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Guna mempertahankan eksistensi dan kinerja perusahaan
di tengah tantangan global, strategi yang sering dilakukan
adalah pengembangan usaha (ekspansi). Ekspansi dapat
berupa pelebaran bidang kerja, ekspansi wilayah, atau
keduanya. Seperti yang diterapkan perusahaan energi dunia
dalam kepemilikan aset atau wilayah kerja di luar negara
asal. Tengok saja, pengembangan usaha Chevron (Amerika
Serikat) di 29 negara, Shell (AS) di lebih dari 70 negara, dan
Total (Prancis) yang sangat ekspansif dengan lebih dari 100
negara.
Tentu dalam penanaman investasi, tiap perusahaan
memiliki strategi berbeda. Namun satu hal yang menjadi
kesamaan, pelaku usaha senantiasa menjaga keamanan
di sekitar wilayah kerja. Terlebih bagi perusahaan migas,
keamanan aset serta personel (sumber daya manusia)
menjadi prioritas utama. Pasalnya, migas merupakan
produk strategis yang sering berada di daerah rawan konflik.
Contohnya, saat kelompok Islamic State Irak and Syria
(ISIS) diduga menculik sembilan tenaga kerja asing dalam
perebutan ladang minyak di Libya, pada awal Maret 2015.
Empat diantara tenaga kerja tersebut merupakan pekerja
migas asal Filipina.

Konflik tidak hanya berpotensi terjadi di kawasan peng
hasil migas. Pada tahun terakhir, tingkat risiko meningkat
seiring dengan maraknya ketegangan di beberapa area,
seperti aksi bom Thailand, konflik Suriah dan konflik RusiaUkraina.
Selayaknya pemain migas, Pertamina perlu menjunjung
aspek keamanan sebagai nilai penting dalam kebijakan
investasinya. Berkaca dari pergerakan kelompok ISIS, in
formasi dari sumber primer terpercaya (first hand information)
terkait keamanan harus didapatkan. Selain dari market
intelligence, salah satu sumber utama kita adalah Kantor Ke
dutaan atau perwakilan Indonesia di negara tempat investasi.
Inilah perlunya komunikasi proaktif dengan Kedutaan Besar
setempat guna mendapat perhatian maksimal. Selain itu,
tentu aktivitas kunci keamanan seperti safety briefing dan
prosedur evakuasi harus selalu terjaga. Safety and investment
security is of utmost concern.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Investment Security

Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo,
Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi, dan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto foto bersama usai penandatanganan nota
kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk sinergi pengembangan bisnis aspal hybrid.

Pertamina - WIKA Kembangkan
Bisnis Aspal Hybrid
PT Pertamina (Persero)
dan PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk.
menandatangani
nota kesepahaman
(memorandum of
understanding/
MoU) untuk sinergi
pengembangan bisnis
aspal hybrid dengan
grade tinggi di tengah
pasar aspal yang
terus tumbuh di Tanah
Air seiring dengan
laju pembangunan
infrastruktur nasional.

JAKARTA – Penandata
nganan MoU dilakukan oleh
Direktur Pengolahan Perta
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mina Rachmad Hardadi dan
Direktur Utama WIKA Bintang
Perbowo, di Kantor Pusat
Pertamina, Jakarta, Rabu (9/9)
dan disaksikan oleh Menteri
BUMN Rini M Sumarno, serta
Menteri Pekerjaan Umum &
Perumahan Rakyat Basuki
Hadimuljono, Direktur Utama
Pertamina Dwi Soetjipto
dan jajaran direksi ked ua
perusahaan.
“Sinergi antara Perta
mina dan WIKA untuk pe
ngembangan bisnis aspal
sangat strategis, terutama
bagi upaya pemenuhan ke
butuhan aspal di dalama
negeri. Dengan kerja sama
ini, Pertamina selaku produsen
aspal terbesar di Indonesia
dan WIKA sebagai pelaku

Corporate Social Responsibility:
TBBM TELUK KABUNG LUNCURKAN PROGRAM
KELOMPOK USAHA MANDIRI MASYARAKAT

bisnis konstruksi terkemuka
dapat saling memperkuat
bisnis masing-masing peru
sahaan dan sekaligus men
dukung pengembangan
infrastruktur nasional,” terang
Rachmad Hardadi.
Kebutuhan aspal di
Indonesia terus meningkat
dari tahun ke tahun seiring
dengan pertumbuhan ekonomi
yang memerlukan dukungan
keand alan infrastruktur, se
perti pembangunan jalan
umum, jalan tol, bandara,
dan infrastruktur lainnya. Dari
kebutuhan aspal sekitar 1,2
juta ton per tahun, Pertamina
kini memproduksi aspal se
banyak 300.000 ton per
tahun yang diproduksi di RU
IV Cilacap, dan selebihnya
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diperoleh dari impor baik oleh
Pertamina maupun badan
usaha lainnya.
MoU ini akan menjadi
landasan bagi Pertamina dan
WIKA untuk melakukan kajian
bersama mengenai potensi
kerjasama pengembangan
bisnis aspal. Di antaranya
kajian aspek teknikal se
perti desain pabrik, kajian
operasional produksi hingga
komersial atau keekonomian
dan aspek lain yang terkait.
Pada akhirnya, kesepahaman
tersebut, kata Rachmad,
akan terbentuk joint venture
pengolahan dan produksi aspal
hybrid. Adapun produksi aspal
hybrid tersebut direncanakan
Bersambung ke halaman 3
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the best cmo bumn 2015 untuk
direktur pemasaran pertamina
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

bergerak serentak
menuju kemajuan bersama

Foto : PRIYO

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

Pengantar Redaksi :

mengembang bisnis yang saat ini dijalani oleh Anak

Pertamina Trans Kontinental (PTK) berulang tahun

Perusahaan antara lain pengelolaan pelabuhan (BUP)

yang ke-46 pada Rabu (9/9) di tengah situasi sulit yang

yang akan dikembangkan bekerja sam a dengan

sedang menerpa, bukan hanya perekonomian Indonsia

Petrosea, Tbk, Rencana Pengelolaan Kawasan Industri

saja, tetapi juga global. Perayaan dilakukan secara

Maritim (KIM) Tanggamus, Kegiatan Pengerukan di

sedrhana di Kantor Pusat di Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Pelabuhan-pelabuhan Pertamina, Penyediaan Fresh

Energia Weekly sempat berbincang dengan Direktur

Water bagi kapal-kapal Pertamina, Penyediaan jasa

Utama PTK Subagjo Hari Moeljanto usai acara. Berikut

tenaga kerja penunjang kegiatan Marine dan lain-lain.

petikannya.
Apakah tidak akan memasuki industri pela
Apa tema yang diangkat dalam ulang tahun PTK

yaran yang lebih besar, tidak sekadar pelayaran

tahun 2015 ini? Tema HUT PTK ke-46 yaitu Bergerak

terbatas dengan kapal kecil dan sedang seperti

Serentak Menuju Kemajuan Bersama. Dengan maksud

barge/tongkang? Untuk memasuki industri pe

bahwa seluruh pekerja PTK dari seluruh Fungsi, Cabang,

layaran yang lebih besar, PTK berupaya untuk meraih

pekerja laut dan Anak Perusahaan mempunyai semangat

potensi-potensi pasar yang ada saat ini. PTK tidak

dan satu visi yang sama untuk mencapai target yang

hanya terfokus untuk penyediaan angkutan Gas dan

diharapkan untuk kemajuan PTK.

Oil saja (industri hilir migas) seperti Tanker BBM atau
LNG carrier tetapi juga merambah penyediaan kapal-

Dalam konteks industri jasa maritim, dimana

kapal offshore (industri hulu migas) seperti AHTS, AHT,

tempat PTK berada dibandingkan para pesaing?

Utility Vessel dan lain-lain. Ke depannya dalam jangka

Mengingat bisnis utama PTK adalah di bisnis penunjang

panjang PTK akan mencoba menjajaki penyedian

offshore, terutama jenis AHTS, saat ini PTK menguasai

FSRU dan LNG Carrier.

pangsa pasar sebesar 7% di pasar penyedia AHTS

Untuk road map-nya dapat dibagi 3 fase, yaitu

berbendera Indonesia yang beroperasi di perairan

tahun 201-2015 : Menjadi perusahaan pelayaran

Indonesia.

dan jasa maritim yang terkemuka di Indonesia. tahun

Total kapal AHTS yang beroperasi di Indonesia

2016-2020 : Menjadi Perusahaan pelayaran & jasa

menurut data ODS Petrodata sampai dengan akhir

maritim terkemuka di kawasa Asian, dan tahun 2021-

2014 adalah sebanyak 84 unit. Dari jumlah tersebut, PT

2025 : Menjadi perusahaan pelayaran & jasa maritim

Pertamina Trans Kontinental (PTK) menguasai sebesar

kelas dunia.

7% (6 kapal AHTS). Pemimpin pasar AHTS di Indonesia
adalah Bahtera Niaga dengan total kapal sebanyak 11

Apa saja hambatan ke arah sana? Tantangan

unit, kemudian diikuti dengan Baruna Raya sebanyak

yang kami hadapi adalah terbatasnya jumlah armada

8 unit, Wintermar sebanyak 7 unit, Logindo Samudera

kapal milik, kinerja dan kehandalan kapal milik perlu

Makmur dan Pacific Richfield masing-masing sebanyak

ditingkatkan, dan biaya operasional dan overhead yang

5 unit.

tinggi. Selain itu, kapasitas dan kapabilitas Sumber
Daya Manusia masih harus ditingkatkan, perlunya

Apakah PTK hanya akan puas sebagai industri

peningkatan budaya kerja dan budaya keselamatan

jasa maritim saja? Tidak, PTK saat ini tengah

dan kesehatan kerja serta lindung lingkungan, serta

mengembangkan bisnis perusahaan untuk meraih

perlunya peningkatan tata kelola organisasi dan

potensi di bisnis pelayaran lainnya antara lain penyediaan

prosedur untuk percepatan proses bisnis, kemudahan

angkutan Asphalt, Petrokomia dan mulai menjajaki bisnis

pelaksanaan monitoring implementasi dan percepatan

angkutan FSRU, LNG Carrier. Selain itu, PTK tetap terus

pengambilan keputusan.•EGHA/URIP

EDITORIAL

OPINI
PEKERJA

Sinergi

Upaya memperkuat bisnis BUMN yang
berkorelasi satu sama lain menjadi salah
satu agenda Kementerian BUMN dalam
meningkatkan bisnis BUMN yang sehat.
Dan untuk ke sekian kalinya, kembali
Pertamina menjalin kerja sama dengan
BUMN lain, dalam upaya meningkatkan
sekaligus memaksimalkan potensi bisnis
yang ada.
Pekan lalu Pertamina menjalin kerjasama
dengan PT Wijaya Karya (WIKA) untuk
pengembangan Aspal Hybrid. Sinergi
bisnis yang dijalin ini dimaksudkan

untuk

pemenuhan kebutuhan aspal di dalam
negeri yang terus meningkat.
Dalam kondisi ekonomi seperti saat ini
berkolaborasi dengan sesama entitas bisnis
yang saling menguntungkan tentu saja
akan sangat bermanfaat. Sebagai contoh
untuk kerja sama antara Pertamina dengan
WIKA tersebut, Pertamina selaku produsen
aspal terbesar di Indonesia dan WIKA
sebagai pelaku bisnis konstruksi terkemuka
dapat saling memperkuat bisnis masingmasing perusahaan, sekaligus mendukung
pengembangan infrastruktur nasional.
Konsep sinergi yang saling melengkapi
satu sama lain ini, bukan saja akan
memperkuat BUMN yang bersinergi tetapi
juga secara tidak langsung mendukung
pertumbuhan ekonomi bangsa. Di sisi
lain sinergi antar BUMN yang terjalin bisa
mendorong hilirisasi produk-produk hulu
untuk meningkatkan daya saing produk
BUMN.
Pertamina dengan bisnisnya yang cukup
luas cakupannya dalam kondisi krisis harga
minyak seperti saat ini, tentunya menjalin
kerja sama dengan BUMN lain untuk
pengembangan bisnis hilir dan hulunya
sangatlah penting dan perlu dilakukan.
Mitigasi risiko dari sebuah perjanjian
bisnis pastilah sudah matang dituangkan
dalam perjanjian kerja sama di atas kertas.
Tujuannya tentu untuk kepentingan kedua
belah pihak. Namun, konsep yang bagus
tersebut haruslah

diimplementasikan

dengan baik dan dipantau progress-nya.
Intinya, ide-ide brillian yang termaktub
dalam nota kesepahaman dengan BUMN
ataupun perusahaan lain tersebut harus
bisa dilihat hasilnya. Karena bagaimanapun,
di era globalisasi seperti sekarang dengan
persaingan bisnis yang semakin bebas,
apapun bentuk sinergi yang tercipta tentunya
untuk kemajuan bisnis perusahaan. Untuk
keberlangsungan bisnis BUMN terbesar di
Indonesia ini.•
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Creative Thinking ala Nusantara

Kemampuan berpikir kreatif dapat digolongkan sebagai salah
satu dari seperangkat keterampilan hidup yang dapat membuat
seseorang bernilai tinggi. Mari kita ambil contoh dalam konteks
perusahaan.
Sebutlah perusahaan bernama Apple. Nilai perusahaan ini
diprediksi dapat mencapai US$ 1 triliun dollar. Bila dikurs dalam rupiah
dengan asumsi US$1= Rp.13.000,- maka nilainya Rp.13.000 triliun.
Apa yang membuat perusahaan ini begitu mahal? Karena perusahaan
ini melahirkan produk-produk yang fenomenal. Pendirinya, Steve
Jobs diakui dunia sebagai orang kreatif yang mampu mengubah
cara manusia berinteraksi di seluruh dunia. Luar biasa!
Pertanyaan berikutnya adalah apakah Tuhan hanya menurunkan
kemampuan ini kepada Steve Jobs? Atau sesungguhnya semua
manusia pun memiliki kemampuan yang sama?
Sesungguhnya, setiap manusia yang lahir ke dunia sudah dibekali
secara GRATIS modal oleh Tuhan. Modal ini disebut sebagai panca
indera. Dalam perjalanannya, seringkali kita tidak sadar atau mungkin
belum tahu cara untuk melatihnya menjadi lebih peka. Akibatnya,
kita sulit menangkap sinyal-sinyal kehidupan.
Sebetulnya nenek moyang kita sejak jaman dahulu kala sudah
menyadari hal ini dan bahkan sudah mengaplikasikan. Lihatlah
kemegahan candi-candi yang dibangun. Bukti-bukti arkeologi
semakin menunjukan bahwa Indonesia pernah menjadi pusat
kebudayaan yang maju di masa lalu.
Nenek moyang kita menurunkan sebuah ilmu berpikir kreatif
dalam mengolah panca indera yang dirangkum dalam 3 kata,
yaitu: cipta, rasa dan karsa. Inilah yang melahirkan peradaban
besar di masa lalu, sebagaimana ditunjukkan pada masa Sriwijaya,
Majapahit, dll.
Orang-orang tua dahulu sering mengatakan bahwa apabila kita
mampu menyelaraskan 3 komponen (cipta, rasa dan karsa) di atas,
maka kita dapat merasakan nikmatnya kehidupan (kebahagiaan
dan kemakmuran).
Singkatnya, cipta membutuhkan kekuatan visualisasi. Setelah
itu gambaran hasil visualisasi diberi rasa atau memberikan perasaan
pada sesuatu yang tercipta dalam pikiran tersebut. Kemudian ditutup
dengan karsa atau aksi untuk mewujudkan keinginan tersebut
menjadi nyata.
Proses ini tidak dapat sekali jalan saja, melainkan dapat terjadi
ribuan kali looping sebelum hasil akhirnya menjadi nyata. Karena sifat
pikiran itu sangat cepat, kita tidak menyadari bahwa dalam detik
yang sama telah terjadi proses looping puluhan kali.
Mari kita mencoba Ilmu Berpikir Kreatif ala Nusantara ini.
Cipta
Cipta berhubungan dengan proses pengambaran. Semakin detail
kemampuan penggambaran dalam mental Anda maka semakin
mudah ke proses selanjutnya.
1. Berdoalah terlebih dahulu agar niat ini dibersihkan dari segala
hawa nafsu.
2. Tuliskan dahulu apa yang sebenarnya menjadi masalah. Misalnya,
Anda menuliskan masalah penghasilan kurang besar. Benarkan
bahwa ini adalah akar masalahnya? Atau masalah sesungguhnya
adalah ketidakmampuan Anda mengelola keuangan. Atau prestasi
kerja Anda biasa saja sehingga penghasilan Anda pun rata-rata.
Masalah ketidakmampuan mengelola keuangan dengan masalah

prestasi yang rata-rata tentu berbeda cara penanganan.

3. Bila sudah jelas apa yang Anda inginkan. Lakukanlah visualisasi
terhadap keinginan Anda. Kadang kala sebuah gambar dapat
membantu Anda melakukan visualisasi.
Rasa
Bila ditanya mana yang lebih kuat; apakah pikiran atau
perasaan maka jawabannya adalah perasaan. Contohnya, orang
yang sedang jatuh cinta ataupun patah hati. Kedua kejadian ini
dapat melumpuhkan pikiran.
4. Karena sifat perasaan yang lebih kuat maka dalam visualisasi
tambahkanlah unsur perasaan di dalamnya. Misalnya,
bagaimana rasanya melihat anak yang Anda sayangi berhasil
menyelesaikan kuliahnya karena Anda sudah memastikan
semua biayanya tersedia. Hal ini dapat terjadi karena prestasi
Anda meningkat terus.
Karsa
Karsa berarti kekuatan untuk mewujudkan keinginan tersebut
menjadi nyata. Apabila dalam tahap cipta dan rasa, keinginankeinginan itu masih tak kasat mata, maka dalam tahap selanjutnya
keinginan itu harus diupayakan mewujud sehingga dapat dilihat,
disentuh dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Persoalannya
adalah dengan cara bagaimana mewujudkannya? Bagaimana
langkah pertamanya?
Anda tidak perlu khawatir akan hal ini. Bila proses di cipta
dan rasa sudah selaras. Maka Anda akan segera tahu apa
langkah pertama yang perlu dilakukan. Yang seringkali terjadi
adalah terkendala di “rasa” yang kurang kuat untuk mengambil
langkah pertama.
5. Bila perasaan Anda sudah begitu kuatnya ingin menyaksikan
anak Anda menyelesaikan kuliah tanpa terkendala biaya.
Maka “rasa penghambat” seperti malas, takut, ragu-ragu,
dll. akan segera teratasi.
Bila “rasa penghambat” ini masih muncul ini artinya Anda perlu
ulangi kembali langkah pertama di bagian cipta. Karena mungkin
saja apa yang Anda bawa sampai tahap karsa bukanlah yang
sungguh-sungguh Anda harapkan terwujud.
Yakinilah bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Ia tahu cara tersingkat, tercepat dan terharmonis dalam mewu
judkan keinginan kita. Jadi yang perlu dilakukan adalah bekerja
(apapun pekerjaan itu) dengan perasaan sungguh-sungguh dan
ikhlas dalam menjalaninya. Bersyukurlah dengan apa yang sudah
dimiliki. Jangan diam atau duduk bermalas-malasan.
Meskipun tampak yang dikerjakan saat ini belum sesuai
dengan keinginan-keinginan yang diharapkan, tetapi yakinlah
keinginan itu akan terwujud. Kita dapat memulainya tanpa bekal
apapun, serta tanpa tahu jalan mana yang harus dilalui. Tuhan
yang akan membuatkan jalan untuk mencapai keinginan kita. Yang
penting kita sudah mengambil langkah pertamanya.
Ilmu ini merupakan warisan para leluhur bangsa ini dan terbukti
sudah pernah menghasilkan peradaban besar. Anda berminat
mencobanya? Saya bersedia menjadi rekan belajar Anda.•

Pertamina - WIKA Kembangkan Bisnis Aspal Hybird... Sambungan dari halaman 1
dilakukan di Cilacap.
“Kerja sama ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan
ekonomi nasional karena sejalan dengan program pemerintah untuk
menggenjot pembangunan infrastruktur di tanah air. Investasi yang
nantinya akan ditanamkan untuk pengembangan aspal hybrid ini juga
diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi nasional dan
lokal,” tutup Rachmad Hardadi.
Melalui kerja sama ini, kapasitas produksi aspal Pertamina akan
meningkat 600.000 ton per tahun, dan tambahan potensi aspal alam
dari WIKA sebanyak 300.000 ton per tahun. Sehingga kapasitas
produksi total aspal menjadi 900.000 ton per tahun dengan grade
yang tinggi. Kapasitas tersebut setara dengan 75% kebutuhan aspal
nasional. Dengan demikian, impor akan berkurang secara signifikan,

dapat menghemat devisa negara serta menimbulkan multiplier
effect terhadap perekonomian nasional.
“Kami optimistis dengan kerja sama strategis antara Pertamina
dan WIKA untuk pengembangan aspal hybrid ini. Kami memiliki
potensi pengolahan aspal alam di Pulau Buton. Potensi tersebut
akan dapat tergarap secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan
untuk proyek-proyek infrastruktur nasional yang ditangani oleh
WIKA,” kata Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo.
Kerja sama ini menjadi salah satu upaya pemerintah
mendorong masyarakat senantiasa menggunakan produk dalam
negeri. Karena produk lokal sudah mampu bersaing dengan
produk luar. Salah satunya aspal Buton yang sudah terbukti
berkualitas tinggi.•EGHA/ILIS
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Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda
Pusponegoro menjadi dosen tamu di Akademi Televisi Indonesia.

Berbagi Inspirasi dengan
Mahasiswa Broadcast
Indosiar
JAKARTA – Vice President Communication
Pertamina Wianda Pusponegoro menjadi dosen
tamu untuk memberikan pembekalan ilmu bagi para
mahasiswa baru Akademi Televisi Indonesia (ATVI)
pada kuliah perdana tahun akademik 2015/2016,
di studio 5 Indosiar Daan Mogot, Rabu (2/9).
Dalam kesempatan tersebut, Wianda memapar
kan bagaimana prospek karier bidang studi
jurnalistik televisi dan peluang kerja yang terbuka.
Dirinya berbagi pengalaman di saat masih meniti
karir di dunia broadcast sebagai jurnalis.
Wianda mengingatkan, menjadi jurnalis
memang banyak hal yang mesti dipersiapkan tapi
bukan hal yang sulit dan bukan hal yang tidak
mungkin bisa dilakukan. Menurutnya, jurnalis itu
sosok yang diterima di semua kalangan dan ini
menunjukkan bahwa jurnalis memiliki nilai lebih yang
tidak dimiliki oleh profesi lain.
“Jangan khawatir untuk berkarier di broadcast
yang prospek karirnya terbuka luas. Kita dapat
membuka networking. Dunia broadcast juga
mengajarkan kita untuk cepat beradaptasi dengan
siapapun dan berani menghadapi tantangan,” ucap
Wianda.
Banyak hal-hal yang disampaikan oleh Wianda
yang diharapkan akan menjadi sumber inspirasi
bagi para mahasiswa. Dirinya berpesan agar para
mahasiswa memiliki integritas yang tinggi karena
dari integritas tersebutlah akan terbentuk sosok
yang profesional tanpa mengenyampingkan tata
perilaku yang baik.
“Begitu kita terjun di dunia kerja, kita harus
memikir ke depan lebih jauh lagi. Berani menghadapi
tantangan jangan stay di comfort zone karena hanya
akan membuang waktu kita. Jangan meremehkan
potensi yang kalian miliki, melihat opportunities
jauh ke depan sehingga apa yang menjadi harapan
orangtua pun terpenuhi,” ungkap Wianda diiringi
tepukan tangan meriah oleh para mahasiswa dan
jajaran dosen ATVI yang hadir.
Semua hal yang disampaikan menjadi inspirasi
bagi para mahasiswa ATVI. Salah satunya Mamung
Munto, mahasiswa semester 3 yang merasakan
banyak hal menjadi pelajaran bagi dirinya dengan
semua pengalamanseorang Wianda Pusponegoro
saat masih meniti karier sebagai seorang jurnalis.
“Pesan yang saya ingat dari pemaparan Bu
Wianda tadi, yaitu jangan pernah berhenti untuk
belajar, terus berkreatifitas dan asah kemampuan
diri kita,” ungkap Mamung.
Direktur ATVI, Eduard Depari sangat
mengapresiasi kehadiran Wianda. Menurutnya,
VP Corporate Communication Pertamina tersebut
merupakan pilihan yang sangat tepat sebagai
narasumber karena meniti karir mulai dari dunia
broadcast hingga menjadi pejabat publik di usia
yang masih muda. “Ini bisa jadi inspirasi bagi
mahasiswa kami,” ujarnya.•IRLI

J AKARTA – U n t u k
memudahkan pelaporan
Annual Report (AR) dan
Sustainability Report (SR),
Fungsi Investor Relations
bekerja sama dengan
Corporate Shared Service
(CSS) me-launching sebuah
sistem aplikasi berbasis
IT yang memudahkan
penyusunan Annual Report
dan Sustainability Report
yang disebut Disclosure
Management System (DMS),
pada Jumat (4/9). Bertempat
di Ruang Executive Lounge
Lantai M Kantor Pusat
Pertamina, go live DMS
dihadiri oleh Corporate Sec
retary Wisnuntoro, Senior
Vice President CSS Jeffrey
Tjahja Indra, serta jajaran
dari Investor Relations dan
Corporate Action.
Aplikasi DMS merupakan

sistem pelaporan dimana
PIC penyusun AR/SR dapat
mengedit dan memposting
dokumen yang berkaitan
dengan laporan secara
kolaboratif, terintegrasi, dan
interaktif dalam satu server
utama guna mempermudah
pembuatan laporan tahunan
dan laporan keberlanjutan.
SVP CSS Jeffrey Tjahja
Indra mengapresiasi proses
persiapan proyek DMS yang
cepat diimplementasikan
sejak kajian yang dimulai
pada bulan Maret yang lalu.
“Kami mengucapkan terima
kasih atas kepercayaan
yang diberikan kepada kami
dari Corporate Secretary.
Ini memang tugas kami,
Corporate Shared Service
untuk memberikan bantuan
kepada teman-teman
bisnis yang membutuhkan,”

Foto : PRIYO

Foto : ADITYO

Penyusunan Annual Report dan Sustainability
Report Gunakan Disclosure Management System

Go Live Disclosure Management System (DMS) menjadi langkah awal untuk
memudahkan penyusunan annual report dan sustainability report.

ucapnya.
Sementara Corporate
Secretary W isnuntoro
mengatakan dengan adanya
DMS penyusunan laporan
tahunan akan lebih cepat
dan berkualitas sehingga
dapat mempercepat
penyelenggaraan RUPS.

“Dengan adanya tools ini,
penyusunan Annual Report
akan lebih cepat dan lebih
baik. Dan juga di dalam
kompetisi pembuatan Annual
Report, ada kemungkinan
kita juga bisa memperoleh
yang terbaik diantara BUMN,”
tambah Wisnuntoro.• STARFY

Akselerasi Kompetensi, RU III Gelar Upskilling Laboratory
Plaju – Guna mengaksele
rasi pengetahuan dan me
ningkatkan kompetensi pe
kerja di Laboratory Section,
upskilling diadakan bagi para
pekerja baru Laboratory
Section dengan masa kerja
kurang dari 5 tahun. Upskilling
dilakukan lewat kegiatan
coaching dan pemberian
materi ajar secara intern
laboratory dan diajarkan
oleh para pekerja senior di
Laboratory Section.
Sebanyak 21 pekerja baru
dari beberapa seksi mengikuti
upskilling ini di antaranya dari
seksi fuel, R&D, analitycal

& gas, petrochemical,
supporting, dan quality,
serta 6 pekerja dari OJT
khusus. Selama upskilling,
para peserta tidak hanya
mendapatkan materi secara
teori namun juga turut praktik
sesuai acuan materi yang
diberikan. Selain itu, para
peserta diharuskan mengikuti
pre-test yang akan hasilnya
akan dibandingkan dengan
post-test yang diikuti setelah
menyelesaikan pelatihan.
Laboratory Section Head,
Tejo Danarto menjelaskan,
upskilling ini bertujuan untuk
membekali dan menambah

wawasan serta kemampuan
para pekerja baru baik dari
sisi manajemen maupun
teknis sesuai dengan ISO/
IEC 17025:2005, sehingga
para pekerja dapat mela
kukan pekerjaan dan ana
lisis secara benar dan aku
rat yang hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan.
Ke depan, Laboratorium
harus meningkatkan dan
terus memberikan jaminan
dan pelayanan yang terbaik.
Karenanya untuk mencapai
visi ini, kompetensi pekerja
harus disiapkan dan meme
nuhi standar baik operasional,

peralatannya dan metode yang
digunakan serta sertifikasi dari
pekerja itu sendiri.
“Mudah-mudahan apa
yang telah diberikan oleh
para pek erja senior dalam
upskilling ini dapat dijalankan
dengan sebaik-baiknya. Saya
harapkan semua pekerja
Laboratory dapat memiliki
sertifikasi itu dan ilmu yang
disampaikan oleh para senior
menjadi bekal ke depannya
dan bermanfaat bagi pekerja
junior,” jelas Tejo.
Di akhir kegiatan, peserta
mendapatkan reward dan
piagam penghargaan.•RU III

Kini Pertalite Tersedia di Seluruh Kota dan Kabupaten
di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat
Jakarta – Kurang dari dua bulan setelah mulai diluncurkan
pada akhir Juli lalu, produk Pertalite kini sudah tersedia di
seluruh kota dan kabupaten di wilayah Marketing Operation
Region III, yang meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan
Jawa Barat. Hingga 6 September 2015, jumlah outlet SPBU
penyedia Pertalite di wilayah ini sudah bertambah pesat, yaitu
sebanyak 453 outlet yang tersebar di 39 kota dan kabupaten.
Dari 453 outlet di MOR III, sebanyak 215 outlet tersedia
di propinsi Jawa barat, 138 outlet di DKI Jakarta, dan 100
outlet di propinsi Banten. Tentunya jumlah ini masih akan
terus ditingkatkan agar memudahkan masyarakat untuk
menggunakan produk ini.
“Penambahan outlet Pertalite di MOR III tidak akan
berhenti sampai di sini. Kami ingin lebih banyak lagi

masyarakat yang berpindah dari produk Premium ke
Pertalite, serta merasakan sendiri tarikan mesin yang lebih
enteng dan jarak tempuh yang lebih jauh,” ujar Jumali selaku
General Manager Marketing Operation Region III.
Sebagai varian baru dari produk bahan bakar nonsubsidi, Pertalite dengan angka oktan 90 memang sangat
kompatibel dengan mesin kendaraan teknologi terkini. Jika
dibandingkan dengan produk Premium yang berangka
oktan 88, Pertalite memiliki kualitas yang lebih baik, tarikan
yang lebih ringan, dan jarak tempuh yang lebih jauh. Harga
di pasaran pun tidak begitu jauh berbeda. Harga Premium
saat ini Rp 7.400,- per liter, sedangkan harga Pertalite
per 1 September 2015 dibandrol sedikit di atasnya, yaitu
Rp.8.300,- per liter.•MOR III
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JAKARTA – Direktur SDM &
Umum Pertamina, Dwi Wahyu
Daryoto turut berpartisipasi
memberikan dukungan moril
kepada penderita kanker
mel alui kegiatan Shave
For Hope yang digelar di
Avenue The Stars, Lippo Mall
Kemang, Jakarta Selatan,
pada Minggu (6/9).
Dukungan moril tersebut
diwujudkan Dwi Wahy u
Daryoto dengan mencukur
habis rambut yang kem u
dian dilelang untuk peng
galangan dana bagi anakanak penderita kanker dari
Yayasan Pita Kuning anak
Indonesia (YPKAI). Aksi sosial
Shave For Hope ini adalah
yang keempat kalinya diikuti
oleh Dwi Wahyu Daryoto
sejak tahun 2012.
Dwi mengungkapkan mo
tivasinya dalam mengikuti aksi
‘plontos’ rambut ini karena
menurutnya penderita kanker

tidak hanya membutuhkan
dukungan material namun
juga dukungan mental se
hingga para penderita kanker
terus memiliki semangat
hidup yang tinggi.
“Saya konsisten setiap
tah un ikut dalam aksi ini.
Say a terinspirasi dengan
rekan kerja saya dulu yang
menderita kanker tapi
memiliki semangat besar
untuk sembuh dan hingga
kini dirinya menjadi survivor
k a n k e r. Te r n y a t a y a n g
terpenting bagi penderita
kanker adalah support
mental dan kebersamaan
untuk saling mendukung,”
ucap Dwi Wahyu Daryoto.
Dalam aksi Shave For
Hope 2015 kali ini, Dwi
Wahyu Daryato berkolaborasi
dengan Direktur Keuangan
Garuda IGN Askhara Da
nadiputra. Pemotongan
ramb ut kedua Corporate

Heroes tersebut mampu
menggalang dana dari pe
kerja Pertamina dan Garuda
sebesar Rp 350 juta.
Sementara itu, Steny
Agustaf Rahman penggagas
acara menyatakan keikut
sertaan Corporate Heroes
telah memberikan warna
tersendiri bagi penggalangan
dana bagi penderita kanker,
karena selama ini partisipasi
lelang banyak diikuti oleh
kalangan public figure.
“Semoga tahun depan akan
bertambah Corporate Heroes
lainnya yang mengikuti aksi
sosial ini,” ujarnya.
Aksi Shave For Hope
adalah sebagai aksi moral
mendukung anak-anak
pengidap kanker untuk
mengekspresikan empati
yang besar terhadap anak.
Aksi ini mengajak relawan
untuk bersama-sama men
cukur rambut mereka se

Foto : PRIYO

Direktur SDM & Umum Pertamina Plontos Rambut Demi Penderita Kanker

Direktur SDM & Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto berpartisipasi dalam kegiatan Shave For Hope dengan mencukur
habis rambutnya dan dilelang untuk penggalangan dana bagi anak-anak penderita kanker.

bagai simbolisasi bahwa
kerontokan rambut yang
umumnya terjadi akibat
efek penanganan penyakit
tidak seharusnya dilihat
sebagai halangan dalam
perjuangannya melawan

kanker dan untuk tetap
meraih mimpi dan cita-cita
mereka.
Gelaran Shave For
Hope ini juga melibatkan
beb erapa artis yang ikut
mencukur rambutnya untuk

penggalangan dana yaitu
Indra Bekti, Betrand Antolin,
Tora Sudiro, Ananda Omesh,
Sogi Indra, Danang Postman,
Adit Insomnia, Rhesa,
Alexander Thian, Jenny Jusuf
dan Asty Ananta.•IRLI

GM RU IV Nyoman Sukadana dan tim manajemen RU IV memberikan
ucapan selamat kepada pekerja RU IV yang telah lulus dari STEM Akamigas.

Pekerja RU IV Ukir Prestasi
Membanggakan di STEM
Akamigas
CILACAP – Untuk menjaga kompetensi sumber daya
manusia, Refinery Unit (RU) IV Cilacap secara rutin mem
berangkatkan pekerjanya untuk mengikuti tugas belajar di
STEM Akamigas Cepu, baik di tingkatan D1, D2 hingga
D4. Tahun ini, dari sembilan pekerja RU IV yang mengikuti
tugas belajar di STEM Akamigas untuk tahun akademik
2014/2015 telah berhasil menyelesaikan tugas belajarnya
dan telah diwisuda. Mereka menorehkan prestasi yang
membanggakan dengan meraih indeks prestasi diatas 3.
Bahkan satu di antaranya, Arif Sugiono, meraih ranking I
untuk program studi Refinery II Teknik Produksi Minyak
dan Gas.
Para pekerja yang telah menyelesaikan tugas belajar
tersebut secara resmi diterima kembali oleh GM RU IV
Nyoman Sukadana dan tim manajemen di Ruang Rapat
II Head Office RU IV Cilacap.
Nyoman Sukadana sangat mengapresiasi prestasi
pekerja RU IV tersebut dan berharap ilmu yang sudah
dimiliki nantinya dapat menunjang pekerjaannya. “Selain
kompetensi yang sudah diraih, jangan lupa untuk selalu
menjaga attitude di lingkungan pekerjaan maupun di
masyarakat sehingga karier akan berjalan dengan baik,”
pesan Nyoman.•RU IV

Jakarta – Lima unit bisnis
Pertamina yang beroperasi
di kawasan Balongan – Ja
tibarang – Cemara, Kabu
paten Indramayu, Jawa
Barat sepakat untuk ber
sin ergi dalam antisipasi
pen anggulangan keadaan
darurat yang terjadi di wilayah
tersebut. Sinergi ini dituangkan
dalam penandatanganan nota
kesepakatan para General
Man ager dari setiap unit
bisnis yang dilaksanakan di
kantor Marketing Operation
Region III, Jakarta, pada (2/9).
Kelima unit bisnis terse
but mencakup Asset 3 PT
Pertamina EP, PT Pertamina
Hulu Energi ONWJ, Operation
East Region PT Pertamina
Gas, Refinery Unit VI Ba
longan, dan Marketing Ope
ration Region III. Melalui
penandatanganan ini, para
GM sepakat untuk bersamasama mengembangkan
SOP/STK Keadaan Darurat
melalui Forum Diskusi dan
Pelatihan Aspek HSE, men
jalin kerja sama dalam ben
tuk latihan simulasi keadaan
darurat bersama di wilayah
Pertamina Balongan-Jati
barang-Cemara, serta me
ngembangkan konsep pe
nanganan keadaan darurat

Foto : MOR III

Foto : RU IV

Sinergi Lima GM Tandatangani Nota Kesepakatan
Penanggulangan Keadaan Darurat

VP HSSE Korporat Djoko Susanto menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan penanggulangan keadaan darurat
oleh lima General Manager yang membawahi lima unit bisnis Pertamina di kawasan Balongan - Jatibarang - Cemara,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

(pre fire planning) untuk di
pergunakan sebagai analisa
kebutuhan personil dan fa
silitas keadaan darurat.
Acara penandatanganan
dibuka oleh GM Marketing
Operaton Region III, Jumali
dan disaksikan oleh VP HSSE
Korporat, Djoko Susanto.
Jumali menuturkan, “Da
lam rangka penanggulangan
keadaan darurat, kita perlu
mengantisipasi adanya ke
terbatasan kemampuan di
setiap unit bisnis dalam hal
sarana, fasilitas, serta per

sonil. Dengan bersinergi,
tentunya penjagaan aset-aset
kita akan menjadi lebih efektif
dan efisien, sesuai dengan
semangat One Pertamina
menuju World Class Energy
Company.”
Sementara Djoko Susanto
berpesan agar setiap unit
bisnis senantiasa siap me
nanggulangi keadaan da
rurat, yang mencakup
prosedur, personil, dan juga
peralatan atau perlengkapan.
Setiap General Manager
diinstruksikan agar memiliki

sense of leadership dengan
pengecekan berkala untuk
menguji kesiapan setiap
unit bisnis terhadap kondisi
darurat.
“Setiap saat kita harus
siap untuk meminimalisasi
risiko. Prosedur harus terus
diuji. Setiap personil yang
terlibat juga terus diperbarui
sesuai perputaran pekerja.
Setidaknya setahun sekali ada
pelatihan keadaan darurat,
baik berupa simulasi atau
minimal berupa pelatihan
table-top,” papar Djoko.•MOR III
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JAKARTA – Mengawali
bulan September, Direktur
Utama Pertamina Dwi
Soetjipto melakukan
Management Walkthrough
(MWT) ke Fungsi Research
and Development (R&D)
D i re k t o r a t P e n g o l a h a n
Pertamina di daerah Pulo
gadung, Jakarta T imur,
pada Rabu (2/9). Didampingi
oleh Direktur Pengolahan
Rachmad Hardadi dan
Vice President Research &
Development Eko Wahyu
Laksmono, Dwi menyam
paikan arahan serta mengun
jungi beberapa laboratorium
di lokasi kerja R&D untuk
melihat bagaimana pera
latan dan mesin bekerja
menemukan dan mengolah
inovasi-inovasi R&D, seperti
Smooth fluid, SPM-2, Alkiliat,

HSSE

Katalis, Algae to Fuel, SolarEmulsi, Bio-Diesel dan lainlain.
Dwi Soetjipto berharap,
R&D Pertamina dapat tampil
di garda terdepan dalam hal
inovasi. “Ke depan kalau
orang dengar Pertamina,
harusnya yang terbayang
adalah Center of Research
yang kuat,” tukasnya.
Dwi juga mengapresiasi
Visi dan Misi R&D sebagai
lokomotif perusahaan yang
strategis dan inovatif fokus
di bidang energi kelas dunia
sebagai tujuan yang harus
dipahami dan dimasukkan
ke dalam darah setiap insan
di R&D. “Memang itulah tu
gasnya Litbang (R&D), loko
motif ke depan. Bila Lit
bang kita sehat maka arah
Pertamina ke depan akan

lebih secure,” jelas Dwi.
Sementara Direktur Pe
ngolahan Rachmad Hardadi
juga menekankan penting
nya R&D Pertamina menjadi
“Driver” proses bisnis peru
sahaan melalui inovasiinovasi yang diciptakan.
“R&D ingin bukan hanya
bermanfaat bagi Direktorat
Pengolahan namun juga
Direktorat-Direktorat yang
lain,” tambah Rachm ad
Hardadi.
Dalam MWT kali ini,
pen elitian terbaru R&D
berupa pengolahan Algae
menjadi sejenis bahan
bakar Diesel merupakan
salah satu sorotan utama.
Dalam penelitian ini, Tim
R&D berhasil mengolah
Micro Algae, untuk dipanen,
diekstrak, dan diolah se

Foto : ADITYO

Saatnya Research & Development Pertamina Jadi Lokomotif Perseroan

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi dan VP R&D Pertamina
Eko Wahyu Laksmono berbincang dengan beberapa pekerja fungsi R & D ketika melakukan management walkthrough ke
unit bisnis yang berada di Pulogadung tersebut.

demikian rupa sehingga
dapat digunakan sebagai
sejenis fraksi diesel yang

berkeunggulan low sulphur
serta memiliki biaya produksi
yang rendah karena hanya

memerlukan perairan yang
luas dan bibit Alga untuk di
budidayakan.•ASF

Peran Kesehatan Kerja dalam Mewujudkan HSSE Excellence

Perusahaan–perusahaan energi kelas dunia mengakui bahwa kesehatan pekerja sangat penting
untuk menunjang bisnis mereka. Mereka sangat memahami bahwa pekerja yang sehat akan bekerja
lebih baik dan produktif. Oleh karenanya perusahaan-perusahaan tersebut menyiapkan berbagai
program dan layanan pendukung untuk membantu pekerjanya hidup lebih sehat. Mereka beranggapan
bahwa isu-isu kesehatan pekerja harus dipertimbangkan sebagai aspek kunci dalam perencanaan
proyek mereka. Kesehatan kerja adalah kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa
sakit yang disebabkan lingkungan kerja.
Pertamina sebagai perusahaan energi yang menuju kelas dunia sudah menunjukkan komitmennya
terhadap kesehatan kerja. Manajemen puncak telah menetapkan Kebijakan Keselamatan, Kesehatan
Kerja dan Lindungan Lingkungan serta Pengamanan Perusahaan dimana didalamnya terdapat komitmen
bahwa Pertamina dan Anak Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya harus melakukan
upaya meminimalkan risiko termasuk mencegah terjadinya Penyakit Akibat Kerja (PAK). PAK pada
hakekatnya dapat dicegah dengan mengendalikan potensi bahaya kesehatan di lingkungan kerja,
melaksanakan Health Surveillance yang salah satu komponennya adalah MCU berkala Hazard Based,
serta melakukan upaya promotif dan preventif.
PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja atau pekerjaannya, yang harus dicegah
karena akan menurunkan kapasitas kerja, kualitas hidup, serta menyebabkan cacat permanen bahkan
kematian pekerja. Perusahaan pun akan mengalami kerugian akibat menurunnya produktivitas kerja,
pengeluaran biaya penanggulangan yang besar, dan penurunan citra.
Komitmen manajemen akan pentingnya aspek kesehatan kerja tercermin dengan telah ditetapkannya
audit implementasi sistim manajemen HSSE yang mengacu pada International Sustainability Rating
System (ISRS) yang didalamnya terdapat aspek kesehatan kerja. Hal ini menyebabkan kesehatan
menjadi salah satu aspek penting yang dituntut untuk memenuhi kriteria world class sesuai dengan
target yang ditetapkan. Diharapkan pada tahun 2019 seluruh unit bisnis Pertamina telah mencapai
tingkatan Excellent.
Dari 15 proses/elemen ISRS, aspek Kesehatan Kerja terdapat dalam proses-subproses :
1.
Subproses 3.1
: Identifikasi dan Evaluasi Bahaya Kesehatan
2.
Subproses 9.1
: Pengendalian Bahaya Kesehatan
3.
Subproses 12.12
: Pertolongan Pertama (First Aid)
4.
Subproses 12.13
: Bantuan Medis (Medical Support)
5.
Subproses 14.1
: Pemantauan Bahaya Kesehatan
Pendekatan pengelolaan kese
hatan kerja di Pertamina merupakan
kombinasi dari proses, kebijakan,
benefit dan dukungan lingkungan
kerja. Sesuai dengan panduan
dari Joint ILO/WHO Committee
mengenai Occupational Health
Service, kegiatan kesehatan kerja di
Pertamina untuk melindungi pekerja
dan mendukung bisnis perusahaan
dapat digambarkan sebagai berikut :
Aktivitas yang berada dalam
lingkaran berorientasi pada pekerja,

sedangkan yang berada di luar lingkaran berorientasi pada lingkungan kerja. Untuk hasil yang maksimal,
kedua aktivitas tersebut harus dilaksanakan simultan. Dari skema tersebut di atas, terlihat bahwa
Pertamina sudah sejalan dengan ISRS.
Berikut hasil pencapaian ISRS aspek Kesehatan Kerja 2014 seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Roadmap HSSE Excellence 2014-2019, dengan target level 3 di tahun 2014, mensyaratkan minimum
skor untuk setiap proses adalah 20%. Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar menunjukkan
hasil/kontribusi positif terhadap pencapaian target skor dari masing-masing proses yang ditentukan
kecuali Pertamina Gas untuk subproses pertolongan pertama. Hal ini disebabkan belum adanya sumber
daya dalam organisasi yang menangani kegiatan Kesehatan kerja. Bantuan medis untuk target level 3
belum menjadi penilaian yang bersifat mandatory sehingga tidak dipilih pada saat asesmen.
Walaupun hasil penilaian 2014 melampaui target, tapi tetap perlu untuk melakukan upaya perbaikan
berkelanjutan sehingga dapat tetap mencapai hasil di atas target. Hal ini membutuhkan dukungan nyata
dari seluruh stakeholder untuk dapat memperkuat implementasi program Kesehatan kerja di seluruh
Unit Operasi.
Implementasi Sistim Manajemen HSSE dengan menggunakan ISRS, menuntut Kesehatan kerja
diposisikan sebagai aspek terukur dan dapat diperbandingkan demi tercapainya kinerja HSSE excellence.
Mengacu Roadmap HSSE Excellence 2014-2019, dan memperhatikan hasil penilaian ISRS tahun
2014, maka pada Workshop Kesehatan Kerja 2015 telah disepakati target sasaran pencapaian
prosentase nilai setiap proses ISRS yang terkait aspek Kesehatan kerja sesuai dengan target level
ISRS seperti tabel di bawah :
Direktorat Pengolahan – Pemasaran – EBT
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Memerahputihkan
Provinsi Aceh
ACEH - Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke 70
yang baru lalu fungsi SME & SR Partnership
Program Sumbagut dengan Kodam Iskandar
Muda bersama-sama “memerahputihkan Aceh”
dengan mengibarkan 28.400 bendera merah
putih sepanjang jalan nasional, jalan provinsi, jalan
kabupaten, apangan maupun taman di seluruh
kabupaten yang ada di seluruh propinsi Aceh.
Pengibaran itu dilakukan oleh anggota TNI dari
Kodam Iskandar Muda Provinsi Aceh di seluruh
provinsi ujung barat Indonesia tersebut.
Dalam pelaksaaan pengibaran bendera
Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda
Kolonel Inf Machfud mengatakan pengibaran ini
dilaksanakan mulai 1 - 31 Agustus.
Selain pengibaran bendera di sepanjang
jalan dan taman di Aceh , ada yang spesial
yaitu pengibaran bendera merah putih raksasa
di Gunung Cot Khan Halimon, Tiro Kabupaten
Pidie. Menurut Kepala Penerangan Kodam Is
kandar Muda Kolonel Machmud, pengibaran
bendera di lokasi bekas markas Hasan Tiro
tersebut merupakan inisiatif dari masyarakat.
Dengan pelaksanaan pengibaran bendera merah
putih yang jumlahnya ratusan ribu di provinsi
Aceh membuktikan banwa rasa nasionalisme
masyarakat Aceh tidak diragukan lagi.•MOR I

Padang - Terminal BBM
Teluk Kabung bekerja sama
dengan Lembaga Kema
nusiaan Nasional PKPU
Padang, Selasa (25/8) me
luncurkan Program Kelom
pok Usaha Mandiri Masya
rakat (KUMM). Program
yang ditujukan untuk pem
berdayaan para petani itu
ditandai dengan penyerahan
bantuan program berupa
satu unit traktor dengan me
sin perontok padi kepada
kelompok penerima di Teluk
Kabung Tengah.
Operation Head TBBM
Teluk Kabung Ahmad Jani
Lauma mengatakan, bantuan
peralatan ini hanyalah bagian
dari pelaksanaan program
pemberdayaan akan dilak
sanakan selama satu tahun
ke depan bersama PKPU
Padang. Dengan program ini
diharapkan dapat membantu
masyarakat petani di Teluk
Kabung meningkatkan pro

duktifitas pertanian mereka
dengan baik.
Ahmad Jani mengung
kapkan, sudah seharusnya
hasil pertanian masyarakat
berupa beras itu menjadi
primadona bagi masyarakat
sekitar Teluk Kabung. Pangsa
pasar juga sangat terbuka
luas karena tidak kurang 700
sopir setiap harinya hilir mudik
masuk kawasan Pertamina
untuk pengangkutan BBM.
Pihaknya bersedia membantu
mendistribusikan hasil per
tanian itu nantinya dengan
membentuk koperasi.
Kabag Kesra Kecamatan
Bungus Teluk Kabung Ali
zair menyambut positif pro
gram pemberdayaan ini.
Alat pertanian itu sangat
dibutuhkan dan mengimbau
masyarakat menjaga ke
pe rc a y a a n de nga n bai k
seh ingga keberadaannya
bet ul- be t ul be r ma nfa at.
“Apalagi ini program yang

Operation Head TBBM Teluk Kabung, Ahmad Jani Lauma secara simbolis
menyerahkan satu unit traktor dengan mesin perontok padi kepada kelompok
penerima di Teluk Kabung Tengah.

kedua diluncurkan Pertamina
bersama PKPU setelah pro
gram menjahit untuk ibu-ibu
dan remaja putri beberapa
tahun lalu,” ujarnya.
Sementara Kepala Ca
bang PKPU Padang Priam
bodo Ario Pamungkas
mengatakan, Program KUMM
Ta n i b e r a n g g o t a k a n 1 0
orang ini akan dilaksanakan
selama satu tahun ke de

Foto : MOR I

Foto : MOR I

TBBM Teluk Kabung Luncurkan Program
Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat

pan. Guna mendampingi
masyarakat akan ditempatkan
satu tenaga pendamping
pertanian dan pembinaan,
baik yang bersifat pertanian,
spritual dan keorganisasian.
Melalui program ini petani
diajak berorganisasi dan
melepaskan diri dari jeratan
ketergantungan rentenir
men uju kemandirian eko
nomi.•MOR I

Bakti Sosial RS Pertamedika Sentul City
untuk Penderita Bibir Sumbing
BOGOR – Rumah Sakit Per

Masalahnya anak akan meng

tamedika Sentul City (RSPSC)

alami gangguan fungsi bicara

bek erja sama dengan Ul

serta mempengaruhi estetika

timo (Aesthetic and Dental

wajah dan kualitas hidup anak

Center) memberikan pela

seperti sering tersedak saat

yanan operasi bibir sumbing

minum.

Pemanfaatan Lahan Penyangga RU VI untuk Pertanian

Beasiswa untuk
Anak Pekerja MOR I
MEDAN - Lisa Tri Claudia K, putri dari Robina
Sinaga yang bertugas di lingkungan kerja HR Area
Sumbagut sangat bahagia menerima beasiswa
dari Pertamina yang diserahkan langsung oleh
General Manager Marketing Operation Region I,
Romulo Hutapea, Selasa (25 Agustus 2015) di
Ruang Rapat Prima XP Kantor Pertamina Medan.
Untuk meraih beasiswa ini, Lisa yang
merupakan mahasiswi semester 5 Fakultas
Ekonomi Universitas Diponegoro harus bersaing
dengan peserta lain dalam hal prestasi. Dengan
berbekal IPK 3,8 Lisa akhirnya dinobatkan
sebagai anak pekerja yang berhak mendapatkan
beasiswa sebesar Rp. 20 juta untuk satu
tahun.•wali

“Penderita hanya mela

Pelaks anaan operasi bagi

kukan screening untuk me

masyarakat kurang mampu

nentukan apakah dapat dila

ini merupakan wujud kepe

kukan operasi atau tidak.

dulian perusahaan melalui

Selain itu diharapkan sinergi

prog ram Corporate Social

ini bisa bekerja sama jangka

Responsibility (CSR) yang

panjang, jadi tidak hanya

digulirkan RSPSC.

operasi bibir sumbing saja,”

Sebanyak 15 pasien pen
derita bibir sumbing ini dijaring

jelas Kamelia di RSPSC,
Minggu (2/8).

dari masyarakat kurang mam

Syaratnya cukup mudah.

pu melalui pendaftaran dan

Penderita berusia minimal 10

tanpa membawa pers ya

minggu atau berat badan 5

ratan tertentu. Direktur RS

kg dan dalam kondisi sehat

Pertamedika Sentul City,

serta melakukan pemeriksaan

dr. Kamelia Faisal, MARS,

kesehatan oleh dokter spe

menjelaskan, di Bogor, jum

sialis anak, pemeriksaan la

lah penderita kelainan bibir

boratorium dan radiologi.

sumbing dan langit-langit

Tidak perlu menyerahkan

terhitung cukup banyak. Me

surat keterangan keluarga

nurutnya, kelainan kongenital

tidak mampu atau surat ru

terjadi akibat kekurangan

jukan dari puskesmas. Le

nutrisi saat ibu hamil, kelainan

bih lanjut, RSPSC juga me

genetika tidak cukup masa

nyediakan ruang peraw at

hamil dan penyebab lainnya.

an untuk observasi pasca

Foto : KUNTORO

Foto : MOR IV

dan langit-langit gratis.

operasi.

keterbatasan anggaran

Direktur Ultimo, dr. Enrina

untuk kesehatan. Dengan

Diah, SpBP, mengatakan

komposisi 5,3 juta jiwa pen

operasi bibir sumbing dapat

duduk Kabupaten Bogor,

mempermudah berbicara

penderita bibir sumbing

sehingga penderita memiliki

makin bertambah. Sebagai

kepercayaan diri. Karena

pemerintah kabupaten yang

itu, ia berharap kegiatan imi

membuat regulasi, kerja

dilakukan secara rutin bagi

sama ini sejatinya harus diberi

masyarakat kurang mampu.

payung hukum dengan lang

Sementara Perwakilan

kah MoU.

Kep ala Dinas Kesehatan

“Meski begitu masih ba

Kabupaten Bogor, dr. Agus

nyak yang harus diperbaiki

Fauzi, MKes, mengapresiasi

dan dievaluasi. Baik dari

upaya RSPSC dan Ultimo

sosialisasi hingga administrasi.

melaksanakan bakti sosial

Namun demikian diharapkan

bagi masyarakat kurang

kerja sama ini bisa berjalan

mampu. Pasalnya Pemerintah

dengan baik dan lancar,” tutup

Kabupaten Bogor memiliki

Agus.•EGHA
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Judul

: SELF DRIVING
menjadi driver atau passenger
Pengarang : Rhenald Kasali
No Klasifikasi : 658.4.Kas.s
Sejak dilahirkan, manusia diberikan “kendaraan”
yang kita sebut “Self”. Hanya dengan self driving,
manusia bisa mengembangkan semua potensinya
dan mencapai sesuatu yang tak pernah terbayangkan.
Sedangkan mentalitas passenger yang ditanam
sejak kecil, dan dibiarkan para eksekutif, hanya akan
menghasilkan keluhan dan keterbelengguan.
Kita semua adalah pemegang mandat kehidupan.
Sewaktu dilahirkan, Tuhan hanya bersabda, “Inilah
hidupmu” setelah itu kita jelajahi : Karena suratnya
dipegang orang tua, mereka memelihara dengan penuh
kesungguhan. Setelah itu, suratnya pun dikembalikan
dan pemegangnya bisa memilih untuk menjelajahi
kehidupan itu dengan penuh tantangan atau diam saja
sebagai penumpang. Buku ini juga memiliki sumber
yang jelas dan bukti penulisan yang otentik. Dengan
gaya bahasa yang tidak terlalu kaku dan bisa dimengerti
anak muda. Diksi atau pemilihan kata pada buku ini
jelas menggambarkan kematangan sikap, kekayaan
intelektual dan kearifan dari si penulis sendiri. Selain
itu pula, cerita mengenai sosok inspiratif dan beberapa
tulisan pak Rhenald Kasali di beberapa media nasional
juga ikut dimuat. Hal-hal tersebut yang membuatnya
memiliki nilai lebih dibandingkan buku pengembangan
diri lainnya.
Bagian selanjutnya yang membuat buku ini begitu
keren adalah mampu membuat pembaca dapat
mengoptimalkan kemampuan dan keberadaan dari
kondisi fisik yang dimilikinya. Cobalah berkaca dan
lihat seluruh tubuh kita. Itulah kendaraan pertama kita.
Terlepas dari cantik atau jelek, ganteng atau tidak,
bahkan lengkap atau cacat tidak menjadi persoalan.
Yang jelas kita harus bersyukur dengan apa yang ada dan
mencoba keluar dari zona nyaman. Di buku ini dijelaskan
bagaimana seorang yang cacat , dari seorang roosevelt
cacat, penyakitan namun sukses menjadi presiden
Amerika hingga agus seorang pemuda dari Mojokerto
yang kehilangan kakinya akibat kecelakaan telah
membuatkan ribuan kaki palsu bagi yang membutuhkan
dan bernasib sama sepertinya.
Semua yang disajikan penulis dalam buku ini, efeknya
berada di tangan Anda sendiri. Selama menjelajahi isi
Buku, Anda perlu menjadi pembaca yang jujur. Tidak
semua orang punya mental tangguh dan sudah mampu
menjadi “driver”. Di sinilah kerelaan Anda perlu berperan.
Mulailah jujur pada diri Anda sendiri, kemudian cobalah
berubah menjadi passenger yang baik. Kemudian, latih
diri Anda menjadi driver. Tidak mustahil, Anda akan jadi
driver yang baik pula. Anda siap? Rhenald Kasali telah
mengabdikan sebagian hidupnya untuk memimpin
transformasi mindset. Buku ini adalah hasil kajian
seorang pendidik yang pernah empat kali terlibat dalam
panitia seleksi calon pimpinan KPK, calon CEO, dan
pimpinan dalam jabatan publik.•PERPUSTAKAAN

Enhancement – Compliance Online System
Pelaporan Gratifikasi Online (1)

Perubahan tampilan Laporan Penerimaan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi dalam 1 halaman.
1. Akses Compliance Online System melalui I-Am
dengan link sbb: http://intra-iam.pertamina.
com/Module/MyPersonal/Compliance/
Gratifikasi/InputGratifikasi.aspx
2. Isi Laporan Penerimaan, Pemberian dan
Permintaan Gratifikasi.
3. Apabila tidak ada penerimaan, pemberian
dan permintaan gratifikasi, click “Tidak
Ada Penerimaan/Pemberian/Permintaan
Gratifikasi”.
4. Selalu click “Simpan” setelah melakukan
pengisian laporan penerimaan/pemberian/
permintaan gratifikasi.

DINAMIKA
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Forum Presentasi CIP PEPC:
Ini Bukti, Bukan Janji !!!
PT Pertamina EP Cepu (PEPC) mengadakan acara Forum Continuous Improvement Program (CIP)
dengan tema Improvement In Efficiency to Achieve High Productivity yang diikuti 83 orang pekerja pada
tanggal 27 – 28 Agustus 2015 di Yogyakarta.
Acara yang dihadiri oleh Board of Director PEPC, Vice President (VP) Quality, System & Knowledge
Management PT Pertamina (Persero) - Faisal Yusra, Upstream Business Improvement Manager – Heru
Murti, para juri dari Quality Management (QM) Korporat/ Hulu/ Pengolahan, internal PEPC, dan para jajaran
Manajemen PEPC ini menampilkan 21 gugus yang melakukan sharing knowledge. Terdiri dari 14 Proyek
Kendali Mutu (PKM), 4 Gugus Kendali Mutu (GKM), dan 3 Sistem Saran (SS), dengan tingkat kehadiran peserta
dalam forum ini sebesar 88%. Sejumlah 2 (dua) GKM dan 10 PKM berhasil meraih predikat Gold dalam Forum
CIP PEPC 2015. Pada Forum CIP ini PEPC juga berhasil menyumbangkan Value Creation sebesar Rp. 1,8
Trilyun untuk PERTAMINA yang didapat dari Efisiensi berbagai Aspek , yaitu: HSSE, Produksi, Cadangan ,
Kesisteman dan Operational Exellence.
Sebagai bentuk komitmen pekerja pada kegiatan CIP ini dan kontribusi nyata pekerja dalam upaya
membangun budaya perubahan adalah melalui pola pikir dan pola tindak yang berlandaskan mutu untuk
meningkatkan performansi dan kinerja perusahaan. Dalam sambutannya, Direktur Utama (Dirut) PEPC
Adriansyah, menyampaikan dukungan dan mengapresiasi kerja keras dan cerdas para pekerja yang telah
mengusahakan perbaikan kinerja di lingkungan fungsi masing-masing, karena visi dan misi tidak akan
mampu diraih tanpa partisipasi pekerja sebagai pusat sumber daya yang menggerakkan semua kekuatan
yang dimiliki perusahaan.
Meriah dengan semangat kemerdekaan adalah kata-kata
	
  
yang pantas untuk Forum Presentasi CIP PEPC 2015. Dengan
dukungan Direksi dan Manajemen yang kuat ditandai dengan
pembukaan technical meeting oleh Dirut PEPC yang memberikan
yell-yell semangat untuk semua peserta CIP PEPC.
Faisal Yusra selaku VP Quality, System and Knowledge
Management PT Pertamina (Persero) memberikan speech &
awareness tentang empat pilar QM Pertamina dalam pembukaan
Forum CIP tersebut dilanjutkan dengan arahan dari Direktorat Hulu
yang diwakili oleh Heru Murti sebagai Manajer Upstream Business
Improvement, memaparkan perkembangan dan peningkatan CIP di lingkungan anak perusahaan hulu (APH),
khususnya PEPC yang pada tahun lalu mencapai keberhasilan mengirimkan 1 (satu) perwakilan gugus ke
tingkat internasional, dimana sebelumnya PEPC belum pernah lolos sampai tahap nasional, hingga pada
tahun 2014 lalu PEPC berhasil mencuat langsung, meraih peringkat kedua di Temu Karya Mutu & Produktifitas
Nasional (TKMPN) 2014 di Batam.
Forum ini terbagi menajdi dua stream dan dinilai
	
  
oleh Imam Hidayat (Korporat), Macky Ricky (Korporat),
Bhakti Wirawan (Direktorat Hulu), Choiron (Direktorat
Pengolahan), Feri Sutanto (PEPC), Sutrisno (Eksternal)
selaku dewan juri. Tahapan presentasi tahun ini
memperlihatkan peningkatan dan kemajuan kualitas CIP
di PEPC dari aspek penulisan risalah maupun keunikan
dan kekompakan tim dalam melakukan presentasi.
Acara pemberian apresiasi/ penghargaan dan
penutupan dilakukan oleh Direktur Operasi PEPC - RP.
Yudantoro, dengan memberikan selamat dan apresiasi
kepada seluruh gugus yang telah berkompetisi dan
sharing selama dua hari. Dukungan yang diucapkan melalui arahan kepada para gugus yang lolos untuk
mengikuti tahap selanjutnya menunjukkan bentuk komitmen Direksi & Manajemen secara penuh kepada
para insan penggiat mutu PEPC.
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Sidang Dewan Judge QMA:
Langkah Menuju Tahap Akhir
Kegiatan Quality Management Asesmen (QMA) berbasis Kriteria Kinerja Ekselen
Pertamina (KKEP) tahun 2015 masih berlangsung dengan melibatkan 16 Aplikan dari
Unit Bisnis/Unit Operasi di lingkungan Direktorat Pemasaran dan Anak Perusahaannya,
Fungsi di Direktorat SDM & Umum, serta Anak Perusahaan Lainnya. Kegiatan internal
asesmen dimulai dengan proses independent review dan consensus review dilakukan
di bulan April lalu dan dilanjutkan dengan Site Visit selama bulan Mei 2015, dan pada
gilirannya dilakukan tahapan sidang dewan judge serta penyerahan feedback report hasil
asesmen yang berisi Strength dan OFI (Opportunity For Improvement) kepada Aplikan.
Pada tanggal 28 Agustus 2015 bertempat di ruang Puskodal, telah
APLICANTS 2015
Group 1
dilaksanakan Sidang Dewan Judge yang dihadiri oleh Pejabat setingkat
•Retail Fuel Marketing
•Industrial Fuel Marketing
Senior Vice President dan Komisaris Anak Perusahaan sesuai dengan
Group 2
Pasal 31 ayat (2) Code of Pertamina Quality Management System yang
•Petrochemical Trading
•PT Pertamina Lubricants
menegaskan bahwa Dewan Judge beranggotakan pejabat setingkat
Group 3
•Supply & Distribution
Senior Vice President dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.
•PT Pertamina Patra Niaga
Pada Sidang Dewan Judge, selain dipaparkan skor hasil Asesmen
Group 4
•Domestic Gas
QMA tahun 2015 juga ditampilkan peta yang memuat Strength dan
•PT Pertamina Trans Kontinental
Group 5
Opportunity For Improvement (OFI) yang menggambarkan posisi
•Shipping
•Aviation
Aplikan dan selanjutnya dijadikan referensi untuk menentukan strategi
Group 6
peningkatan kinerja. Salah satu tujuan utama dari pelaksanaan Sidang
•PT Pertamina Retail
•PT Patra Jasa
Dewan Judge ini adalah sebagai validasi akhir sebelum hasil asesmen
Group 7
diserahkan kepada Aplikan.
•Corporate Shared Services
•PT Tugu Pratama Indonesia
Para SVP & VP yang hadir pada Sidang Dewan Judge memiliki
Group
•Human Resources
harapan yang tinggi terhadap implementasi QMA berbasis KKEP
•PT Elnusa Tbk
untuk menciptakan upaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan yang
didorong oleh semakin tingginya tantangan bisnis Perusahaan.
Sebagai suatu sistem asesmen, QMA berbasis KKEP harus dapat dipahami secara
utuh dan diyakini menjadi referensi utama bagi Manajemen Puncak dalam meningkatkan
kinerja Perusahaan. Optimalisasi proses QMA berbasis KKEP dapat diperoleh dengan
maksimalnya keterlibatan Manajemen Puncak terhadap tindak lanjut feedback report.
Manajemen yang terlibat dan mengendalikan proses pelaksanaan rekomendasi feedback
report (OFI - AFI) yang dilakukan di lini Perusahaan akan mendorong keberhasilan
peningkatan kinerja Perusahaan secara keseluruhan .
Hal lain yang penting adalah QMA berbasis KKEP sebagai sistem asesmen akan
memiliki manfaat apabila dilakukan secara konsisten dan berkala.

	
  

Tahun ini PT. Pertamina (Persero) telah menetapkan lima arahan strategis, yang meliputi: pengembangan
sektor hulu, efisiensi semua lini (procurement, sales, pengolahan, dan distribusi transportasi), peningkatan
kapasitas kilang, peningkatan infrastruktur dan penguatan jaringan bisnis retail, serta perbaikan struktur
keuangan perseroan guna mendukung seluruh aktifitas perseroan. Kegiatan CIP atau ‘perbaikan berkelanjutan’
ini berkomitmen penuh untuk mendorong pekerja menyelesaikan permasalahan pekerjaan dan ide inovasinya
dalam rangka mendukung pencapaian lima langkah strategis prioritas tadi. Dan PEPC sudah membuktikannya
dengan menyelenggarakan Forum Presesntasi ini, jadi sudah terbukti dan tidak hanya berjanji.
Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah telah terpilih 12 Gugus yang berhasil memperoleh Gold dimana
tujuh diantaranya yang terbaik telah dipilih sebagai wakil PEPC untuk maju ke Forum CIP Hulu dalam ajang
Upstream Improvement & Innovation Awards (UIIA) 2015 yang akan diadakan di Semarang pada tanggal
28 - 30 September 2015 mendatang.
Terima kasih banyak CIPers PEPC atas dukungannya dalam menerapkan budaya perbaikan berkelanjutan
dalam menyelesaikan pekerjaan dan mohon doa restunya agar tim yang mewakili PEPC dapat mengharumkan
nama PEPC di kancah korporat/ nasional/ bahkan ke Internasional tahun ini yang tentunya bisa mengharumkan
nama baik PEPC di ajang-ajang bergengsi. Bravo!!!
Keep Improving!!! Keep Innovating!!!
Oleh : Tim Quality Management PT Pertamina EP Cepu

Untuk optimalisasi manfaatnya, QMA berbasis KKEP ini juga harus disinergikan dengan
sistem-sistem lain misalnya performance management system (PMS), sistem audit CIP,
audit GCG, dan sistem asesmen atau audit lain di Perusahaan.
Bagaimana meningkatkan keterlibatan Manajemen Puncak dalam proses asesmen
dan tindak lanjut feedback report QMA tersebut? Bagaimana men-sinergikan sistem
QMA berbasis KKEP ini dengan sistem lainnya? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan
tersebut menjadi kunci utama bagi terciptanya percepatan peningkatan kinerja di seluruh
Unit Bisnis / Unit Operasi / Anak Perusahaan Pertamina yang pastinya akan berimplikasi
terhadap perwujudan Pertamina Energizing Asia 2025 … Itulah tantangan kita bersama !!!
Insan Mutu… Semangat!!! Hebat!!! Pertamina….Jaya!!! Jaya!!!
Oleh : Primawan Ratiansyah – Quality Management, General Affairs Directorate

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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PWP Pusat Adakan Retreat
PWP, pendamping seksi kerohanian Kristen Betty Argo,
serta para undangan, di antaranya Rinie Hari Karyuliarto.
Dalam kesempatan tersebut juga diadakan sesi diskusi,
yang dipimpin oleh Pendeta Pison Sinambela dengan
membahas beberapa ajaran Kristen dalam kehidupan
sehari-hari.•WAHYU

Foto :WAHYU

Bogor - Persatuan Wanita Patra (PWP) Bidang Sosial Budaya,
Seksi Kerohanian Keristen menyelenggarakan Retreat dengan
tema “Blessed To Be A Blessing” (1 Petrus 3 : 9), oleh Pendeta
Pison Sinambela. Acara tersebut diadakan di 3D Resort Ciawi,
Bogor, pada (2/9).
Kegiatan ini diikuti dengan khidmat oleh anggota Kristiani

Pengukuhan Pengurus PWP Anak Perusahaan Hulu
Hadi, Ketua PWP Tingkat Pusat PT PHE - WMO
Jakarta Ria Marlina Pardede, Ketua PWP Tingkat Pusat
Wilayah PT.PHE - WMO Gresik Marthina Yosephine Seth
Ambat, Ketua PWP Tingkat Wilayah PT PHE - ONWJ
Jakarta Ifa Setianningsih Jonly Sinulingga, Ketua PWP
Tingkat Wilayah PT PGE Area Kamojang Mia Wawan
Darmawan, serta Ketua PWP Tingkat Wilayah PT PGE
Area Lahendong, Vince Salvius Patangke.•WAHYU

Foto : WAHYU

Jakarta - Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat Hulu
mengadakan kegiatan pengukuhan yang dipimpin oleh Ketua
PWP Dit Hulu Atu Syamsu Alam. Acara tersebut diisi dengan
pengangkatan Ketua Umum PWP Tingkat Pusat PT. Pertamina
Hulu Energy dan pengesahan Persatuan Wanita Patra PT.
Pertamina Hulu Energy, PT. Pertamina EP dan PT. Pertamina
Geothermal Energy, pada 10 Agustus 2015.
Berikut adalah nama-nama pengurus baru Direktorat Hulu.
Ketua PWP Tingkat Pusat PT PHE Dewi Gunung Sardjono

PWP RU VI Gelar Halal Bihalal dan Pelepasan Calon Haji
Ketua Wanita Patra RU VI Balongan Nirwana Yulian
Dekri berpesan kepada calon haji untuk mendoakan
kilang RU VI agar terus beroperasi dengan baik
sehingga keberadaannya terus memberikan manfaat
untuk bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia.
Nirwana juga berharap seluruh calon haji bisa
melaksanakan ibadah dengan khusyu sehingga bisa
menjadi haji yang mabrur.
Acara ini juga diisi dengan pembacaan ayat suci Al
Qur’an, ceramah agama serta ditutup dengan saling
bersalaman dan memberikan ucapan selamat kepada
calon haji.•Riki Hamdani

Foto : RU VI

BALONGAN – Persatuan Wanita Patra (PWP) tingkat wilayah
RU VI Balongan mengadakan kegiatan Halal Bihalal dan
Pelepasan Calon Haji 1436 H, di Gedung Pertemuan Patra
Ayu, Senin (24/8). Pada kegiatan ini hadir GM RU VI Balongan
Yulian Dekri bersama Tim Manajemen RU VI, serta undangan
dari PWP Asset III Klayan.
Pada acara ini, PWP RU VI memberikan cinderamata
kepada calon haji yang berangkat menunaikan ibadah haji
ke tanah suci Mekah. Tahun 2015 atau 1436 H, jumlah istri
pekerja RU VI yang berangkat menunaikan rukun Islam ke 5
ini sebanyak 18 orang dan 1 di antaranya merupakan pekerja
wanita.

Konsinyering Penyusunan Workbook Technical Competencies
JAKARTA - Pada 27-29
Agustus 2015, Direktorat
SDM dan Umum telah me
nyelenggarakan kegiatan
Kons inyering Penyusunan
Workbook Technical Com
petencies yang dibuka oleh
Senior Vice President Human
Res ource Development Dir ekt orat SDM & Umum
Insan Purwarisya L. Tobing.
Kegiatan ini merupakan aksi
lanjut dari rangkaian Kick
Off Implementation Talent
Development Acceleration –
Entry Level (TIDEAL) untuk
peserta EPD pada 13 Juli
2015 lalu, guna mempersiap
kan alat bantu dalam proses
pengayaan kompetensi teknis
yang telah ditentukan.
Tujuan dilaksanakannya
kegiatan workshop ini ada

lah untuk memastikan ter
sedianya Workbook yang
akan digunakan oleh peserta
EPD, coach, sponsor maupun
penguji. Workbook EPD
adalah panduan/metode
pembelajaran bagi peserta
EPD untuk mempelajari
knowledge dan skills pada
kompetensi teknis yang ditar
getkan, yang merupakan
pen erapan pembinaan pe
kerja entry level yang ber
basis kompetensi. Pada se
si konsinyering ini juga ter
laksana proses Challenge
Session Internal Group SME
dan alignment Workbook
Technical Competencies un
tuk kompetensi teknis yang
beririsan, serta finalisasi Draft
Workbook (dalam format
Excel) untuk dimuat di online

system dan dalam format
PowerPoint untuk kemudian
dicetak menjadi buku.
Penyusunan workbook
ini melibatkan Subject Matter
Expert (SME) dari berbagai
Fungsi, yakni dari Fungsi
Asset Management, CSG,
C S S , G E B T, H S S E , I A ,
Pemasaran, QM, SCM dan
Corporate Secretary. Dari
total 159 Competencies yang
harus diselesaikan, para SME
berhasil menyelesaikan 156
workbook, dan sekitar 53
SME & HR berkolaborasi
selama 3 hari untuk menye
lesaikan Workbook Technical
Competencies untuk imple
mentasi TDAEL.
Ada beberapa tahapan
yang harus dilakukan dalam
penyusunan workbook ini,

yaitu draft workbook telah
mendapat persetujuan dari
management, Workbook
disosialisasikan oleh SME
kepada seluruh peserta,
coach, sponsor dan penguji
Workbook yang kemudian
akan dimuat pada online
system serta proses cetak
buku. Workbook akan menjadi
bahan diskusi kesepakatan
pada pemilihan kompetensi
teknis dan kesepakatan
coaching bagi peserta
EPD dan Coach. Submit
kesep akatan kompetensi
tekn is dan coaching dan
mulai Oktober 2015, EPD
mend apatkan pen gayaan
kompetensi teknis dengan
bimbingan coach yang di
pantau oleh sponsor.
Sesi penutupan dihadiri

oleh Vice President People
Management Yudo Irianto
yang memberikan arahan
bahwa kolaborasi antara pe

serta EPD, Lini maupun HR
adalah kunci keberhasilan
implementasi TDAEL.•DIT. SDM
& UMUM
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Direksi Pertamina Hadiri RDP Komisi VII DPR RI

Foto :PRIYO

JAKARTA - Dalam rangka mendiskusikan dan mengoordinasikan langkah sinergi antar institusi dalam hal distribusi BBM
dan LPG yang efisien, serta rencana pengelolaan Wilayah Kerja Migas ke depannya, Komisi VII DPR RI menggelar Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jendral Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan
Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Unit Pengelolaan Hulu Migas (SKK Migas), dan PT Pertamina
(Persero) di ruang rapat pimpinan Komisi VII Gedung Nusantara I DPR RI, pada Selasa (1/9). Rapat yang salah satunya
membahas mengenai prioritas BUMN Negara untuk mengelola KKKS yang akan habis masa kerjanya tersebut dihadiri oleh
Direktur Umum Pertamina Dwi Soetjipto serta Direktur Hulu Syamsu Alam.•STARFY

Foto : RU III

Upskilling Soft Competency Pekerja Lewat Training MC
SUNGAI GERONG – RU III melalui Public Relations Section bekerja sama dengan HR Area menggelar Pelatihan Master
of Ceremony (MC) bagi pekerja RU III, Kamis (6/8). Bertempat di Gedung Sangatta, HSE Training Center Sungai Gerong,
pelatihan diikuti oleh 20 pekerja dari berbagai fungsi. Hadir dalam pembukaan, SMOM, Djoko Priyono selaku Pjs. GM RU
III , HR Area Manager, M. Fahmi El Mubarak, General Affairs Manager, Erwin Widiarta, serta PR Section Head, Makhasin.
SMOM Djoko Priyono selaku Pjs. GM RU III menyampaikan dukungan terhadap pelatihan yang diselenggarakan.
Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan MC dalam pelaksanaan acara-acara perusahaan, memang diperlukan dukungan
pekerja yang memiliki knowledge dan skill dalam bidang ini. Sehingga diharapkan jalannya acara dapat berlangsung
dengan hasil yang baik dan memuaskan. Lala Tangkudung yang merupakan main facilitator dari TalkInc, salah satu
institusi komunikasi terkemuka di Indonesia, menjadi instruktur pada pelatihan tersebut. Materi pelatihan “A to Z from
Backstage to Centerstage” diisi dengan praktik langsung para peserta dalam membawakan acara baik berupa acara
formal, semi-formal dan informal. Para peserta juga dilatih dalam menampilkan body language yang baik saat menjadi
MC serta diberikan berbagai tips dan trik.•RU III

SEMARANG - Antusiasme itu tidak bisa ditutupi. Sebanyak 53 mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas
Negeri Sebelas Maret (UNS) secara bergantian mengangkat tangan untuk bertanya seputar Pertamina khususnya terkait
dengan materi manajemen krisis dan marketing communication unit bisnis Pertamina dalam kunjungan ke Kantor Pertamina
Marketing Operation Region IV. Pertanyaan tersebut langsung dijawab lugas oleh tim marasumber yang terdiri dari Sr. SPV
External Relations Roberth MV Dumatubun, Sr. Sales Executive Retail Drestanto Nandiwardhana, Sales Executive LPG
Mohammad Ali Akbar Felayeti dan Analyst Market PT Pertamina Lubricant Raja Muhammad Rozi. Roberth memberikan
motivasi kepada para mahasiswa yang nantinya akan bergerak di bidang public relations agar bersiap menjadi public
relations yang andal dan pintar, tidak sekadar menjalankan tugas tapi harus memiliki wawasan yang luas sehingga dapat
memberikan masukan dan kontribusi yang tinggi pada level manajemen.•MOR IV

Foto : MOR IV

Mahasiswa UNS Belajar Crisis Handling di Pertamina

DUMAI – Sebanyak 19 Pekerja RU II yang mengikuti tugas belajar dalam negeri di STEM Akamigas Cepu Tahun Ajaran
2015/2016 dengan rincian pekerja 12 orang dari Produksi Dumai, 3 orang dari HSE, 1 orang dari Sei Pakning dan 3 orang
dari ME dilepas oleh GM RU II beserta tim manajemen di Ruang Rapat Bisnis. Semua peserta tugas belajar telah lulus dari
seluruh proses seleksi, antara lain psikotest (khusus D-I), tes kemampuan, dan memenuhi seluruh kriteria yang telah ditentukan
STEM Akamigas beserta Pertamina Corporate University (PCU). Pendidikan di STEM Akamigas akan berjalan selama satu
tahun. GM RU II Afdal Martha berharap Pekerja Tugas Belajar di STEM Akamigas dapat menuntut ilmu sebaik mungkin dan
dapat meningkatkan kompetensi diri nantinya. Dalam kesempatan tersebut, GM RU II juga menerima 5 pekerja baru dari
Production Dumai yang berasal dari Mahasiswa D3 STEM Akamigas rekrutasi Pertamina Tahun 2012.•RU II

Kunjungan Pendidikan Tim Pengibar Bendera Pusaka
Kota Balikpapan ke RU V
BALIKPAPAN – Sebagai bentuk manajemen relasi dengan stakeholder eksternalnya, pada 18 Agustus 2015, Refinery Unit
V (RU V) menerima kunjungan pendidikan Tim Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Balikpapan, di Ruang
Solar Kantor Pengolahan RU V. Aacara diisi dengan presentasi pengenalan Pertamina, proses bisnis RU V Balikpapan, serta
kunjungan kilang. Acara yang dipimpin oleh GM RU V Eman Salman Arief tersebut juga dihadiri oleh jajaran manajemen
diantaranya Senior Manager Operation and Macnufacturing Gunarno, Manager General Affairs Samsuddin dan Manager
Human Resources Susapto Yuwono. Kepala Bidang Pemuda & Olahraga Kota Balikpapan, Irfan Taufik menjelaskan,
kunjungan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada Paskibraka mengenai industri migas,
khususnya RU V. Antuasisme peserta pun ditunjukkan melalui interaksi yang terjadi dalam sesi tanya jawab.•Keishkara HP

Foto : KEISHARA HP

Foto : RU II

Pelepasan 19 Pekerja RU II Tugas Belajar ke STEM Akamigas
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Bertepatan pada Hari Pelanggan Nasional pada 4 September 2015 lalu, Pertamina memberikan apresiasi khusus
untuk para pelanggan di seluruh Indonesia. Berbagai cara dilakukan anak perusahaan maupun unit bisnis Pemasaran
Pertamina untuk menyapa pelanggan pada hari itu. Berikut beberapa kegiatan Hari Pelanggan yang masuk ke
redaksi Energia Weekly.

Pertamina Lubricants

JAKARTA - PT Pertamina Lubricants menyelenggarakan Customers Day untuk menyapa dan membagikan pelumas gratis kepada pelanggan yang
ditemui di Bundaran HI, Jakarta, pada (4/9). Dalam kesempatan tersebut, Corporate Secretary Pertamina Lubricants Arya Dwi Paramita bersama puluhan
pekerja Pertamina Lubricants membagikan 70 paker Enduro dan 70 paket Fastron yang disesuaikan dengan peringatan 70 tahun Kemerdekaan
Indonesia. Menurut Arya, kegiatan yang sama juga dilakukan Pertamina Lubricants di 10 kota besar lainnya di seluruh Indonesia pada jam yang sama.• URIP

MOR I Medan

Foto : PRIYO

MEDAN - GM Marketing Operation Region (MOR) I Romulo Hutapea memberikan apresiasi berupa souvenir menarik kepada konsumen SPBU.
Apresiasi tersebut diberikan di SPBU Coco 11.201.101, Jl. K.L. Yos Sudarso, Medan, pad (4/9). Souvenir menarik tersebut diberikan kepada
konsumen pembeli BBM nonsubsidi pukul 06.30 – 11.00 di hari tersebut dan di SPBU tersebut. Pembelian minimal Rp. 25 ribu untuk sepeda motor
dan pembelian minimal Rp. 150.000 untuk kendaraan roda empat. Apresiasi MOR juga dilakukan di salah satu SPBU Kab. Karo, Sumatera Utara.• MOR I

MOR II Palembang

Foto : MOR I

PALEMBANG - Menyambut hari Pelanggan Nasional, MOR II mengadakan rangkaian acara, baik untuk konsumen industri maupun konsumen
retail. Pada (31/8), dilakukan penyerahan hadiah kepada pemenang Tumpah Ruah Rejeki Pertamina untuk sembilan pemenang di Sumbagsel.
Pada (2/9), MOR II memberikan apresiasi kepada 10 bengkel terbaik yang menjual produk oli Pertamina. Kemudian, MOR II memberikan apresiasi
kepada pelanggan di SPBU COCO Plaju untuk pembelian produk Pertamina apa saja, baik BBK maupun pelumas, pelanggan berhak atas
kesempatan mengambil undian hadiah langsung, berupa oli, voucher Pertamax dan berbagai merchandise. Bahkan GM MOR II menjadi operator
saat pengisian Pertamax, baik itu motor maupun mobil. GM juga mengganti Oli untuk kendaraan wartawan yang hadir. Tim Manajemen MOR II
juga mengunjungi PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan sebagai salah satu konsumen industri Pertamina.•MOR II
Foto : MOR II

MOR III Jakarta

JAKARTA - MOR III membagi-bagikan gift voucher ataupun souvenir kepada pelanggan setia produk Pertamax Series. Di DKI Jakarta, kegiatan
ini dilaksanakan di 3 lokasi SPBU, yaitu SPBU Rasuna Said, SPBU Abdul Muis, dan SPBU MT Haryono. Kegiatan berlangsung pada pukul 13.30 15.30 WIB dengan memberikan gift voucher senilai Rp.25.000 ataupun souvenir menarik kepada setiap pelanggan yang membeli produk Pertamax
Series senilai minimal Rp.250.000. Kegiatan juga dilakukan serempak di Serang, Cirebon, dan Bandung. Bentuk promo ini bervariasi di setiap
wilayah. “Ini ungkapan terima kasih kami atas loyalitas konsumen kepada produk Pertamina, termasuk bagi pembeli setia produk terbaru kami,
Pertalite,” ujar GM MOR III Jumali.• MOR III

MOR IV Semarang

Foto : MOR III

SEMARANG - Marketing Operation Region (MOR) IV menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk melayani pelanggan sekaligus menyediakan hadiah
menarik kepada para konsumen BBM maupun LPG Non Subsidi Pertamina, (4/9). Hadiah berupa merchandise produk Pertamina ini bisa didapatkan oleh
konsumen di beberapa SPBU seperti SPBU COCO A. Yani Semarang, SPBU COCO Sultan Agung Semarang, dan SPBU Pemalang dengan melakukan
pembelian produk BBM Non Subsidi. Sedangkan Apresiasi untuk konsumen LPG Non Subsidi Pertamina Bright Gas, LPG 12 kg dan LPG 50 kg dilakukan
dengan cara kunjungan berhadiah dari Pertamina untuk pelanggan setia. Sosialisasi dan layanan pelanggan yang dilakukan kepada konsumen industri
khususnya di industri garam juga melengkapi kegiatan Hari Pelanggan Nasional di MOR IV.•MOR IV

Foto : MOR IV

MOR V SURABAYA

SURABAYA - Pertamina bersama sejumlah wartawan dari berbagai media memberikan apresiasi kepada konsumen yang membeli Bahan Bakar
Khusus (BBK), terutama Pertalite. Melalui program yang bertajuk Journalist Pertalite Challenge ini, sejumlah awak media terjun langsung ke SPBU
untuk mengajak konsumen yang masih menggunakan Premium untuk beralih ke Pertalite. Menurut GM Marketing Operation Region V, Ageng Giriyono,
konsumen yang melakukan pembelian BBK di SPBU tertentu dan saat jam promosi, maka mendapatkan hadiah langsung berupa souvenir menarik.
Program ini juga merupakan bagian dari rangkaian program Move On To Pertalite yang sedang digalakkan oleh MOR V untuk meningkatkan penjualan
Pertalite. MOR V juga menggelar One Hour Promo secara bergilir dan periodik di sejumlah SPBU yang telah menyediakan Pertalite. Ked epan,
Pertamina MOR V juga akan mengadakan program promo Pertalite lainnya yang melibatkan segmen yang berbeda.•MOR V

MOR VI Balikpapan

Foto : MOR V

BALIKPAPAN - MOR VI memberikan apresiasi atas loyalitas konsumen Bright Gas, LPG 12 Kg dan 50 Kg. GM MOR VI Fariz Aziz menjelaskan,
pihaknya mengajak mereka untuk ikut serta dalam program pengisian kupon undian berhadiah yang disebarkan ke seluruh outlet yang bertanda khusus
dan spanduk promosi, dan outlet-outlet modern seperti Indomaret, Alfamidi, Yova, Hypermart, Toko Susana dan SPBU-SPBU. “Kami siapkan 5 unit
Sepeda Motor Spacy, TV LED 32” Samsung 10 unit, Iphone 10 unit, Kulkas dua pintu 10 unit, Dispenser 10 unit, Kompor Gas 10 Unit, Tabung Bright
Gas 10 Unit, dan voucher Bright Gas 10 lembar, dengan total jumlah keseluruhannya sebanyak 75 item hadiah,” tambahnya. Program yang bertajuk
Be Smart and Be Bright ini berlangsung selama tiga bulan sejak 1 September 2015 hingga 30 November 2015. Sebanyak 230 dropbox tersebar di
wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Program ini diundi pada minggu kedua Desember 2015. “Kami berharap selain dapat meningkatkan
loyalitas konsumen LPG Pertamina Tidak Subsidi, diharapkan dapat menarik konsumen lebih banyak lagi,” tambah Fariz.•MOR VI

Foto : MOR VI
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Foto : WAHYU

Kunjungan Wantimpres ke Wilayah Kerja PEP Cepu
Simamora John H.

Pemangku Jabatan (Pj.) Direktur
PT Pertamina EP Cepu Alas Dara &
Kemuning

Tuban - Anggota Dewan

Pertimbangan Presiden
( Wa n t i m p r e s ) D R . K H .
Hasyim Muzadi melakukan
kunjungan kerja ke Tuban,
sebagai salah satu wilayah
kerja PT. Pertamina EP Cepu

Andi Andana K.S, H

Application Development Solution
Manager,
Corporate Shared Service,
Direktorat SDM & Umum

DR. KH. Hasyim Muzadi
meyampaikan maksud
kunjungan kerja adalah untuk
mengetahui perkembangan
proyek migas yang sudah
dan akan berjalan di wilayah
kerja Bojonegoro, Tuban,
dan Blora. Ia menegaskan,

Foto : STARFY

harus ada keserasian
RM Happy Paringhadi J.S.
Leadership & People Development
Manager,
Direktorat SDM & Umum

antara Pemerintah Daerah
(Pemda) dan perus ahaan
yang mengelola proy ek
di wilayah setempat agar
tidak terjadi insiden yang
bisa memperburuk kondisi
ekonomi daerah.
“Kedua pihak harus bisa

Foto : STARFY

bersinergi sehingga jika ada
Ruhum Lubis

Manpower Planning & Deployment
Manager,
Direktorat SDM & Umum

masalah dan kendala di la
pangan dalam pengerjaan
proyek, bisa diselesaikan
dengan kesepakatan antara
pihak Pemda dan perusahaan
yang terlibat dalam pekerjaan
proyek tersebut,” pesan DR.
KH. Hasyim Muzadi.

Foto : STARFY

Dalam kesempatan
Robby Rafid

Performance & Competency
Management Manager,
Direktorat SDM & Umum

tersebut, Direktur Utama
(Dirut) PEPC, Adriansyah
menj elaskan wilayah kerja
Blok Cepu yang terdiri dari
kabupaten

Bojonegoro,

Blora, dan Tuban.
“Proyek Lapangan Ba
nyu Urip yang dikelola ber

Foto : STARFY

sama ExxonMobil akan
Firman Johanzah
Recruitment Manager,
Direktorat SDM & Umum

RALAT
Pada Energia Weekly edisi 7 September 2015,
halaman 15 tercantum kesalahan penulisan caption
foto. Berikut ralat dari kami.

Dirut PPN Gandhi Sriwidodo (kanan) dalam penandatanganan
komitmen efisiensi anggaran 2015 yang mencapai Rp 1,25 triliun.

Foto : PEPC

Foto : KUNTORO

(PEPC), pada (21/8).

mencapai puncak produksi

Anggota Watimpres DR. KH. Hasyim Muzadi menegaskan pentingnya keserasian antara Pemda dan perusahaan agar tidak
terjadi insiden yang dapat memperburuk ekonomi daerah tersebut.

akhir tahun 2015 sebesar
165.000 barel (total 20% dari
produksi minyak nasional).
Ini menjadikan proyek yang
strategis bagi pemerintah,
terutama untuk mengejar

proy ek akan dimulai per
tengahan tahun 2016,” ujar
Adriansyah.
Untuk proyek JTB,
Adriansyah memaparkan
secara detil mengenai lingkup

target lifting produksi tahun

proyek, pekerjaan proyek,

2015,” papar Adriansyah.

production facilities, sales gas

Ia menambahkan, tu
gas dan peran PEPC
p e r ta m a s e b a g a i m i t r a
aktif ExxonMobil dalam
pengelolaan Blok Cepu
(pengembangan Lapangan
Banyu Urip) adalah meliputi:
EPC1 - EPC5. Selain itu,
PEPC berperan sebagai
pengawas penyaluran mi
nyak EPF Banyu Urip ke
FSO Cinta Natomas yang
menyediakan fasilitas
seperti: transfer pump,
stock tank GPP di Mudi,
FSO Cinta Natomas. “Kami
juga bertugas sebagai
operator pengembangan
Lapangan Jambaran Tiung
Biru (JTB) yang sudah dan
sedang melakukan berbagai
persiapan. Rencananya,

scenario, dan status proyek
JTB saat ini adalah: EPC
Early Civil (tahap pemasukan
penawaran teknis), EPC
GPF (tahap prakualifikasi),
dan pembebasan lahan
(sedang berlangsung).
Dukungan yang diharapkan
dari Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bojonegoro agar
proyek bisa berjalan dengan
baik adalah, pembebasan
tanah privat, perizinan, dan
kebutuhan tenaga kerja di
lapangan.
Menurutnya, kesej ah
teraan masyarakat sekitar,
terutama bagi daerah/desa
yang terdampak langsung
pada saat konstruksi dan
operasi proyek dilakukan,

PEPC. Maka program-pro
gram CSR PEPC di bidang
pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan ekonomi
masyarakat dan lingkungan
terus dilakukan dan di
tingkatkan. Diharapkan
upaya tersebut bisa mem
buat taraf hidup dan sosial
ekonomi masyarakat turut
meningkat dengan adanya
kegiatan proyek di wilayah
setempat.
Pemkab Bojonegoro yang
dalam kesempatan ini diwakili
oleh Sekda Bojonegoro
dan Kepala Dinas ESDM,
menyampaikan apresiasi
dan akan memberi dukungan
penuh atas rencana proyek
pengembangan Lapangan
JTB, serta berpesan agar
seluruh pengelola pro
yek termasuk Pemkab
Bojonegoro lebih mawas diri.
Kunjungan kerja anggota
Wantimpres diakhiri sesi
tanya jawab dengan DR. KH.
Hasyim Muzadi.•PEPC

tidak luput dari perhatian

DPLK Tugu Mandiri Serahkan Kartu Kepesertaan ke Pertamina
JAKARTA - Direktur Utama
Tugu Mandiri Donny J. Subakti
menyerahkan simbolis dan
kartu asli Kepesertaan DPLK
Tugu Mandiri kepada VP
HR Operations Pertamina
Amirsyal Umar yang disaksikan
oleh Employee & Outsourcing
Management Manager Nuniel
Tribudiastuti, Employee Ser
vices Manager Pertamina
Asrul Bahar, Pelaksana Tugas
Pengurus DPLK Tugu Mandiri
Maya Susiana, dan Head of
Marketing DPLK Tugu Mandiri
Saiful Bachri, di Kantor Pusat
Pertamina, pada (27/8).

Amirsyal Umar meng
ungkapkan dipilihnya DPLK
Tugu Mandiri sebagai mitra
pengelolaan dana pensiun
dirinya tidak lepas dari bukti
nyata layanan dan komitmen
DPLK Tugu Mandiri kepada
seluruh peserta program dana
pensiun.
”Keputusan ini tentu saja
tidak lepas dari hubungan yang
terjalin baik dan erat antara
Tugu Mandiri dan Pertamina
secara kelembagaan maupun
individu serta valuasi kinerja
DPLK Tugu Mandiri,” ujarnya.
Donny J. Subakti me

nyamp aikan penghargaan
yang tinggi kepada Human
Resource Pertamina atas fa
silitasi yang telah dilakukan.
“Kami akan secara intens

melakukan sosialisasi pro
gram DPLK ini ke seluruh
unit-unit kerja di PT Pertamina
(Persero),” ujarnya.•DPLK TUGU
MANDIRI

No. 37

SOROT

Tahun LI, 14 Septeber 2015

Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak
Proses Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang DIbasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Melipatgandakan Jumlah Segel – Kapal Tak Lagi Ngeyel
Ada yang menarik ketika berlangsung rapat
koordinasi pengurangan losses yang diselenggarakan
fungsi Crude & Black Intermediate Domestic Operation
(CBIDO) – ISC dengan mengundang fungsi lain (fungsi
Keuangan, RU-II s/d RU-VII dan PTKAM) di Patrajasa
Bandung (20/8). Dalam forum dialog seputar losses
tersebut, masing-masing fungsi tampil menyampaikan
permasalahan serta menawarkan solusi untuk
disepakati bersama. Gambaran nyata ini menjadi suatu
bukti adanya niat dan tekad keras pekerja Pertamina
untuk berubah. Paling tidak, menjadikan angka losses
yang telah dibukukan tahun lalu, pada tahun anggaran
(2015) ini bisa diturunkan.

Namun yang perlu dicatat, semenjak Pertamina
itu berdiri di tahun 1957, ternyata masalah losses
sudah menjadi “sahabat yang selalu mendampingi”

aktivitas tata kelola arus minyaknya. Bahkan dalam
buku “PERTAMINA Perusahaan Minyak Nasional”,
Mara Karma & Bartlett Barton, Indayu, 1986, dengan
gamblang ditulisnya, “bahwa 0,2% - 0,5% adalah
losses yang dapat dipahami kalau terjadinya di sisi
angkutan laut“ (hal 13). Hal ini menjadi salah satu
batasan operasional kegiatan serah terima minyak
di Perusahaan manapun. Lalu mengapa selama 7
bulan ke belakang, perlu dibentuk tim khusus yang
menangani masalah ini?
Meski masalah losses yang katanya sudah seusia
dengan peradaban “aktivitas tata kelola minyak di
Pertamina”, namun PTKAM yang dapat amanah
melaksanakan perintah direksi dengan segala
dampaknya, tetap optimis bahwa losses tersebut pasti
bisa dikurangi. Kalau target jangka panjang PTKAM
adalah mengabadikan losses selalu dibawah toleransi
yang telah disepakati, maka target jangka pendeknya
adalah me-minimize dengan catatan semua anak
manusia yang terlibat di dalamya harus serius untuk
berubah.
Sesuai dengan misi yang diemban tim PTKAM
di Pertamina sebagai penjabaran dari S-Print
No.010/2015, tugas utamanya adalah menekan losses
yang terjadi dari mulai Hulu sampai ke Hilir. PTKAM
sesuai dengan diktum Surat perintah tersebut diberi
kewewenangan untuk menekan losses, semenjak
awal beraksi telah mempopulerkan kepada surveyor

dan loading master di L/P SKK Migas dan L/P RU
untuk melipatgandakan segel di tempat yang berbeda
di atas kapal.
Meski Berita Acara penyegelan bagian-bagian
kapal yang memuat minyak di loading port (mulai dari
SKK Migas, RU-II Dumai s/d RU-VII Sorong) belum
semuanya masuk, namun dari data yang ada dalam
format excel ini membuktikan kepada kita, bahwa
PTKAM tidak bosan-bosannya berteriak kepada
Surveyor dan Loading Master yang bertugas di L/P
untuk “selalu melipatgandakan segel di kapal”.
Tujuan dalam melipatgandakan segel adalah untuk
mempersempit ruang gerak anak manusia yang hobi
memanfaatkan toleransi discrepancy (0,3% di L/P;
0,1% di kapal dan 0,3% di D/P) untuk kepentingan lain.
Hasilnya adalah seperti terpotret dalam data di bawah
ini, penggadaan segel memperlihatkan signifikansi
penurunan losses hal ini juga untuk mencegah dispute
yang tidak perlu antara pihak kapal ataupun pekerja
darat ngeyel apabila terjadi discrepancy.•PTKAM

PTKAM Bukan Tim Pecundang
Beruntung PTKAM menjadi sebuah “fungsi baru” yang

adalah salah satu contoh yang aktual. Kemudian,

luasi teradap ketentuan internal Pertamina mengenai

ada di mana-mana dan tidak berpihak kemana-mana.

tingginya kandungan S&W setelah temperatur yang

segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh kegiatan

Dengan keluarnya S-Print No.010/C00000/2015-S0

diingini KIlang tercapai, yang mengakibatkan RU-V

operasional di bidang Hulu, Pengolahan dan Pemasaran,

tanggal 6 Maret 2015 yang mendasari keberadaannya

menunda pembongkaran minyak karena belum jelasnya

maka Project Coordinator PTKAM diberi kewewenangan

di Pertamina, membuat PTKAM menjadi “sesuatu yang

penanggung jawab losses yang terjadi, merupakan

untuk mengeskalasi masalah-masalah strategis yang tidak

penting” untuk hadir dalam rapat lintas fungsi antara ISC

indikasi kurang pahamnya kita melihat kegiatan

dapat diselesaikan oleh anggota tim (lintas fungsi) kepada

dengan berbagai RU, atau rapat antara ISC dengan Dit.P.

operasional sebagai bagian dari proses bisnis Pertamina

Project Champion dan Steering Committee.

Dan, yang lebih menarik lagi ketika belangsung rapat

yang akan berdampak ke Pertamina sendiri, diantaranya

antara RU (P&O) dengan MOR (S&D), dimana terjadi

mempengaruhi marginitas perusahaan.

suasana yang saling tidak mau disalahkan, maka PTKAM

Kasus-kasus penundaan pembongkaran harus

mau tak mau diminta menjadi mediator atau jembatan

menjadi bahan evaluasi bersama dan dapat ditindaklanjuti

menuju perdamaian semua pihak.

dengan cara antara lain membuat TKO yang menangani

Untuk meningkatkan efektifitas rapat dalam fungsi
Pertamina ---agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih---

jika terjadi dispute pembongkaran kapal dan penanggung
jawabnya.

Demi mulusnya sasaran tembak dari PTKAM untuk
me-minimize losses ---yang target jangka panjangnya:
menghilangkan segala jenis losses (supply loss dan
working loss) dari seluruh aktivitas Pertamina---

perlu adanya evaluasi atau koordinasi dengan seluruh tim
PTKAM Korporat.
Kepada seluruh kepala fungsi di Dit.P, Dit Pemasaran,

memang diperlukan koordinasi dengan fungsi-fungsi

PTKAM yang dibentuk untuk menyelesaikan

ISC dan Dit Hulu sangat diperlukan atensinya untuk

terkait. Diharapkan rapat yang melibatkan banyak fungsi

permasalahan supply loss secara terpusat sudah tentu

aware dalam memuwujudkan “one Pertamina” sampai

seperti rapat koordinasi supply loss (yang berlangsung

kelahirannya tidak menimbulkan atau memperkuat sektoral

ke level terbawah. Mari kita hindari pemikiran kuno yang

di Hotel Patra Jasa, 20/8/15) yang juga diikuti PTKAM

yang telah ada dalam Pertamina. Untuk menyelesaikan

terkotak-kotak itu. KPI itu ---pada prinsipnya--- diciptakan

dapat memberikan hasil yang representatif secara

permasalahan yang selalu melihat “sesuatu itu” dari titik

bukanlah untuk menghilangkan semangat kerja yang

keseluruhan baik dari sisi Dit. Pengolahan maupun dari

pandang KPI-ku, atau dari sudut “losses-nya tanggung

saling berangkulan, tapi keberadaan alat pengukur kinerja

sisi Dit. Pemasaran.

jawab siapa”, harus segera dihentikan…!!!

itu adalah guna mensinergikan target secara korporasi.

Kasus yang terjadi di Balikpapan beberapa waktu

Karena diktum S-Print No.010/2015 antara lain me

“Ayohlah Platero, janganlah kau termangu…!!!”, ujar

yang lalu, terkait dengan belum tercapainya temperatur

nyatakan, bahwa untuk menyempurnakan tata kelola

Christopher Columbus ketika jurumudi kapalnya itu melihat

yang layak bagi kargo minyak yang berada

dan tanggung jawab operasional kegiatan distribusi

tanah harapan (benua Amerika) pada tahun 1510 yang

dalam lambung kapal untuk dibongkar ke Kilang

minyak mentah dan produk BBM, perlu dilakukan eva

lalu.•PTKAM

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lembar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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JAKARTA – Bertempat
di Bandara Internasional
Soekarno Hatta, Pertamina
melepaskan 10 pemenang
undian Pertamax & Fastron
Go to Europe 2015, untuk
menonton langsung aksi
pembalap kebanggaan In
donesia, Rio Haryanto di
ajang GP2 dan F1 Series Sir
kuit Monza, Italia, pada (4/9).
Selain menonton Aksi
Rio, para pemenang yang
beruntung mendapat kesem
patan untuk mengunjungi
destinasi wisata menarik di
kota Milan dan Barcelona
seperti La Scala, Castello
Sforzesco, Milan Duomo,
Galleria Vittorio. Selanjutnya,
mereka akan diajak mele
wati Monte Carlo dan Nice.
Sedangkan untuk di Bar
celona, pemenang akan
berkunjung ke View of Torre

Agbar, Plaza de Cataluna,
Montjuic Hill, Estadi Olimpic,
Columbus Monument, dan
Las Ramblas.
Brand Management
Manager Pertamina Agoes
Boedijono mengatakan, pro
gram PFGTE ini merupakan
wujud apresiasi kepada
pelanggan setia produk
Pertamina seperti Pertamax
dan pelumas Fastron. Ia
mengungkapkan, kesepuluh
pemenang tersebut telah
berh asil memperoleh ke
sempatan emas yang
diikuti oleh 248 ribu peserta
undian.
Program tahunan yang
digulirkan Pertamina ini
mer upakan upaya nyat a
perusahaan dalam men
dukung kiprah Rio Haryanto
demi mengharumkan nama
bangsa. Dengan begitu

ia mengharapkan kepada
segenap masyarakat agar
turut mencintai produk dalam
negeri. Sebab Pertamina
sebagai perusahaan BUMN
memiliki peran penting dalam
ketahanan energi nasional.
“Bahkan prestasi Rio dari
GP3 dan GP2 tidak hanya
membanggakan Pertamina,
tapi juga bagi Indonesia,”
ungkapnya.
Salah seorang peme
nang undian PFGTE Marsudi
(40), mengaku sangat
gembira bercampur haru
seketika dirinya mendapat
kesempatan jalan-jalan
ke Eropa dan men onton
aksi heroik Rio Hary anto
di Sirkuit Monza, Italia.
Bahkan, Marsud i yang
kesehariannya bekerja
sebagai Cleaning Service
tak menyangka pembelian

Foto : ADITYO

10 Pemenang Program Promo Pertamax Fastron, Bertolak ke Eropa

Brand Management Manager Agoes Boedijono melepas 10 pemenang Pertamax Fastron Goes to Europe untuk menonton
aksi Rio Haryanto di ajang GP2 dan F1 Series Sirkuit Monza, Italia.

Pertamax seharga Rp20.000
itu ternyata berbuah manis.
“Awalnya saya sempat
tidak percaya karena saya
hanya mendaftar sekali saja
saat itu di SPBU Ring Road
Madiun. Hingga akhirnya

saya konfirmasi langsung ke
Pertamina ternyata memang
benar saya menang undian,”
ungkap pria paruh baya asal
Madiun ini.
Lebih lanjut, Marsudi
menga kui selama dirinya

menggunakan Pertamax,
motornya menjadi terasa
ringan dan irit. “Meski har
ganya di atas Premium
tapi Pertamax sangat irit
dalam jarak tempuhnya,”
tandasnya.•EGHA

Peresmian Kantor Baru
Terminal BBM Maos
Maos – “Diharapkan dengan

diresmikannya kantor baru
ini, suasana baru dan tam
pilan sangat bagus, dapat
men ingkatkan semangat
para pekerja TBBM Maos
untuk bekerja lebih semangat
dan lebih baik lagi,” ujar GM
Marketing Operation Region
IV Kusnendar pada sambutan
Foto : MOR IV

peresmian gedung baru kan
tor Terminal BBM Maos.
Selain GM dan Tim Ma
najemen Marketing Ope
ration Region IV Jateng &

GM MOR IV Kusnendar (kiri) secara simbolis memotong pita di depan pintu masuk
kantor TBBM Maos sebagai tanda diresmikannya gedung tersebut.

DIY, peresmian kantor ini

oleh Manager S&D, Manager

juga dihadiri oleh Muspika

Te c h i n c a l S e r v i c e s d a n

Kecamatan Maos, Perwakilan

Muspika Kecamatan Maos.

GM RU IV Cilacap, dan per

Sebagai acara puncak

wakilan VP Patra Niaga be

dilakukan pemotongan pita

serta seluruh Operation Head

di depan pintu masuk kantor

TBBM yang berada di wilayah

TBBM Maos yang baru

MOR IV.

oleh Kusnendar dilanjutkan

Acara peresmian dimulai

dengan pengecekan ruangan

dengan sambutan GM Mar

dan fasilitas dan sarana yang

keting Operation Region IV,

terdapat di bangunan baru

kemudian dilanjutkan dengan

berlantai dua tersebut.

pemotongan tumpeng oleh

Operation Head TBBM

Kusnendar yang diserahkan

Maos Wartoyo menjelaskan

kepada Operation Head

Terminal BBM Maos yang

TBBM Maos dan disaksikan

telah berdiri lebih dari 30 tahun

ini melayani penyaluran BBM
ke wilayah Selatan Jawa.
Menurutnya, selama 30 tahun
lebih, baru kali ini kantor
TBBM direnovasi sehingga
kami sebagai pekerja merasa
bahagia dengan perhatian
dari tim manajemen.
“Terima kasih atas perha
tian tim manajemen, kami
seb agai ujung tombak di
lap angan merasa bahagia
mendapat perhatian seperti
ini. Dan kami akan membalas
perhatian ini dengan kerja
keras,” tutup Wartoyo.•MOR IV
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Tingkatkan Kehandalan Jaringan Listrik
Petik Pendapatan Rp 6 Miliar

16

HULU TRANSFORMATION CORNER

Jakarta – Industri hulu minyak dan gas (migas) merupakan

Sejumlah inovasi dan terobosan operasi dikembangkan supaya

kegiatan usaha dengan kompleksitas sangat tinggi.

langkah peningkatan produksi dengan biaya yang efisien tidak

Karena itu, dituntut kinerja dengan kualitas premium dalam

terkendala. Muaranya, kontribusi pada penambahan revenue

berbagai bidang. Keunggulan sumberdaya teknologi

korporasi pun tetap signifikan. “Hingga akhir Semester I/2015,

merupakan salah satu kunci keberhasilan perusahaan

Prabumulih Field berhasil meraih laba bersih sebesar US$ 72

migas dalam menekan biaya operasi serendah mungkin

juta. Capaian ini menempatkan Prabumulih Field sebagai tulang

untuk meraih sasaran produksinya. Kerap target produksi

punggung peraih untung PEP,” imbuh Syamsul menyiratkan

meleset disebabkan oleh kurang handalnya teknologi yang

rasa syukurnya.
Lebih jauh Syamsul menuturkan, sebelum badai krisis

yang disebabkan oleh fasilitas infrastruktur dan teknologi

menerjang industri migas, timnya sudah konsen pada kegiatan

yang sudah uzur menjadi penyebab capaian produksi di

pengembangan berbagai inovasi operasi dan teknologi tepat

luar sasaran, serta timbulnya pemborosan biaya operasi.

guna. Hal ini terbukti dengan dibentuknya kelompok-kelompok

Masalah tersebut, diperparah oleh kondisi pasar harga

kerja khusus untuk menangani masalah-masalah operasi

minyak dunia yang turun bebas lebih 50% sejak medio

harian, yang dampaknya bisa menyebabkan penurunan

2014 yang berdampak pada rekalkulasi semua program

produksi. Contohnya, masalah gangguan pada jaringan

masalah tersebut Endang membentuk kelompok kerja

dan buget operasi.

transmisi 15 kV Tanjung Tiga dan Ogan. Jaringan sepanjang

atau Gugus Kendali Mutu (GKM) Electric System yang

Kondisi demikian dirasakan juga oleh Prabumulih

15.000 meter tersebut merupakan jalur utama pemasok

bertanggung jawab dalam menanggulangi losses produksi,

Field, selaku penyumbang produksi migas terbesar di

listrik untuk kegiatan operasional lapangan Tanjung Tiga dan

sekaligus meningkatkan kehandalan pasokan listrik pada

Pertamina EP (PEP) Asset 2. Management Prabumulih

Ogan. Beban listrik yang ditanggung oleh jaringan tersebut

Jaringan Tanjung Tiga dan Ogan.

Field terpaksa melakukan berbagai penyesuaian dan

sebesar 300 KW untuk masing-masing wilayah dengan

Menurut Endang untuk menanggulangi permasalah

efisiensi operasi melalui terobosan-terobosan yang kreatif

rincian: 9 sumur produksi, 3 pompa transfer, penerangan di

tersebut GKM Electric System melakukan penggantian

di lapangan. “Dengan kondisi saat ini, inovasi menjadi

stasiun pengumpul (SP), dan perumahan komplek Tanjung

bahan atau material penghantar kabel non isolasi type

andalan kami untuk survive. Para pekerja dituntut agar

Tiga. Sementara di wilayah Ogan konsumsi listrik digunakan

AAAC dengan kabel berisolasi type AAAC-S (All Alumunium

mampu memanfaatkan anggaran yang ada seefisien

untuk mengoperasikan 4 sumur produksi, 1 pompa WIP, serta

Alloy Conductor – Sheath) 1 x 70 mm2 20 kV. “Solusi

mungkin dengan hasil maksimal,” jelas Syamsul Hadi,

penerangan SP.

sederhana ini berhasil menaikkan kehandalan pasokan

Foto : DIT. HULU

digunakan. Bermacam rupa hambatan teknis di lapangan

Jaringan transmisi Tanjung tiga, Prabumulih Field.

Type kabel atau penghantar yang digunakan pada

listrik di jalur Tanjung Tiga dan Ogan sehingga tidak terjadi

jaringan listrik tersebut adalah type AAAC (All Aluminum Alloy

lagi gangguan pada sisi jalur utama SUTM (Saluran Udara

Bak kata-kata bijak, dalam setiap

Conductor) 1 x 70 mm². Kabel ini merupakan penghantar tidak

Tegangan Menengah) 15 kV,” terang Endang. Dibutuhkan

kesulitan selalu timbul kreatifitas untuk

berbungkus atau telanjang. “Dengan type penghantar seperti ini

waktu kurang lebih selama setahun untuk menyelesaikan

menyiasati dan merespon situasi. Maka

sangat rentan terjadi gangguan ditambah kodisi sekitar adalah

penggantian transmisi tersebut yaitu dari Juni 2013 hingga

walaupun dihadapkan pada kondisi

perkebunan karet dan hutan sehingga intensitas gangguan

Mei 2014, dengan total value creation yang dihasilkan sekitar

sulit, tidak menyurutkan langkah pekerja

listrik akan sering terjadi. Hal ini, berdampak pada losses

Rp6.208.224.000. Selanjutnya inovasi ini juga sedang

Prabumulih Field untuk memberikan

produksi yang cukup besar,” ucap Endang Setiawan, Electrical

dipelajari untuk diimplementasikan pada jalur Rambang dan

yang terbaik kepada perusahaan.

Technician Prabumulih Field. Karena itu, untuk menanggulangi

lapangan Tanjung Miring Barat.•DIT. HULU

Assistant Manager Operation and Production, selaku Pjs.
Field Manager Prabumulih (15/08 yll.).

The Best CMO BUMN 2015 untuk Direktur Pemasaran Pertamina
berhasil menyabet tiga
pengh argaan di

ajang

BUMN Marketeers Awards
2015 yang berlangsung di
Hotel The Ritz-Carlton, Mega
Kuningan, Sabtu (5/9). Ketiga
penghargaan tersebut, yaitu
The Best CMO untuk Direktur
Pemasaran Pertamina
Ahmad Bambang, Strategic
Marketing kategori Gold, dan
Technical Marketing kategori
Silver.
Staf Khusus

Menteri

BUMN Bidang Komunikasi
Riza Primadi menyatakan
bahwa

ajang seperti ini

merupakan salah satu tolok
ukur untuk penc apaian
sebuah BUMN, selain ukuran
yang sudah ada seperti
profitabilitas dan parameter

lainnya. “Dengan mengikuti
ajang ini, BUMN diharapkan
dapat mengembangkan
strategi dan teknik marketing
yang lebih baik lagi,” kata
Riza.
Penghargaan tertinggi
The Best CMO diterima

akui cukup terkejut dengan
kemenangan ini, karena
Pertamina belum pernah
mengikuti ajang ini. Namun
ia mengakui

bahwa ia

ingin mengubah paradigma
Direktorat Pemasaran
Pertamina

dari semula

Direktur Pemasaran Perta

allocator menjadi the real

mina Ahmad Bambang.

marketer.

Tim juri menilai, Ahmad
Bambang mampu menjadi
penggerak pemasaran dan
pendorong pertumbuhan di
perusahaannya. Ia berhasil
menyisihkan finalis lainnya,
seperti Mohammad Salsabil
dari Telkom, I Wayan Karioka
dari PT PP, A Herlianto dari PT
KAI, M Saifudin dari Semen
Gresik, dan Handayani dari
Garuda Indonesia.
Ahmad Bambang meng

“Arti penting

kemenangan ini adalah se
kar ang Pertamina dikenal
sebagai the real marketer.
Bagi kami yang ada di dalam,
tentunya ini membangkitkan
semangat kami untuk lebih

Foto : WAHYU

JAKARTA – Pertamina

mempertahankan pasar
dalam negeri, dan juga
ekspansi ke luar negeri,”
kata Ahmad.
BUMN Marketeers
Awards 2015 diselengg a
rakan oleh majalah BUMN

Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang dinobatkan sebagai The Best Chief of Marketing Officer (CMO) BUMN 2015.

Insight dan forum Humas

keteers Media Community

BUMN, bekerja sama de

MICE.

ngan Markplus Inc., BUMN

Dari Pertamina selain

Marketeers Club dan Mar

Direktur Pemasaran Ahmad

Bambang, juga hadir SVP
Non-Fuel Marketing Taryono,
VP SPBD Nina Sulistyowati,
dan beberapa lainnya.•URIP

SISIPAN
Senin, 14 September 2015

Everybody is marketer

Marketing yang kuat, menjadi salah satu kunci sukses dalam

Kegiatan yang diikuti jajaran management, pekerja dan mitra kerja

menjalankan proses bisnis, di tengah persaingan terbuka saat ini.

Pertamina dari tanggal 18 -28 Agustus 2015 ini dilaksanakan dengan aktivasi

Apalagi bagi perusahaan energi yang tengah mengalami tantangan besar

memperkenalkan produk-produk Pertamina dan direkam dalam video berdurasi

dengan turunnya harga minyak. Peranan marketing sangat diperlukan

maksimal 20 detik. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk melontarkan

guna mendongkrak pemasaran produk agar bisa memberikan kontribusi

ide dan kreatifitas mereka dalam memperkenalkan produk.

lebih bagi perusahaan.
Pengalaman dan cerita menarik terangkum dalam kegiatan yang sederhana,
Karena itu, Team Culture & Transformation Direktorat SDM & Umum,

namun mengedukasi tersebut. “Yang mendasar dalam kegiatan ini adalah

Team Brand Marketing Direktorat Pemasaran dan Corporate Secretary

bagaimana seluruh insan Pertamina memahami keunggulan produk-produk dan

menginisiasi kegiatan Everbody is Marketer. Sebuah rangkaian kegiatan

percaya diri memasarkannya. Sehingga secara tidak langsung bisa menjelaskan

6C yang mengambil tema nilai Confident, yang diisi dengan kompetisi

kepada orang terdekat tentang info produk Pertamina secara benar,” jelas

memperkenalkan sejumlah produk Pertamina.

Manager Culture & Transformation Sumanto.•DSU

384 Pekerja Partisipasi
di Everybody is Marketer
JAKARTA – Sejak dibuka mulai 18 Agustus
2015 hingga penutupan pada 28 Agustus 2015,
aktivitas Everybody is Marketer telah menyedot
antusiasme pekerja dan mitra kerja kantor pusat
dan anak perusahaan. Tercatat 384 peserta yang
terdiri dari pekerja persero, anak perusahaan,
dan mitra kerja berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Para peserta yang ikut wajib mempromosikan
2 produk, yang terdiri dari produk wajib Pertalite
dan 9 produk pilihan diantaranya Pertamax,
Pertamax Plus, Pertamina Dex, Bright Gas, Vi
Gas, Mesran, Prima XP, Enduro dan Fastron.
Selain mendapatkan hadiah langsung voucher
produk BBK senilai Rp 50 ribu, peserta terpilih
juga berhak mengikuti Final dengan hadiah
produk total nilai puluhan juta rupiah.
“Saya rasa acara ini sangat positif dan
diharapkan para pekerja bisa menjadi marketer
yang baik. Dan dengan potensi jumlah pekerja
Pertamina yang tersebar ke seluruh pelosok
negeri tentunya mereka bisa menjadi ujung
tombak pemasaran produk kita,” ungkap
Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto
saat pembukaan acara. Dan yang tak kalah
pentingnya bahwa pekerja Pertamina harus
bangga dan percaya diri memperkenalkan
produk anak bangsa yang layak menjadi
kebanggaan.
Sementara itu beberapa pekerja yang
ikut mendaftar kegiatan tersebut mengaku
tertantang untuk mengikuti acara ini. “Selain jadi
tahu keunggulan produk secara spesifik, kami
juga belajar Pe De menjadi marketing produk
yang dijual, “kata Sitta Noviana pekerja dari
Direktorat Gas yang mengikuti audisi.•DSU
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Terima kasih untuk 384 pekerja
dan mitra kerja yang telah
berpartisipasi dalam Event
“EVERYBODY IS MARKETER”

Seluruh PekerJA JADI MARKETER
BAGI PERTAMINA
JAKARTA - “Saat ini kondisi industri
migas di tengah krisis, namun kita ha
rus bisa terus bertahan menghadapi
tantangan tersebut. Salah satu caranya
yaitu agresif dalam mengembangkan
bisnis downstream kita yaitu kuncinya
efisiensi, infrastruktur dan Sumber Daya
Manusia yang dimiliki Pertamina ha
rus
siap sebagai sosok Marketer”.
Demikian diungkapkan oleh Direktur
Utama Pertamina, Dwi Soetjipto dalam
sambutannya saat menjadi juri di acara
Grand Final “Everybody is Marketer” yang
berlangsung di Lobby Ground Kantor
Pusat Pertamina, Jumat (4/9).
Gelaran ini mendapat sambutan
yang positif oleh Dwi Soetjipto, menu
rutnya dalam menjalankan proses bisnis
tentunya didukung oleh marketing yang
kuat. “Peran marketing sangat penting
ibarat kita dalam kondisi berperang
dimana kita harus ketahui lawan kita
siapa dan ketika kita menjadi marketer
kita harus ketahui pula pesaing kita,”
ucapnya.
Pihaknya kembali mengimbau agar
semua karyawan Pertamina terus bisa
menanamkan semangat “Everybody is

Marketer”. Marketing Pertamina harus
kuat agar tidak kalah bersaing dan jika
semua karyawan menjadi marketer
bagi Pertamina maka Pertamina bisa
mengalahkan pesaing lainnya.
Sebanyak 384 karyawan ikut serta
dalam ajang “Everybody is Marketer”.
Mereka saling berpacu mempromosikan
produk dengan caranya masing-masing.
Dari 384 peserta terpilih 17 finalis dengan
2 kategori yaitu kategori advance dan
kategori umum.
Seluruh finalis tersebut kembali
bersaing mengasah kehandalan me
reka dihadapan para juri yang terdiri
dari Direktur Utama Pertamina, Dwi
Soetjipto, Direktur Pemasaran Perta
mina, Ahmad Bambang, Direktur Umum
dan SDM, Dwi Wahyu Daryoto, SVP HR
Pertamina, Insan Purwarisya, VP New
Venture Business Development, Ernie D.
Ginting dan Brand Ambassador produk
pertamina Rifat Sungkar.
Seluruh
peserta
finialis
saling
bersaing untuk mempromosikan dengan
memperagakan untuk menjual produkproduk Pertamina dengan semenarik
dan sekreatif mungkin. Produk yang

dipromosikan yaitu Pertalite, Pertamax
Plus, Pertamax, Pertamina Dex, Bright
Gas, Vi-Gas, Fastron, Enduro, Mesran
dan Prima XP.
Penilaian pemenang dipilih berdasar
kan isi konten yang disampaikan oleh
finalis, confident, improvisasi dan kete
patan waktu yang ditentukan. Untuk
kategori Advance terpilih juara Pertama
yaitu Zaki sedangkan untuk kategori

umum juara Pertama adalah Yusiva, juara
Kedua Fitri dan juara ketiga Sita serta
juara Favorit diraih oleh Dewi. Masingmasing pemenang juara I mendapatkan
voucher belanja produk Pertamina senilai
Rp 10 juta, juara II voucher belanja produk
Pertamina senilai Rp7,5 juta, juara III
voucher belanja produk Pertamina senilai
Rp 5 juta dan juara favorit voucher belanja
produk Pertamina senilai Rp 1,5 juta.•IRLI

Tanggapan Positif dari Pekerja
JAKARTA – Kegiatan Everybody is Marketer (EIM) sudah

FEEDBACK KEGIATAN EIM DENGAN SKOR RATA2 = 4.54 (SKALA LIKERT 1-5)

berakhir. Dibalik pengumuman para pemenang, kegiatan

Sudah baik untuk meningkatkan
percaya diri pekerja dalam
memasarkan produk pertamina.

yang baru melibatkan sekitar 12 persen dari pekerja
ini, ternyata dirasakan positif manfaatnya. Hal tersebut

tercermin dari feedback angket yang disebarkan saat

Direktur turun langsung untuk
mempromosikan acara

acara final EIM berlangsung pada Jumat (4/9).

Dari angket yang dikembalikan kepada panitia,

skor rata-rata yang diberikan pekerja mencapai 4.54

Perlu didahului dengan short
education terkait marketing.

dari skala likert 1-5. “Saya rasa ini menjadi sinyal yang
menggembirakan, karena dengan acara seperti ini kita
tahu bahwa pekerja Pertamina sebagian besar bisa

Jadikan pekerja sebagai agen
tenaga pemasaran

menjadi marketing handal,”kata Direktur SDM & Umum
Dwi Wahyu Daryoto usai acara.

Sementara itu Direktur Pemasaran Ahmad Bambang

sedikit

takjub

mengingat

sebagian

peserta

yang

masuk dalam finalis justru berasal dari Direktorat non
Pemasaran. “Saya rasa dengan melihat hasilnya, potensi

pekerja perlu digali dan nanti bisa dibuatkan format
tersendiri upaya-upaya kegiatan pemasaran produk yang
melibatkan para pekerja,”jelasnya.

Selain tanggapan positif lewat angket, berbagai

masukan juga diterima penyelenggara acara yang

membuktikan betapa pentingnya melibatkan pekerja
sebagai marketing agent. (lihat tabel)

1. Saya yakin acara ini bermanfaat bagi saya
2. Saya yakin acara ini akan memberikan dampak positif pada
bisnis/operasional perusahaan.
3. Saya yakin acara ini akan meningkatkan engegement pekerja
kepada perusahaan.
4. Saya memiliki pengetahuan yang cukup mengenai
produk-produk pertamina untuk mempromosikan produk
tersebut.
5. Saya yakin acara ini akan meningkatkan rasa percaya diri
pekerja untuk menggunakan produk pertamina.
6. Saya yakin acara ini akan meningkatkan rasa percaya diri
pekerja untuk memasarkan produk pertamina.

Libatkan pekerja dari semua produksi/operasi
strategis untuk meningkatkan sense of belonging
Pertamina.
Sosialisasi kepada seluruh pekerja
di Area, gunakan juga online.

Dapat dilakukan ide2/inovasi terhadap
Direktorat lain lewat campaign 6C,

Pernik

EIM

Direktur Pemasaran, Ahmad
Bambang mengajak pekerja
Kantor Pusat Pertamina
mengikuti audisi Everybody
is Marketer pada pembukaan
acara di Lantai Ground,
Selasa (18/8).

Direktur Keuangan, Arief Budiman beserta keluarga mengikuti
audisi lomba Everybody is Marketer dengan memasarkan produk
Bright Gas. Dalam kesempatan tersebut, Arief mengampanyekan
sisi keamanan produk Bright Gas bagi keluarga, (24/8).

Pebalap Rifat Sungkar yang sekaligus merupakan Brand Ambassador
Produk Pelumas Pertamina, menjadi juri Grand Final Everybody is Marketer.
Selain menjadi juri tamu, Rifat juga berbagi tips tentang trend pemasaran
di tengah persaingan bisnis yang ketat kepada para pekerja yang hadir
saat gelaran Grand Final EIM, Jumat (4/9).

Panitia foto bersama dengan pengisi acara Anomali Band.

Antusiasme para pendukung finalis
memberikan semangat bagi 12 besar
Grand Final Everybody is Marketer, Jumat (4/9).

Dewan juri Grand Final Everybody is Marketer
selain menghadirkan Jajaran Direksi dan
juri tamu Rifat Sungkar, juga melibatkan
perwakilan dari Direktorat lainnya.

