile.
IT Group Coordinator
Bun Narto Sugiono menga
takan, dengan metode Agile
yang diterapkan, Divisi IT bisa
mengikuti perkembangan
bisnis. Hasilnya sudah dapat
dirasakan, yaitu produkproduk IT yang di-deliver
sesuai dengan harapan user.
Walaupun demikian, Bun
mengakui bahwa kualitas

menjadi aspek yang terkena
imbasnya dikarenakan waktu
pengembangan yang serba
cepat, sehingga masih ada
saja hal-hal yang akhirnya
dirasa tidak sempurna.
Pada kesempatan yang
sama, Bun juga memaparkan
garis besar penggunaan
TFS di AAB. Disampaikan
olehnya, TFS bisa menjadi
alat bantu yang efektif dalam
pengembangan sebuah
proyek, dilihat lagi kepada
bentuk dan kondisi tim
pengembang itu sendiri. AAB
sendiri saat ini lebih sering
menggunakan metode Scrum
dengan alat bantu Post it,
yang memudahkan tim saat
menyelesaikan work item, dan
juga mudah untuk manajemen
AAB ketika melakukan
monitoring pengembangan
proyek itu sendiri.
Eddy Gunawan, Assistant
Manager Application QA CSS Pertamina berharap
dengan adanya benchmark,
CSS bisa mendapat value
dari yang dilakukan AAB dan
memberikan kontribusi bagi
perusahaan agar menjadi lebih
baik lagi.•CSS

Foto : RU VI

JAKARTA - Dengan semakin
meningkatnya kebutuhan
layanan TIK , Corporate Shared
Service (CSS) berencana
mengembangkan proses –
proses dalam application
lifecycle management
( s o f t w a re d e v e l o p m e n t
lifecycle). Untuk mendukung
rencana tersebut, IT Solution
- CSS melakukan benchmark
ke departemen Teknologi
Inform asi di perusahaan
serupa.
Pada Selasa, 26 Novem
ber 2013, CSS benchmark
dilakukan ke PT. Asuransi
Astra Buana (AAB). Kun
jungan diikuti perwakilan
CSS dari Fungsi Downstream
Application Development,
Upstream Corporate
Application Development,
Downstream Relationship
Management, Architecture
Strategy & Security, IT Service
Management dan Project
Management Office.
Rombongan Pertamina
diterima oleh jajaran Ma
najemen Divisi IT beserta
T im, m em b e r ik an ga m 
baran mengenai lifecycle
management dan peng
gunaan TFS (Team Foundation
Server).
PT. Asuransi Astra Buana
(AAB) merupakan perusahaan
penyedia jasa asuransi dengan
Divisi IT yang beroperasi
dengan tiga departemen dan
satu unit kerja khusus. Tiga
departemen tersebut antara
lain yaitu Departemen IT

Foto : CSS

CSS Pertamina Benchmark
ke Asuransi Astra Buana
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Dialog Pekerja dengan Manajemen RU VI
INDRAMAYU – GM RU VI Budi Santoso Syarif kembali menggelar dialog dengan operator
dan teknisi di halaman kediaman GM RU VI, Balongan. Berbagai keluh kesah maupun
kritik dan saran masih mewarnai dialog yang disampaikan pekerja langsung kepada
tim manajemen yang hadir tanpa rasa canggung. GM RU VI Budi Santoso Syarif yang
membuka acara ini kembali mengingatkan pentingnya prinsip 3K kepada pekerja, yaitu
Kebersamaan, Kekompakan dan Kenyamanan.
OPI Coordinator Indra Trigha yang memandu acara ini menjelaskan, beberapa hasil
dialog sebelumnya telah ditindaklanjuti. Tim manajemen RU VI berjanji, persoalan yang
terungkap dalam dialog tersebut akan ditindaklanjuti dan dievaluasi sehingga obyektif.
Dialog yang diadakan untuk kedua kalinya ini merupakan upaya untuk menciptakan
rasa nyaman selama bekerja sehingga sehingga seluruh pekerja dan mitra kerja RU VI
dapat saling mendukung target keberhasilan KPI yang telah disepakati bersama dalam
mencapai operation excellent.•RU VI

Sabang - GM Marketing
Operation Region I Giri San
toso (saat menjabat) mela
kukan Management Walk
through ke Terminal BBM Sa
bang, (10/10). Didampingi
oleh Aribawa Branch Manager
NAD, Giri disambut oleh OH
TBBM Sabang, Bastari.
Mereka mengecek sarana
dan fasilitas TBBM Sabang.
Selanjutnya Giri menerima
sertifikat Kilometer Nol dari
Walikota Sabang H. Zulkifli
Adam.

Foto : MOR I

GM MOR I Management Walkthrough
Ke Terminal BBM Sabang

Giri berpesan kepada
pekerja Terminal BBM Sa
bang mengenai aspek HSSE
dan house keeping, men

jaga keandalan sarfas, dan
membina hubungan baik
dengan pemda serta pihakpihak lain yang terkait.•MOR I
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Jajaran direksi Pertamina
menandatangani

Deklarasi Nasional

Pembentukan Karakter
Sobat Bumi dengan
inti pesan mengajak

insan Pertamina dan

masyarakat luas untuk

lebih aktif bergaya hidup
ramah lingkungan.

JAKARTA – “Dengan so
bat bumi, kita retas jejak
peradaban dunia. Karena yang
bisa kita wariskan ke anakcucu kita adalah lingkungan
yang sehat. Melalui aksi sobat
bumi ini, kami akan terus
berkontribusi memberikan
yang terbaik bagi lingkungan
sebagai tanggung jawab sosial
Pertamina menjadi BUMN,”
u n g k a p D i re k t u r U t a m a
Pertamina, Karen Agustiawan
saat puncak acara Festival

Sobat Bumi di Lantai M Kantor
Pusat Pertamina, Rabu (4/12).
Di puncak acara Festival
Sobat Bumi, Komisaris Utama
Pertamina, Sugiharto dan
Direktur Utama Pertamina,
Karen Agustiawan yang
didampingi oleh jajaran
komisaris dan direksi
Pertamina menandatangani
Deklarasi Nasional Pem
bentukan Karakter Sobat
Bumi.
Penandatanganan dek
larasi ini merupakan ba
gian dari komitmen pro
gram Corporate Social
Responsibility (CSR) Pertamina
sebagai perusahaan yang
bertanggung jawab dalam
menjalankan operasinya,
termasuk dalam menjaga
kelestarian lingkungan untuk
kepentingan generasi yang
akan datang.
“Deklarasi hari ini meru
pakan refleksi komitmen dari

Foto : WAHYU NUGRAHA

Dengan Sobat Bumi,
Kita Retas Jejak Peradaban Dunia
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Komisaris Utama Pertamina, Sugiharto dan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan didampingi oleh jajaran komisaris dan direksi Pertamina usai menandatangani
Deklarasi Nasional Pembentukan Karakter Sobat Bumi.

seluruh komisaris, direksi,
top manajemen dan para
pekerja Pertamina terhadap
lingkungan,” jelas Sug ihar
to usai melakukan pen an
datanganan.

Sementara Direktur
Utama PT Pertamina Karen
Agustiawan mengatakan,
“Melalui deklarasi sobat bumi,
kami mengajak masyarakat
untuk mendukung dan se
cara aktif melakukan gaya
hidup ramah lingkungan.
Harapan kami, program
Pertamina Sobat Bumi terus
mendapatkan dukungan
positif dari para relawan,
penerima manfaat dan juga
masyarakat umum.”
Lebih lanjut Karen me
nyampaikan, hingga saat ini
Pertamina telah melakukan
penanaman pohon sebanyak
75 juta pohon dan diharapkan
di tahun 2014 komitmen untuk
penanaman 100 juta pohon

dapat terpenuhi. “Mari kita
cintai bumi ini sebagaimana
kita mencintai diri sendiri,
sebagaimana kita peduli
terhadap sahabat ktia sendiri.
Mari menjadi sobat bumi,”
tegas Karen.
Festival Sobat Bumi digelar
dari tanggal 2-4 Desember
2013 sebagai bagian dari siklus
sobat bumi yang melibatkan
sekolah, komunitas dan
korporasi. Festival ini hendak
menunjukkan pencapaian
dan prestasi programprogram CSR Pertamina.
Selain pameran Green Action,
Gerakan Menabung Pohon,
Beasiswa dan Sekolah
Sobat Bumi, pengunjung
juga dapat menyaksikan

pameran 56 karya foto terbaik
dari sobat bumi. Selain itu
dalam gelaran ini, Pertamina
juga meluncurkan buku
Nusantara Local Wisdom
yang menyuguhkan foto-foto
aksi hijau yang telah dilakukan
Pertamina.
Pada puncak perayaan
Festival Sobat Bumi, Perta
mina memberikan peng
hargaan kepada tiga periset
sobat bumi terbaik, 3 sekolah
sobat bumi terbaik, yaitu
SDN 03 Balikpapan Selatan,
SMKN 1 Probolinggo dan
SMAN 5 Denpasar, serta
penghargaan untuk pemain
dan tim sepakbola terbaik
dari Pertamina Soccer
School.•IRLI

Pembagian Paket Perdana
Konversi LPG 3 Kg di Sumbar
Pa d a n g - S e b a n y a k
155.651 paket perdana kon
versi Elpiji 3 kg di bagikan
kepada warga Kota Padang,
(22/11). Secara simbolis
acara peluncuran program
ini dilakukan oleh Walikota
Padang, Fauzi Bahar didam
pingi Sales Executive LPG
Pertamina Wilayah Sumbar,
Sulistya Adhiutama Putra di
Kelurahan Ikua Koto Keca
matan Koto Tangah, Padang.
Sebanyak 400 paket
untuk kelurahan Air Pacah

dan 300 Paket untuk Ke
lurahan Ikua Koto telah disa
lurkan. Paket tersebut terdiri
dari tabung Elpiji 3 kg beserta
isi perdana dan kompor
gas satu tungku beserta
asesorisnya (selang, klem
dan regulator).
Pendistribusian Elpiji 3
kg dilakukan melalui jalur
distribusi eks agen dan
pangkalan minyak tanah.
Di Sumatera Barat saat ini
terdapat 4 Stasiun Pengisian
dan Pengangkutan Bulk Elpiji

(SPPBE), 1 di Padang, dua di
Padang Pariaman dan satu
di Payakumbuh untuk men
suplai kebutuhan elpiji 3 kg.
Rencananya, untuk
wilay ah Sumatera Barat
sebanyak 532.055 paket
yang akan dibagikan.
Sebelumnya telah dilakukan
pendataan dan pencacahan
oleh konsultan ESDM sesuai
dengan target konversi,
yaitu sektor rumah tangga
dan usaha mikro pengguna
minyak tanah.•MOR I

