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MarketUpdate
Pada satu diskusi di stasiun televisi swasta nasional
tentang implikasi ekonomi global terhadap Indonesia,
terdapat perdebatan sudut pandang antara pengusaha dan
pengamat ekonomi. Pengusaha menyampaikan, kondisi
perekonomian yang tidak bersahabat adalah hal yang biasa
terjadi dan berulang pada waktu tertentu. Beberapa minggu ke
depan dipercayan akan membaik jika pemicu ketidakstabilan
ekonomi teratasi. Sementara itu, pengamat ekonomi menilai
pandangan pengusaha terlalu menyederhanakan masalah
yang terjadi.
Dari ilustrasi tersebut, kami meyakini pengusaha dan
pengamat ekonomi sama-sama memahami apa yang terjadi
dengan kondisi ekonomi saat ini. Namun, mereka memiliki
view dari perannya masing-masing. Selaku pengusaha, pola
pikir dan tindaknya lebih fokus pada strategi bisnis meski
berada dalam kondisi tidak normal. Lain dengan pengamat
ekonomi yang dituntut untuk menjelaskan kondisi ekonomi
dan memberi masukan kepada Pengambil Kebijakan,
sehingga penjelasannya lebih terperinci.
Krisis ekonomi global memang tidak terjadi kali ini saja.
Krisis tahun 1998 sempat menjatuhkan ekonomi Indonesia
cukup dalam. Meski nilai tukar Rupiah menyentuh level
Rp17.000/USD, Indonesia mampu bangkit. Krisis Subprime
Mortgage 2008 juga berimbas pada investasi asing ke dalam
negeri, namun Indonesia tetap bisa bertahan.
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Konsistensi dalam Kondisi Krisis

Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko berjabat tangan dengan Dekan FEB Prof. Wihana Kirana Jaya,Ph.D setelah menandatangani Memorandum of
Agreement (MoA) dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada. Kesepakatan ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas SDM masa depan.

Peduli Kualitas SDM
Masa Depan
Mencetak SDM masa

depan yang berkualitas
Dalam pertemuan-pertemuan dengan para Pemegang
Obligasi Pertamina beberapa bulan ini, salah satu topik yang
ditanyakan adalah kebijakan Pemerintah yang berimplikasi
pada Pertamina, seperti mandat Public Service Obligation
(PSO), efek peningkatan kandungan biodiesel, serta rencana
lindung nilai (hedging). Ini menunjukkan, Pertamina tidak
hanya dipandang sebagai pelaku bisnis, namun juga sebagai
pelaksana strategis kebijakan Pemerintah.
Bondholders ingin mengetahui sejauh mana Pertamina
siap menghadapi iklim bisnis global. Sejauh mana jajaran
Pertamina memahami efek kondisi ekonomi global-regionalnasional, dalam menyusun strategi kebijakan perusahaan
agar dapat berjalan secara optimal, untuk mencapai target
pertumbuhan perusahaan. Konsistensi dalam implementasi
kebijakan, efisiensi, optimalisasi anggaran dan realisasi
investasi, dipandang sebagai fondasi dalam menghadapi
dan mengantisipasi pergerakan ekonomi ke depan.
Sekaligus, bahan pertimbangan utama bagi Bondholders.
Sudah seyogyanya Manajemen dan seluruh insan Pertamina
mendukung dan melaksanakan kebijakan serta strategi bisnis
yang telah dicanangkan.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Pojok Manajemen :
peningkatan kompetensi
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
melalui inspector academy
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bisa dilakukan dengan
berbagai cara. Salah
satunya, Pertamina

bekerja sama dengan
Universitas Gadjah

Mada meningkatkan

kompetensi mahasiswa
melalui kegiatan kerja
nyata di BUMN ini.

Yogyakarta - Pertamina
dengan 24 perusahaan BUMN lain,
menandatangani Memorandum
of Agreement (MoA) dengan
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
(FEB) Universitas Gadjah Mada,
Sabtu (21/9). Penandatangan
tersebut dilakukan di Ruang
Kertanegara, FEB UGM antara

Suara Pekerja:
harmonisasi statusisasi

D i re k t u r U m u m P e r t a m i n a
Luhur Budi Djatmiko dengan
Dekan FEB Prof. Wihana Kirana
Jaya,Ph.D dan dihadiri Deputi
Bidang Usaha Industri Primer
Kementerian BUMN, Muhammad
Zamkhani, serta Wakil Rektor
Bidang Kerjasama dan Alumni,
Prof. Ir. Dwikorita Karnawati,
M.Sc., Ph.D.
Wihana Kirana Jaya menga
takan, kerja sama ini mengajak
25 BUMN untuk memberikan
perhatian bagi pengembangan
SDM dalam rangka peningkatan
kemampuan daya saing BUMN.
“Para alumni tahu proses kepe
mimpinan bisnis sehingga sese
orang bisa menjadi CEO. Sehingga
mereka memahami kurikulum
apa yang perlu di tingkatkan.
Saya kira ini kebutuhan bisnis
global, agar perguruan tinggi
tidak terjebak pada pemikiran
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tradisional, “katanya.
Peningkatan kem amp uan
mahasiswa dalam kegiatan bisnis
direalisasikan dengan magang di
BUMN agar mereka bisa menimba
pengalaman lewat kegiatan kerja
nyata. Selain itu juga dijalin kerj
sama lainnya yakni program
CEO class mentoring, CEO talk,
Professorship, kolaborasi riset,
pengembangan kepemimpinan,
konsultasi, dan pelatihan skill.
Luhur Budi Djatmiko da
lam kesempatan tersebut me
nyampaikan, dukungan Per
tamina dilakukan sebagai wujud
tanggung jawab perusahaan
energ i ini dalam melahirkan
SDM yang berkualitas. Bentuk
kerja sama yang beragam, me
mungkinkan berbagai kegiatan
peningkatan SDM dilakukan para
pihak. “Bisa kelas mentoring, riset
kolaboratif, kuliah umum dengan

Kiprah Anak Perusahaan :
produksi pertamina EP
FIELD PENDOPO NAIK 150 PERSEN

CEO masuk kelas, magang di
BUMN, atau program lain yang
dapat memberikan inspirasi,
inovasi,” ujar Luhur.
Deputi Bidang Usaha
Industri Primer Kementerian
BUMN, Muhammad Zamkhani
menuturkan magang menjelang
kelulusan merupakan proses
penting yang dapat dilalui
mahasiswa. Pengenalan dunia
nyata sekaligus mentoring ini
dapat lebih mempersiapkan
mahasiswa sehingga saat lulus,
alumni FEB UGM sepenuhnya
dapat terserap di dunia industri
atau BUMN. “Hasil dari investasi
manusia tidak bisa dilihat 1-2
tahun lagi, tetapi 10-20 tahun
kemudian. Dengan dimulai dari
sekarang, ke depan BUMN akan
dipimpin SDM yang unggul,”
pungkas alumni FEB UGM ang
katan 1985 ini.•DSU
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peningkatan
kompetensi
melalui
inspector
academy

Foto : WAHYU NUGRAHA

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

Pengantar Redaksi :
Fungsi Reliability-Refining Operation -Direktorat Pengolahan
bekerja sama dengan Pertamina Learning Center dan HR.
Refinery menyelenggarakan Inspector Academy 2013. Program
ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan
tenaga-tenaga inspector stationery equipment di kilang. Berikut
percakapan Energia Weekly dengan VP Reliability Irwan usai
pembukaan acara di Bandung, awal September 2013.
Apa yang dimaksud dengan program Inspector Aca
demy? Inspector academy, kita fokuskan pada peningkatan
kompetensi dan quantity yunior inspector stationary equipment.
Saat ini, kita juga kekurangan 16 orang tenaga inspector di seluruh
Refinery Unit (RU). Di sisi lain terdapat gap competency antara yang
dibutuhkan dengan junior inspector yang tersedia.
Pendidikan tenaga inspector pernah dilaksanakan 21 tahun
yang lalu, dengan sebutan CPT (Crash Program Training), bahkan
bekerja sama dengan perusahaan minyak Inggris BP (British
Petroleum) untuk on the job training.
Berdasarkan organisasi saat ini, tahun 2013 kita kekurangan
16 orang inspector. Kalau kita hitung sampai 2017 akan mengalami
kekurangan 34 tenaga inspector. Nah, dengan dibangun kilang
baru (RFCC & PLBC di Cilacap), kekurangan tenaga inspector akan
bertambah, sehingga program inspector academy ini akan berlanjut
beberapa angkatan guna memenuhi kompetensi dan quantity
tenaga inspector peralatan stationary di kilang.
Konsep inspector academy adalah blended learning sesuai
dengan metode pembelajaran dalam PCU (Pertamina Coorporate
University).Jadi, setelah peserta mengikuti class room, kemudian
akan diberikan assignment/on the job training ke kilang yang
sedang melakukan TA (Turn Around). Mereka akan dibimbing oleh
senior inspector.
Seberapa penting peran inspector di dalam kilang? Peran
inspector sangat penting di dalam kilang. Inspector di Kilang terdiri
dari stationery equipment inspector, rotating equipment inspector,
electrical and instrument inspector.
Peran inspector itu bisa kita lihat jelas dari proses bisnis pe
meliharaan kilang. Inspector harus mampu melakukan on stream
condition monitoring dan asessment peralatan kilang, baik
dalam kondisi kilang sedang beroperasi maupun sedang stop
untuk perbaikan. Kemudian melakukan analisis dan menerbitkan
rekomendasi yang akan menjadi program pemeliharaan kilang
jangka pendek maupun jangka panjang.
Dalam proses perbaikan peralatan kilang, inspector melakukan
quality control. Setelah pekerjaan selesai, melakukan quality
acceptance dengan metode yang sesuai jenis pekerjaan perbaikan,
sehingga dapat diyakinkan peralatan aman (safe) dan andal (reliable)
dioperasikan. Jadi, peran inspector dimulai dari proses awal sampai
akhir kegiatan pemeliharaan kilang.
Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencetak
inspector? Ya sebenarnya yang kita jalankan ini, sudah merupakan
proses akselerasi. Kalau yang alamiah, berarti dia belajar sendiri,
akan membutuhkan waktu lama untuk memahami pengetahuan
seorang inspector. Inspector academy dengan metode blended
learning, akan mempercepat peningkatan kompetensi. Senior
inspector yang sudah berpengalaman belasan tahun akan sharing
pengalaman kepada junior inspector yang baru bekerja rata-rata 4
tahun. Mereka juga dibimbing (coaching) selama on the job training.

Bagaimana dengan mencari tenaga inspector dari luar?
Apa kendalanya? Mencari tenaga inspector di luar hampir tidak
mungkin ada. Mengapa? Karena peralatan kilang sangat spesifik,
misalnya column distalasi di primary process, reactor di secondary
process dan lain-lain tidak ada selain di kilang. Sehingga inspector
yang memahami peralatan-peralatan kilang tidak tersedia selain
di kilang yang sejenis. Plant inspector ini, ibaratnya dokter umum
untuk peralatan kilang. Plant inspector melakukan pemeriksaan
menyeluruh internal dan external parts peralatan, mengidentifikasi
dan mendiagnosa kondisi awal komponen-komponen tersebut. Jika
diperlukan pemeriksaan lebih khusus, misalnya struktur material atau
pemeriksaan NDT lainnya banyak tersedia external competency,
antara lain LUK, Sucofindo dan PJIT lainnya.
Bagaimana dengan penempatan para peserta setelah
mengikuti Inspector Academy? Penempatan setelah selesai
pendidikan sudah kita programkan. Karena dari 31 orang itu, 15
orang di antaranya memang sudah bertugas sebagai inspector,
hanya perlu up grade kompetensinya. Sedangkan sisanya 16 orang
itu, selama ini bertugas di fungsi maintenance eksekusi, yang akan
mengisi job yang masih vacant.
Jumlah peserta yang relatif kurang tersebut bukan dikarenakan
minat pekerja yang rendah, tetapi selama ini pemenuhannya
tergantung prioritas. Karena pekerja di maintenance eksekusi juga
kurang jumlahnya dan memang sebelum mareka dimutasikan
sebagai inspector, akan lebih baik dan lebih cepat diberikan
pelatihan seperti sekarang. Jika telah melewati tour of duty di
fungsi maintenance eksekusi dan ada tenaga fresh intake di fungsi
maintenance eksekusi, mulai kita petakan kembali untuk pemenuhan
job vacant.
Apakah Direktorat Pengolahan sudah memperhitungkan
kebutuhan tenaga inspector untuk tambahan kilang di masa
yang akan datang? O sudah. Jadi sekarang untuk kilang RFCC di
Cilacap yang sedang dalam tahap konstruksi, memang sudah ada
usulan perubahan organisasinya, termasuk penambahan manpower
di fungsi MPS yang membawahi inspector, dimana didalamnya
itu ada stationery inspector, rotating, electrical dan instruments.
Karena itu, program inspector academy ini akan berlanjut sampai
4 angkatan.
Dengan kemungkinan ada tambahan 2 kilang, kira-kira
berapa tenaga inspector yang dibutuhkan? Kita akan lihat lagi,
Semua kebutuhan itu tergantung dari rasio peralatan dan
kompleksitasnya. Jadi, jumlah manpower semua disiplin yang
menangani pemeliharaan peralatan juga operasi dll harus disesuai
dengan parameter diatas.
Harapan dengan adanya CPT Inspector Academy ini apa?
Harapan kita, sesuai dengan salah satu pilar refinery, yaitu “safe
& reliable”, kilang harus mampu beroperasi secara safe dan andal
dalam interval waktu dari last TA sampai dengan next TA. Jadi kalau
intervalnya 4 tahun, maka selama 4 tahun itu kilang harus beroperasi
tanpa gangguan akibat kerusakan peralatan.
Yang kedua, proses regenerasi tenaga inspector itu harus
berjalan dengan baik, tidak terjadi kekosongan. Dan mereka
suatu saat bisa kita tingkatkan lagi menjadi tenaga inspector yang
memiliki kualifikasi tinggi, bersertifikasi khusus dan diarahkan
pada spesialisasi, seperti ahli pressure-vessel, boiler, ahli welding
inspector, dan lain-lain. •URIP HERDIMAN KAMBALI

Curi Perhatian

Indonesia untuk kedua kalinya menjadi
tuan rumah APEC (Asia-Pacific Economic
Cooperation) setelah sebelumnya diseleng
garakan di Bogor, 19 tahun silam. APEC atau
Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Forum ini
menjadi berarti karena menyatukan semua
negara terkemuka di kawasan Asia Pasifik
termasuk Amerika, China, jepang, beberapa
negara ASEAN, Australia dan negara
Amerika latin.
Kehadiran pemimpin negara dari 21
negara anggota, para menteri, staf serta
jurnalis dari penjuru dunia ke Bali, sudah
seharusnya menjadi ajang unjuk gigi
pemerintah pusat, daerah dan dunia usaha
untuk “mencuri perhatian” para tamu. Me
ngapa harus begitu, karena APEC memiliki
arti strategis sebagai raksasa perekonomian
dunia, menguasai 16,8 triliun perdagangan
di antar kawasan atau 44 persen dari per
dagangan dunia.
Berbicara “mencuri perhatian”, sebelum
APEC dibuka Pertamina meluncurkan tiga
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Liquefied
Gas for Vehicle (LGV) di Denpasar, Bali,
Jumat pekan lalu. Peresmian SPBU LGV
tersebut sebagai wujud nyata dalam men
dukung program konversi BBM transportasi
ke BBG oleh pemerintah.
Pembukaan SPBU LGV menjadi
greeting bagi para delegasi APEC di
mana Bali telah melakukan program
konversi BBM transportasi ke BBG pada
kendaraan-kendaraan operasional dan
dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi
Bali. Rencananya sebanyak 2.000 unit
kendaraan akan dilengkapi converter kit
yang didistribusikan pmerintah.
Program diversifikasi energi, yang dilak
sanakan untuk menekan konsumsi BBM
yang terus meningkat seiring pertumbuhan
ekonomi. Peluncuran 3 unit SPBU LGV
di Bali tersebut tak sekadar mengurangi
konsumsi BBM, namun bila terlaksana
dengan lancar akan memberikan catatan
positif bagi para tamu yang bertandang ke
pulau Dewata.
Setidaknya ajang APEC menjadi promosi
nyata Bali sebagai salah satu pusat wisata
dunia yang memiliki daya tarik khusus, yakni
upaya masyarakatnya dalam mengurangi
emisi gas buang. Semoga upaya “mencuri
perhatian” ini bukan sekadar seremonial
belaka. Tetapi menjadi bukti komitmen
Pertamina dalam mendukung kebijakan
konversi energi yang berkelanjutan. Jika
ditangani serius, dengan 14 SPBU LGV
yang tersebar di Jakarta, Tangerang dan
Denpasar, yang akan terus dikembangkan,
niscaya blue print konversi energi di bidang
transportasi di negeri ini bukan sekadar
isapan jempol belaka.•
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Harmonisasi Statusisasi
(@VickyBulary)

Demi superioritas dan konspirasi
kemakmuran, perlu kiranya kita
komunikasi kembali untuk harmonisasi
statusisasi demi meminimalisasi
konspirasi kesetiaan cinta, setidaknya
melalui intepretasi himpunan abjad
dari VickyBulary. Hal ini bukan sebatas
visualisasi tak sadar diri untuk eksistensi
statusisasi pada suasana kontroversi
hati, semata menghindari kudeta
hati dari kalangan animismenisasi
yang disorientasi rasionalitas
!@#$%^&*()_+<?”:>
		
•••
Pusing tujuh keliling membaca
paragraph diatas? Jangan dianggap
serius. Itu merupakan sebaris kiasan
VickyBulary “Kamus Besar Bahasa
Vicky Prasetyo” yang saat ini beredar
luas di jejaring sosial, bahkan telah diadopt menjadi selingan bahasa formal
oleh berbagai tokoh nasional seperti
Mario Teguh hingga Hatta Rajasa.
VickyBulary sendiri merupakan
kamus besar bahasa ala Vicky Prasetyo,
mantan tunangan Zaskia Gotik yang
beritanya memiliki rating tertinggi di jagat
infotainment domestik, mengalahkan
segala topik serius lainnya seperti
beragam kasus di KPK, berita politik
nasional, lawatan Presiden ke berbagai
negara, hingga krisis air bersih yang
melanda sebagian besar wilayah negeri.
Demam Vickynisasi kini telah
merebak ke tengah-tengah para kawula
muda, sekalipun pakar linguistik dan
tata bahasa dari Universitas Indonesia,
Totok Suhardiyanto dalam liputan6.
com mengungkapkan gaya bahasa
Vicky telah melanggar setidaknya
empat tata bahasa. Yaitu, Afiksasi
yakni penggunaan imbuhan, Kolokasi
atau sanding kata, hukum diterangkan
menerangkan (DM), dan menyalahi
struktur sintaksis dan semantik.
Bayangkan bila bahasa yang
njelimet melalui tulisan diatas dapat
secara sederhana di-translate dengan
satu simbol yang mewakili, tentu akan
mudah memahami dan mengingatnya
bukan? Sebagaimana tak perlu katakata penuh hiasan untuk menjelaskan
makna dari gambar sebuah apel yang
tampak sedikit gigitan di sebelah
kanan atasnya. Hampir semua orang
yang tidak “mempertakut teknologi”
(meminjam istilah VickyBulary untuk
sebutan gaptek), mahfum bahwa
gambar dimaksud merupakan lambang
sebuah merek produk IT berkualitas
yang sangat terkenal, Apple.
		

•••

“

Bukan hal yang mustahil,
jika ke depannya Pertamina
juga dapat menyederhanakan
simbolis yang dapat memiliki
karakter kuat pesan
progressive-open-innovative,
dengan alternatif simbol
sederhana tanpa rangkaian
huruf P-E-R-T-A-M-I-N-A.
Kesederhanaan simbol dapat
mewakili keterbukaan kita
untuk terus tumbuh dan
berkembang tiada batas.

“

EDITORIAL

Pesan dari paragraf pertama
tulisan ini jika dipahami sebenarnya
simpel saja.Yakni, perlunya perubahan.
Sebagaimana pesan yang diterima
seluruh insan Pertamina melalui
broadcast email Catatan Direktur
Hulu ke-6 (edisi 18 September 2013)
yang concern pada potensi perubahan
paradigma. Tak ada salahnya jika kita
meng-explore mindset kita (bahkan
yang out of the box sekalipun), untuk
turut memberikan kontribusi berharga
bagi continuous improvement di se
genap lini tempat kita bekerja seharihari.
Seperti halnya perubahan besar
yang pernah dilakukan melalui program
“Pasti Pas” SPBU Pertamina dengan
branding image yang hendak disasar,
yakni transformation value. Tentu
tidaklah berlebihan jika ada pernyataan
bahwa saat ini message tersebut telah
berhasil tertanam di benak masyarakat
luas, dimana karya anak bangsa dapat
berdiri sejajar dengan serbuan produk
globalisasi yang menghantam.
Dari titik inilah, penulis berkeyakinan
tak ada hal yang tidak mungkin dapat
kita lakukan bersama untuk berubah
menjadi lebih baik, jika kita dapat
bersatu melakukan sinergi dengan
bekerja bersama.
Maka tidak ada salahnya jika kita
mulai berpikir “harmonisasi statusisasi”
(meminjam istilah Vickynisasi), dimana
kira-kira ungkapan tersebut memiliki
definisi transformasi simbolis untuk
simplified segala hal yang sebelumnya
dinilai complex/rigid menjadi lebih
sederhana dan bermakna, tanpa kehi
langan nilai yang diusungnya.
Sebagai solusi alternatif langkah
riil perubahan paradigma untuk
continuous improvement yang lebih
baik ke depannya, tidak ada salahnya

jika kita “komunikasikan” pemikiran
kita bersama untuk simplifikasi simbol
kebanggaan kita semua yang kini telah
mendunia, yakni lambang perusahaan
tercinta. Belajar dari beberapa merek
terkenal yang telah bertransformasi
melalui pesan simbolis tanpa rangkaian
huruf/kata untuk penguatan branding
image yang lebih konstruktif dan
memiliki daya ingat yang tertanam
luas di masyarakat, bukan hal yang
mustahil bagi kita untuk dapat (juga)
melakukannya.
•••
Analogi yang disampaikan pada
paragraf kelima di atas adalah salah
satu real achievement dari business
strategy yang sukses mengedukasi
market. Apple tak perlu menambahkan
rangkaian kata penegas A-P-P-L-E atau
bahkan embel-embel yang terkesan
berbunga-bunga berikut segala visi
misinya, namun cukup terwakili dengan
menghadirkan sebuah gambar simbolis
sebuah apel yang sederhana, tentunya
tampak natural dengan sebuah gigitan,
yang mengesankan bahwa tiada
kesempurnaan yang menutup potensi
kreatif kita untuk selalu dapat berubah
dan berinovasi setiap saat.
Bukan hal yang mustahil, jika
ke depannya Pertamina juga dapat
menyederhanakan simbolis yang
dapat memiliki karakter kuat pesan
progressive-open-innovative, dengan
alternatif simbol sederhana tanpa
rangkaian huruf P-E-R-T-A-M-I-N-A.
Kesederhanaan simbol dapat mewakili
keterbukaan kita untuk terus tumbuh
dan berkembang tiada batas, seperti
halnya setiap anak manusia yang lahir
tanpa memiliki apapun, namun selalu
haus untuk belajar banyak hal dalam
kehidupannya agar semakin wise
& smart, dan kelak kembali dalam
kesederhanaan (juga) tanpa membawa
apapun selain kebaikan. Bukan seperti
buah matang yang merasa paling
segalanya, sehingga tinggal menunggu
busuknya saja untuk kemudian menjadi
santapan lalat di tempat sampah,
bukan pula seperti air kubangan yang
tergenang tidak mengalir, sehingga bau
dan menjadi sarang nyamuk/penyakit.
Kelak pada saatnya nanti,
masyarakat global yang melihat simbol
Pertamina, sudah dapat “membaca
dengan sendirinya” mengenai kuatnya
visi-misi, business strategy, branding
image maupun corporate value yang
ada di balik tulisan tersebut. Statusisasi
yang simple namun sarat makna. Sure,
we can do it !! •

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Pemerintah
pastikan tidak dapat menerima permintaan
insentif dari Kuwait Petroleum Corporation
yang akan bekerja sama dengan PT Pertamina
(Persero) membangun kilang di dalam negeri.
Susilo Siswoutomo, Wakil Menteri ESDM
mengatakan, pemerintah sudah meminta
Pertamina menyampaikan tanggapan atas
permintaan insentif yang diajukan Kuwait.
Nantinya, pemerintah akan menunggu apakah
pihak Kuwait akan mengajukan penawaran baru
atau justru membatalkan kerja samanya. “Kami
tidak membatalkan kerja sama dengan Kuwait.
Yang jelas, permintaan insentif yang dimintakan
mereka itu susah untuk direalisasikan karena
segala sesuatu ada aturan yang mengaturnya,
termasuk insentif itu,” katanya. Susilo menuturkan,
pemerintah masih berharap Kuwait Petroleum
Corporation mau menurunkan permintaan
insentifnya, dan melanjutkan kerja sama yang
telah dilakukan. Pasalnya, saat ini pemerintah
terus mengejar pembangunan kilang, untuk
mengantisipasi meningkatnya permintaan BBM.

sumur benggala untuk pln
& industri

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Pemerintah
sudah mengalokasikan gas dari Area Sumur
Benggala, Medan milik PT Pertamina EP kepada
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan industri
di Medan melalui PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk. Menteri Perindustrian M.S. Hidayat
mengatakan, pasokan gas 4 juta kaki kubik per
hari dari Sumur Benggala akan dibagi sama rata
kepada PLN dan industri. Menurutnya, kedua
pihak sangat mendesak membutuhkan pasokan
gas. “Saya sudah terima suratnya, yang meneken
Menteri ESDM Jero Wacik. Untuk PLN 2 MMscfd
dan PGN 22 MMscfd. Nanti gas dari PGN
disalurkan untuk industri,” kata Hidayat.

open access dinilai
percepat program
konversi

JAKARTA (Investor Daily) – Penerapan
unbundling dan open access dinilai mampu
mempercepat program pemerintah, yakni konversi
BBM ke BBG. Ketua Distribusi dan Perdagangan
Gas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
Eri Purnomohadi menyatakan, penerapan open
access atau penggunaan pipa gas secara terbuka
itu akan banyak sekali manfaatnya. Antara lain
untuk pengembangan gas transportasi, antara
lain sebagai bahan bakar bagi transjakarta, bajaj
dan taksi yang sedang digalakkan pemerintah.
sekarang ini. “Nah, kalau PGN tidak mau open
access, maka pipanya tidak bisa dilalui gas
dan menyebar ke seluruh pelosok DKI karena
terhambat di pipa induknya. Pipa induknya kan
milik PGN. Sebelum sampai ke pipa distribusi
gas kota, kan harus lewat pipa PGN dulu,” ujar
Eri. Menurutnya, Jawa Timur bisa jadi contoh
keberhasilan pelaksanaan penerapan open
access. Kendati PGN belum menerapkannya,
transporter lain sudah melakukan dan membuat
harga gas bisa menjadi lebih kompetitif.•RIANTI
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Kick off BFS BDMP :
Satu Suara untuk Kilang Progresif
Jakarta – Bertempat di
Kantor Pusat Pertamina,
Senin (9/9) Direktorat
Pengolahan Pertamina
mengadakan Kick Off BFS
BDMP yang diikuti oleh jajaran
manajemen perwakilan dari
Unit Operasi Pertamina di
seluruh Indonesia.
Acara ini digelar guna
membahas masalah refinery
ke depan serta ajang
m e n y am a k a n p e r s e p s i
ihwal studi kilang Pertamina
yang berkompetensi dan
berkelanjutan. Dalam
kesempatan tersebut Chrisna
Damayanto mengajak
insan pengolahan untuk
menyamakan pandangan
agar dapat berkontribusi
dalam membenahi kilang demi
bisnis yang berkelanjutan.
“Hari ini kita berkumpul
dengan cita-cita jangan
sampai kilang kita satu per
satu mati dengan sendirinya.
Mari kita samakan persepsi,
dengan melangkah serentak
maka kita akan sukses
mendayung dan maju lebih

Foto : KUNTORO

permintaan kuwait
soal inseNtif ditolak
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Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto memberikan motivasi kepada insan pengolahan untuk lebih memacu
kinerjanya dengan penuh inovasi agar bisnis kilang bisa berkelanjutan.

cepat,” tegasnya.
Chrisna menuturkan,
kilang Pertamina dinilai tidak
efisien. Oleh karenanya ia
menekankan pentingnya
mengambil tindakan. Ia men
jelaskan, bisnis Pertamina
selain eksplorasi dan produksi
ada juga bisnis hilir. Sedang
kondisinya sekarang hilir
men-generate gas flow

yang banyak namun dengan
margin yang tipis.
“Nah, margin tipis ini kalau
tidak dikelola akan semakin
tipis bahkan hilang. Kalau
hari ini kita tidak bertindak
maka 10 tahun lagi satu per
satu kilang kita akan tutup,”
ucapnya.
Terkait hal itu ia mengajak
insan pengolahan untuk

mengambil peran sebagai
pionir. “Ayo sama-sama
membenahi kilang kita. Apa
yang kita lakukan hari ini
merupakan studi yang sudah
mendalam sekali di setiap
RU, dan ini bisa ditawarkan
kemana saja yang sifatnya
keekonomian,” imbuh Chris
na.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Simulasi Penanganan Keadaan Darurat
JAKARTA – Dalam rangka
peningkatan kesiapan me

nangani keadaaan darurat,
Direktorat Pemasaran
dan Niaga Pertamina
melaksanakan simulasi
penanganan keadaan darurat
di Terminal Bahan Bakar
Minyak (TBBM) Sanggaran
Bali, Marketing Operation
Region V Surabaya.

Foto : PRIYO WIDIYANTO

RESUME
PEKAN INI

Dalam simulasi tersebut
hadir Direktur Pemasaran
dan Niaga Pertamina Hanung
Budya selaku Ketua Tim
Penanggulangan Keadaaan
Darurat Tingkat Direktorat
serta jajaran manajemen yang
yang tergabung dalam tim
penanggulangan keadaaan
darurat Direktorat Pemasaran
dan Niaga.
Simulasi disiarkan lang
sung melalui videoconference
dari Ruang Rapat Lantai 13
Kantor Pusat Pertamina,
Jumat (30/8) yang terhubung
dengan Region V Surabaya

Direktur Pemasaran & Niaga Hanung Budya menyaksikan videoconference dari Kantor Pusat Pertamina dengan Terminal
BBM Sanggaran Bali dalam simulasi penanganan keadaan darurat.

yang bisa terjadi kapan saja.

dan lokasi kejadian di TBBM

dan mendapatkan penjelasan

Sanggaran Bali.

dari observer, Hanung menilai

“Untuk memudahkan

Dalam simulasi tersebut,

positif dari hasil kegiatan

komunikasi yang lebih nyaman

dikondisikan terjadi keba

simulasi tersebut. Walaupun

dan cepat perlu membuat grup

karan yang disebabkan oleh

masih ada beberapa hal yang

bbm atau sms khusus para

warga sekitar yang sedang

mesti dievaluasi, baik dari

pejabat yang bertanggung

membakar sampah. Sampah

kesiapan maupun dari sisi

jawab langsung terhadap

tersebut terbawa oleh angin

fasilitasnya. Menurutnya,

kejadian gawat darurat seperti

dan mengenai Tangki Premium

simulasi ini sebagai bagian

ini. Selain itu perlu adanya ruang

TBBM Sanggaran sehingga

dari kesiapan Direktorat

khusus emergency center agar

terjadilah kebakaran.

Pemasaran dan Niaga dalam

tidak makan waktu lama,” ucap

menangani keadaaan darurat

Hanung.•IRLI KARMILA

Usai menyaksikan simulasi

Tegal – Suasana di Terminal BBM Tegal kamis
pagi (29/8) seketika gempar. Di Tangki 06 yang
saat itu sedang berlangsung proses penerimaan
produk BBM Premium dari Rail Train Wagon (RTW)
timbul nyala api. Para pekerja di Terminal BBM
Tegal sontak segera bersiaga saat mendengar
bunyi lonceng penanda bahaya. Tindakan rescue
dan evakuasi karyawan yang ada di dalam
perkantoran dan area operasi Terminal BBM
segera tanggap dilakukan.
Keriuhan tersebut merupakan bagian dari
simulasi Organisasi Keadaan Darurat (OKD) yang
merupakan kegiatan terprogram di Direktorat M&T
sebagai latihan persiapan apabila terjadi insiden
yang tidak diinginkan di unit operasi.
HSSE Area Manager JBT Agus Triyono
mengungkapkan kepuasannya dalam exercise kali
ini. Dari kegiatan tersebut, terlihat kesiapan tim di
lapangan untuk melakukan kegiatan pemadaman
dengan cepat dan efisien. “Kegiatan ini merupakan
kegiatan rutin yang dilakukan minimal 1 kali dalam
setahun. Kami mengharapkan excercise seperti
ini dapat meningkatkan awarness tim dalam
menanggulangi insiden yang terjadi,” ujar Agus.
Menurut OH TBBM Tegal Effansyah, kegiatan
seperti ini sangat penting dilakukan mengingat
betapa strategisnya TBBM Tegal dalam penyaluran
BBM di daerah Pantai Utara Jawa (Pantura).
“Selain tetap melakukan kegiatan operasi
dengan mementingkan unsur safety, kegiatan
OKD seperti ini sangat penting. Apabila terjadi
insiden yang tidak kita inginkan, penanganan
dapat diselesaikan dengan secepat mungkin agar
penyaluran BBM ke konsumen tidak terganggu.”
TBBM Tegal melayani penyaluran BBM ke
SPBU-SPBU di wilayah Kotamadaya Tegal,
Kabupaten Tegal, Pemalang, dan Slawi. Daya
tampung yang dimiliki sebesar 6.294 KL dengan
thruput harian sebesar 1.850 KL. Adapun produk
yang disalurkan adalah Premium, Solar, dan
Minyak Tanah (Keekonomian).•MOR IV
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Sosialisasi Layanan Informasi Publik
untuk Stakeholder

J AKARTA – S o s i a l i s a s i
Layanan Informasi Publik
tidak hanya diberikan untuk
kalangan internal. Kali ini PT
Pertamina (Persero) melakukan
sosialisasi tersebut untuk para
stakeholder Pertamina yang
dinilai memberikan peran
penting bagi perusahaan.
Stakeholder yang hadir
berasal dari Kementerian
BUMN, Badan Pusat Statistik,
Kementerian Keuangan,
SKK Migas, BPH Migas,
Kementerian ESDM dan
dari Ditjen Perbendaharaan
Negara.
Sosialisasi yang berlang
sung di ruang Banda Hotel
Borobudur, pada Rabu (11/9),
menghadirkan pembicara dari
Ketua Komisi Informasi Pusat,
Abdulhamid Dipopramono
yang memaparkan UU
No.14/2008 tentang Keter
bukaan Informasi Publik dan
Implikasinya bagi Perusahaan
BUMN dan Stakeholders.
Selain itu, hadir pembi
cara lain dari Dewan Keta
hanan Nasional, Laksma TNI
A. Yani yang menjelaskan
mengenai antisipasi dan
solusi jaminan pasokan energi
untuk mendukung ketahanan
nasional.
Abdulhamid mengatakan
keterbukaan informasi yang
dimaksud bukanlah kebebasan
informasi tetapi keterbukaan

Foto : KUNTORO

Tanggap
Darurat Hadapi
Kebakaran
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Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menjelaskan kepada stakeholder informasi publik yang
dapat diakses masyarakat.

yang memiliki pedoman yang
mengacu kepada UndangUndang No.14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi
Publik. “Saya mengapresiasi
Pertamina karena menjadi
leader bagi BUMN lain yang
memiliki Pedoman Pe
ngelolaan Layanan Informasi
Publik (PPIP). Pertamina
bisa menjadi role model bagi
perusahaan lainnya,” ucapnya.
Menurut Abdulhamid,
Pertamina selain sebagai
badan publik juga menjadi
entitas bisnis sehingga harus
bisa membedakan informasi
mana yang terbuka dan yang
tidak. Artinya, jika permintaan
informasi mengganggu strategi
bisnis yang berkaitan dengan
pengembangan usah a, hal
itu bisa dibilang tertutup.
Namun jika terkait dengan
laporan keuangan, pengadaan

barang dan jasa dan struktur
keorganisasian itu adalah
informasi terbuka bagi publik.
Sementara itu, Vice
Pres id ent Communication
Pertamina Ali Mund
 akir
mengatakan dengan adanya
koridor Undang-Undang No.14
tahun 2008 yang ditindaklanjuti
dengan pedoman layanan
informasi publik yang dimiliki
oleh Pertamina, maka akan
semakin memperjelas layanan
informasi mana yang boleh

dan yang tidak boleh diakses
oleh publik.
“PPIP inilah yang mesti
kita sampaikan kepada publik
supaya nanti tidak terjadi
missunderstanding karena
selama ini publik dengan mu
dahnya mendapatkan data
dan informasi karena belum
ada koridor yang mengatur
dengan jelas,” ungkap Ali yang
juga sebagai Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pertamina.•IRLI KARMILA

TA Academy
Dilaksanakan di RU III
PLAJU – TA (Turn Around)
Academy kembali diadakan.
Kali ini diselenggarakan
di RU III Plaju, pada (5/9).
Kegiatan dihadiri SVP
Refining Operation Suhaimi,
VP Reliability Irwan, HR
Refinery Manager Amirsyal
Umar dan GM RU III Ignatius
Tallulembang. Selama dua
hari, 30 peserta dari 6 Refinery
Unit di Indonesia mengikuti
kegiatan tersebut.
“TA Academy diadakan
dengan maksud untuk me
ningkatkan kompetensi
pekerja dalam melaksanakan
TA secara baik dan benar.
TA Academy ini merupakan
pembelajaran yang panjang,
tentunya tidak cukup dalam
waktu yang singkat. Ke
depan akan ada TA academyacademy lain yang perlu
kita laksanakan sehingga
nanti bisa mendapat suatu
bekal yg cukup baik di sisi
pemahaman, persiapan dan
implementasinya. Semoga
ini dapat menjadi bekal
kita semua, meningkatkan

pengetahuan, pemahaman
maupun kompetensi dari kita
dalam mengeksekusi TA.” ujar
Ignatius Tallulembang.
Sementara VP Reliability
I r w a n m e n j e l a s k a n , TA
menjadi strategi pertama di
pengolahan, refinery ope
ration, safety dan keandalan.
Hal senada juga disam
paikan SVP Refining
Operation Suhaimi. “Setiap
tahun kita mengantisipasi
adanya PCM (Plant Correction
Maintenance). Dengan
m e n ga n t i s i p a s i a d a n y a
PCM, setiap tahun yang kita
lakukan di antara TA memang
unschedule kita bisa ditekan.
Sesungguhnya yang benar itu
kita stop dari TA ke TA tidak
ada PCM. Ini merupakan
dorongan, sehingga TA yang
di rencanakan tentu lebih
fokus dan siap,” tegasnya.
Suhaimi berharap TA
academy ini bisa untuk forum
diskusi dan sharing yang
efektif demi perkembangan
bisnis kilang di masa yang
akan datang.•RU IV
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SOCIAL RESPONSIBILITY

No. 39

Tahun XLIX, 30 September 2013

6

RU III Plaju
Adakan Pelatihan
Teknisi Motor
PLAJU – P rogr a m Co r p o r a t e S o c i a l
Responsibility (CSR) RU III Bidang
Pemberdayaan Masyarakat mengadakan
pelatihan teknisi motor pemuda tamatan
SMK di lingkungan operasi perusahaan. Acara
dibuka Legal & General Affairs Manager yang
diwakili oleh Public Relations Section Head,
Makhasin di Gedung Yamaha Indrapura
Palembang.
Makhasin mengatakan, pelatihan dimulai
dari 24 Juli 2013 selama empat bulan kerja
sama CSR RU III dengan PT Thamrin Brothers
Palembang. Sebanyak 25 peserta yang
berasal dari Kecamatan Plaju, Seberang Ulu
II Palembang dan Kecamatan Banyuasin
mengikuti pelatihan ini.
Menurut Makhasin, mereka adalah
pemuda tamat SMK yang tidak melanjutkan
ke perguruan tinggi, sehingga membutuhkan
keterampilan otomatif. Diharapkan, mereka
dapat menjadi teknisi yang andal dan dapat
membuka lapangan pekerjaan.
Pada kesempatan tersebut Makhasin
berharap kepada para peserta untuk mengikuti
dan menyerap ilmu dengan bersungguhsungguh, karena ini merupakan suatu
tantangan dalam meraih cita-cita.
Sementara itu GM After Sales PT. Thamrin
Brothers, Billy Leonardi mengatakan, pihaknya
menyambut baik program yang dilakukan RU
III. Karena PT Thamrin Brothers mempunyai visi
dan misi yang sama dalam memajukan anak
bangsa melalui pelatihan teknisi motor.• RU III

Jakarta - Sebanyak 48
anak Pertamina Socccer
School (PSS), berkesempatan
dilatih oleh instruktur khusus
dari AC Milan Academy yakni
Davide Corti dan Silvio Broli
selaku International Footbal
School AC Milan. Para pelatih
yang diterbangkan langsung
dari Italia tersebut memberikan
coaching clinic selama tiga
hari, sejak 17 September
di lapangan sepakbola
Pertamina Learning Center,
Simprug.
Selama pendidikan
berlangsung Davide Corti
juga menunjukkan bagaimana
cara AC Milan dalam menjaga
kondisi fisik para peserta
didik dan pemainnya dengan
memanfaatkan Milan Lab.
Coaching Clinic ini terdiri
dari dua sesi, yaitu sesi pagi
adalah materi kelas dan sesi
sore merupakan praktik di
lapangan.
Davide Corti memberikan
materi tentang teknik individu,
taktik individu dan taktik
secara tim. Selain itu ia juga
berikan latihan teknis seperti
dribbling dengan jarak 16
meter. Ia juga menambahkan
berbagai variasi teknik latihan
lain yang membuat para
peserta kian bersemangat.
Davide Corti mengatakan,
seorang pelatih harus berpikir
bagaimana membuat pemain
yang bisa berpikir cerdas
dan juga bisa mengamati
kesalahan dan memberikan

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : RU III

Dapat Coaching Clinic
dari Pelatih Milan

Davide Corti memberikan pelatihan kepada siswa Pertamina Soccer School.

solusi yang objektif di setiap
latihan.
Selain itu menurutnya
yang penting sekarang ini
bukan sekadar menjadi sangat
bagus dengan kemampuan
teknik saja, tapi bagaimana
caranya agar mereka berpikir
seperti “pemain”.
“Jika mereka bisa berpikir
sebagai pemain maka mereka
akan dapat menemukan
solusi terbaik, tercepat saat
permainan berlangsung. Ini
adalah hal sulit karena jika
ingin bisa berpikir seperti
pemain, kita harus juga berpi
kir sebagai pelatih,” kata
Davide Corti saat ditemui
seusai latihan di lapangan
simprug, Rabu (18/9).
Kegiatan “AC Milan

Coaching Clinic” bidang
training of trainer ini merupakan
bagian dari pembinaan rutin
dari AC Milan Academy
yang dimaksudkan untuk
meningkatkan kemampuan
pelatih yang mengacu pada
metode yang digunakan
AC Milan dalam menyusun
strategi dan mental pemain.
Direktur Pertamina Soccer
School Hadi Rahmaddani
saat meninjau coaching clinic
mengatakan, pembinaan
pemain usia dini ini sedianya
memang harus diimbangi
dengan metode pelatihan
yang benar. Menurutnya
metode tersebut harus sesuai
dengan karakter pemain yang
dilatihnya.
“Pertamina ingin mewu

judkan kepeduliannya dalam
membantu mengembangkan
persepakb olaan Indonesia.
Kami berharap siswa bisa
menjadi pemain tim nasional
di masa depan dan mudahmudahan bentuk dari
kegiatan ini bisa terealisasi
dengan baik demi prestasi
dimasa depan,”ungkap Hadi
Rahmaddani.
Pertamina Soccer School
merupakan sekolah resmi AC
Milan di Indonesia yang telah
berjalan selama satu tahun.
Sekolah sepak bola Pertamina
ini tidak hanya fokus dengan
kepelatihan bola saja, tapi
juga memiliki bidang-bidang
pendukung lainnya yakni,
training of trainer.• SAHRUL
HAETAMY ANANTO

Area Hijau TBBM Rewulu Dihampiri Tamu dari Australia
Di suatu pagi yang cerah di area hijau Terminal BBM Rewulu
tampak sekelompok burung Cekakak Suci (Hayclon Sanctus)
mencoba mencari makanan dan minuman sebagai bekal untuk
melanjutkan perjalanan panjang mereka. Sebagai burung migrasi,
faktor lingkungan yang baik merupakan salah satu faktor burungburung penunjang tersebut dapat mencari makanan dan minuman
untuk menunjang kehidupan mereka. Selain daya dukung
lingkungan yang baik ditandai dengan ketersediaan makanan,
rasa aman dari predator juga mendukung area Terminal BBM
Rewulu dilintasi oleh burung-burung migrasi tersebut.
Kedatangan tamu ini berhasil diabadikan saat dilakukan
penelitian keanekaragaman hayati yang dilakukan bekerja sama
dengan peneliti lingkungan di Terminal BBM Rewulu pada Juli
2013 lalu. Selain Cekakak Suci, juga teridentifikasi burung
migran lain yang mencari makan di sini yaitu burung Layanglayang Api (Hirundo Rustica). Total terdapat 24 jenis burung

yang beraktifitas di Terminal BBM Rewulu. Seluruh jenis tersebut
masuk dalam kategori Least Concern (LC) atau berisiko rendah
menurut International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Empat di antara jenis tersebut masuk dalam daftar spesies yang
dilindungi menurut Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999, yaitu
Cekakak jawa (Hayclon Cyanoventris), Blekok sawah (Ardeola
Speciosa), Burung madu-kelapa (Anthreptes Malacensis) dan
Burung Madu-Ssriganti (Nectarinia Jugularis). Hal ini membuat
indeks keanekaragaman hayati burung di area hijau Terminal BBM
Rewulu dalam kategori sedang.
Selain burung, penelitian juga difokuskan pada serangga dan
tanaman. Hasilnya, terdapat 104 jenis serangga dimana 50 jenis
diantaranya adalah kupu-kupu, 113 jenis tumbuhan semak-pohon
dan dua diantara tanaman tersebut masuk dalam daftar IUCN
Redlist yaitu Anggrek Asam (Aerides Odorata) dan Palem Botol
(Hyphorbe Lagenicaulis). Hal ini membuat indeks keanekaragaman

hayati tanaman semak-pohon dalam kategori sedang.
Tidak hanya di area Terminal BBM Rewulu, untuk menjaga
keberlanjutan program penghijauan yang dilaksanakan sejak
2011, juga dilakukan penelitian di lereng Gungung Merapi yang
merupakan area penanaman pohon Pertamina. Area yang
dulunya terkena erupsi Gunung Merapi sekarang telah menjadi
lokasi interaksi dengan fauna lainnya, di antaranya burung
sebanyak 19 jenis dan serangga 56 jenis. Hal ini menunjukkan
hasil positif dari kegiatan penanaman pohon sebagai salah satu
bagian dari Menabung 100 Juta pohon yang menjadi komitmen
Pertamina.•MOR IV

PLAJU – Corporate Social Responsibility

(CSR) RU III Bidang Pendidikan mengge
lontorkan dana sebesar Rp. 200 juta berupa
voucher kepada 320 siswa SMA/SMK,
MA negeri dan swasta yang berprestasi di
lingkungan operasi perusahaan. Masingmasing siswa memperoleh Rp.600 ribu.
Penyerahan secara simbolis dilakukan
Pjs. GM RU III, Mahendrata Sudibja di
Gedung Patra Ogan Komplek Pertamina
Plaju, Kamis (12/9).
Mahendrata mengatakan, bantuan
yang diberikan merupakan tanggung jawab
perusahaan dalam berkontribusi membangun
dan menyejahterakan masyarakat sekitar
perusahaan.
“Pendidikan merupakan salah satu
pilar penting dalam membentuk karakter
anak-anak bangsa. Ini merupakan salah
satu komitmen perusahaan untuk turut
meningkatkan keberlangsungan pendidikan
di Indonesia,” ujarnya.
Mahendra berharap, dengan digulirkan
nya program ini dapat meningkatkan motivasi
belajar para siswa untuk meraih prestasi
yang terbaik. “Bagaimanapun, mereka akan
menjadi energi yang terbarukan untuk bangsa
Indonesia,” tegasnya.
Dikatakan Mahendrata, program ini
juga sejalan dengan Program pemerintah
Indonesia memperbaiki Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Indonesia untuk membantu
pencapaian target pembangunan millenium
atau Millenium Development Goals (MDGs).
Pada tahun 2013, program CSR RU III
mengulirkan dana pendidikan Rp. 500 juta.
Hadir pada acara tersebut Tim
Manajemen RU III, Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Kota Palembang, Kepala UPTD
Plaju dan Banyuasin I, unsur Kecamatan
Plaju dan Banyuasin I dan kepala sekolah
masing-masing.•RU III
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Relawan Guru Sobat Bumi
Mengabdi di Indonesia Timur
J a k a rta – P e r t a m i n a
Foundation akan lebih mem
fokuskan pengemb angan
pendidikan di wilayah Indo
nesia bagian Timur. Guna
mewujudkannya, sebanyak
12 Relawan Guru Sobat
Bumi siap diberangkatkan
ke Kabupaten Keerom dan
Kabupaten Wamena Propinsi
Papua untuk pengabdian
mengajar kepada anak-anak
di kedua wilayah tersebut.
“Mereka mempunyai hak
yang sama dengan anakanak lain di Indonesia. Anakanak ini juga perlu sentuhan,”
tegas Direktur Pendidikan
Pertamina Foundation Ahmad
Rizali di Jakarta, Minggu
(22/9).
Relawan Guru Sobat
Bumi merupakan program
Pertamina Foundation yang
awalnya direncanakan untuk
membantu pemberantasan
buta huruf bagi ribuan anakanak TKI di Sabah Malaysia.
Alasannya, anak-anak TKI
Malaysia mempunyai hak
sama untuk mendapatkan
pendidikan seperti anak-anak
lain di Indonesia.
Untuk mewujudkan
prog ram yang sudah di
siapkan sejak Juni 2012 itu,
Pertamina Foundation telah
mengirimankan 13.000 buku
teks untuk SD kelas 1 sampai
kelas 3. “Selain itu, kami
juga telah mengirimkan Buku
Belajar Membaca ke Sekolah
Indonesia Kota Kinabalu
melalui Konjen Kota Kinabalu

Foto : PERTAMINA FOUNDATION

RU III Plaju
Peduli Siswa
SMA Berprestasi

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Para relawan guru sobat bumi mendengarkan arahan dari instruktur sebelum dimulainya pelatihan Basic Mentality untuk
Relawan Communicty Learning Development di Secapa AD, Bandung, dari tanggal 12-19 Mei 2013.

pada Desember 2012,” tegas
Ahmad.
Keseriusan Pertamina
Foundation untuk membantu
pengembangan pendidikan
anak-anak TKI di Malaysia
juga diwujudkan dengan
m e mb e r i k a n b e a s i s w a
penuh. Saat ini ada 10 siswa
lulusan SIKK dan Community
Learning Centre (CLC) di
Sabah yang tengah belajar
di SMA dan SMK Binaan
Pertamina Foundation
di Denpasar, Malang dan
Probolinggo.
Ahmad menegaskan,
Program Relawan Sobat Bumi
mendapat dukungan dari
pemerintah. Pada bulan Mei
2013, Pertamina Foundation
diberikan kesempatan au
diensi di depan Wakil Presiden
Boediono. “Wapres sangat

antusias dan mendukung
program ini,” cetusnya.
Namun, sejak terpilih 15
relawan guru yang diseleksi
secara ketat pada Mei 2012,
clearance dari Malaysia belum
juga dikeluarkan hingga kini.
Padahal, para relawan guru ini
sudah memiliki komitmen siap
bertugas dan meninggalkan
semua aktivitasnya.
“Maka kami putuskan
pengabdian mereka dialihkan
untuk Indonesia Timur. Kalau
ditunda terlalu lama semangat
mereka bisa turun. Saat ini
saja ada tiga relawan guru
yang tidak bisa ditahan
untuk mundur. Tapi tidak
apa-apa, di Indonesia Timur
pengabdian mereka juga
sangat dibutuhkan,” terang
Ahmad.
Ahmad menambahkan,

untuk menangani masalah
ketiadaan layanan pendidikan
di Malaysia, pemerintah tidak
bisa melakukannya dengan
“business as usual”. Padahal
semestinya, pemerintah bi
sa menekan Malaysia un
tuk mengirimkan lebih ba
nyak guru. “Dalam hal ini
Kemendikbud harus aktif
mengajak masyarakat di ta
nah air ikut partisipasi dan
difasilitasi penuh,” tandasnya.
Ahmad mengingatkan,jika
pemerintah abai dan lalai, maka
bisa dianggap melanggar
UU dalam mencerdaskan
bangsa, UU Sisdiknas dan
juga UU Perlindungan Anak.
“Semestinya kedua negara bi
sa lebih perhatian. Ini masalah
hak asasi mendasar manusia
lho,” tutup Ahmad.•PERTAMINA
FOUNDATION

TANA TIDUNG - PT Pertamina
Hulu Energi Simenggaris
(PHE Simenggaris) menggelar
Pelatihan Budidaya Ayam
Kampung di balai Desa
Sambungan dan Desa Tana
Merah, Kabupaten Tana
Tidung, Kalimantan Timur.
Pelatihan ini merupakan
bagian dari Community
Development (Comdev) PHE
Simenggaris untuk mem
bangun masyarakat yang
mandiri di sekitar wilayah
operasinya.

Comdev & Land Acqui
tision Officer Joehar Borgot
Simanjuntak berharap
p ro 
gram pelatihan dan
bantuan ayam ini dapat
bermanfaat bagi masyarakat.
“Semoga program ini dapat
meningkatkan perekonomian
masyarakat di sini. Saya juga
berpesan agar bibit ayam
kampung yang dibagikan tidak
dilepas liar. Artinya, warga
harus mampu menyediakan
kandang sehingga ayam
dibudidayakan lebih baik dan

tidak mengganggu lingkungan
sekitar,” jelasnya.
Kepala Seksi Peternakan
Dinas Pertanian Tana Ti
dung Abubakar Daur, me
muji program Comdev
PHE Simenggaris. “Saya
senang sekali dengan
adanya program ini, karena
memberikan pelatihan dan
bantuan bibit ayam kepada
warga masyarakat sebanyak
8.000 ekor,” ujarnya.
Program ini bertujuan
menjadikan masyarakat yang

mandiri. Apabila budidaya
ayam kampung ini berhasil,
maka Desa Tanah Merah dan
Desa Sambungan mampu
secara mandiri memenuhi
kebutuhan daging ayam
kampung untuk Kecamatan
Tana Lia. “Apabila dalam
p ro s e s b u d i d a y a a y a m
kampung tersebut terdapat
masalah penyakit, maka
Dinas Pertanian khususnya
Bagian Peternakan akan
memberikan bantuan obat,”
tambah Abubakar.•PHE

Foto :PHE

Pembinaan Usaha Mandiri PHE Simenggaris

SINOPSIS
		

Judul Buku : PERFORMANCE COACHING
(Metode Baru Mendongkrak Kinerja Karyawan)
Pengarang : Carol Wilson
Penerbit : PPM Manajemen
ISBN : 9794423467
Kolasi : xvi/292p/il/24cm
Performance coaching (coaching kinerja) yang efektif
akan membantu individu dan organisasi memanfaatkan
potensi maksimum mereka, menghadapi tantangan
dan mencapai tujuan. Coaching akan mengarahkan
pengembangan pribadi dan profesional, meningkatkan
produktivitas, kinerja dan motivasi, dan membantu
menciptakan keseimbangan kehidupan/kerja.
Buku ini dapat dijadikan pengantar bagi siapa saja
yang ingin menjadi coach atau menggunakan jasa coach,
baik secara pribadi atau dalam perusahaan, dan sebagai
panduan referensi para coach yang berpengalaman.
Bagi mereka yang ingin mempraktikkan keterampilan
ini, pada akhir tiap bab disediakan latihan. Apabila
anda ingin memanfaatkan latihan tersebut, maka buku
ini menganjurkan agar anda mencari mitra berlatih.
Pembelajaran akan lebih mantap dan berdampak jika
memiliki dukungan rekan untuk berpraktik dan memberi
umpan balik.
Bagian kedua dari buku ini menggali detail dan
seluk beluk berbagai model coaching, berbagai cerita
kasus aktual, kertas kerja dan semacamnya. Buku ini
mengharapkan agar setiap pembacanya dapat dibebaskan
dari pekerjaan yang membosankan karena harus menggali
detail yang tidak relevan sebelum menemukan bongkahan
emas yang berharga untuk mereka. Di banyak negara,
coaching kini menjadi profesi yang terus bertumbuh.
Selain itu, disiplin ilmu ini telah menjadi salah satu sarana
komunikasi universal.
Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan
korporat adalah perubahan terus menerus dan tak di
kehendaki. Ada merger, akuisisi dan de-merger, eksekutif
yang berpindah setiap beberapa tahun, sistem demografi
dari seluruh departemen dan berbagai situasi serupa yang
membuat semua karyawan terbebani. Banyak solusi yang
dipaparkan dalam buku ini dan sangat berguna untuk
menghadapi masalah perubahan yang pastinya akan
muncul pada perkembangan kehidupan suatu korporat.
Buku ini juga dilengkapi dengan model dan alat
coaching berikut nasihat untuk menggunakannya. Bukan
hanya itu, buku ini juga di sertai dengan lembar kerja siap
pakai untuk anda gunakan dalam sesi coaching. Para
manajer yang meminati metode baru untuk meningkatkan
kinerja anak buahnya, bisa mendalami buku ini. Direktur
SDM yang berkepentingan untuk mengembangkan SDM
organisasi wajib membaca buku ini. Siapapun yang
berminat menekuni profesi sebagai coach, memerlukan
buku ini.•PERPUSTAKAAN
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It’s Time to Break The Limit!
“Dengan adanya keikutsertaan

aktif para pemimpin akan memperjelas
program serta mempercepat proses
kerjanya. Dengan dorongan moral
pimpinan, semangat pekerja akan
bangkit lagi. Manajemen puncak harus
dapat memberikan contoh dalam
hal pola sikap, pola pikir dan pola
tindak yang mencerminkan falsafah
mutu di dalam semua keputusan
dan aktivitasnya”. Berikut merupakan
cuplikan sambutan Direktur Umum,
Luhur Budi Djatmiko ketika membuka
kegiatan Forum Presentasi Continuous
Improvement Program (CIP) Direktorat
Non Teknis dan Kantor Pusat Tahun
2013.
Sambutan yang mencerminkan realita semakin
banyaknya Fungsi-Fungsi Non Teknis dan Kantor Pusat
yang berkontribusi sebagai peserta dalam Forum Presentasi
CIP Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat Tahun 2013.
152 orang Pekerja yang tergabung dalam 33 Gugus
CIP Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat tahun ini
menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun lalu yaitu
79 orang yang terlibat dalam 17 Gugus CIP. Peningkatan juga
terlihat dari terlibatnya 25 Fungsi dibandingkan 10 Fungsi
(2012) di Kantor Pusat dalam mendelegasikan Gugus CIP
menunjukkan semangat yang luar biasa dalam mengikuti
rangkaian acara Forum Presentasi CIP dimaksud.
Rangkaian acara Forum Presentasi CIP Direktorat Non

dilakukan oleh Tim Juri CIP diperoleh hasil sebagai berikut:

Teknis dan Kantor Pusat Tahun 2013 dimulai dengan
pengumpulan risalah pada tanggal 09 September
2013. Seluruh risalah yang telah diterima oleh Panitia
kemudian didistribusikan kepada Tim Juri untuk
dilakukan proses penilaian. Tim Juri CIP terdiri dari
10 orang Pekerja yang merupakan juri senior dari
berbagai Direktorat dan Anak Perusahaan.
Selanjutnya seluruh Gugus mengikuti proses
wawancara CIP yang dilaksanakan pada tanggal
24 September 2013 di Gedung Utama Lantai 21.
Wawancara CIP dimaksudkan untuk menggali lebih
dalam dan sebagai bagian dari proses verifikasi
terhadap risalah yang telah disusun. Proses terakhir
adalah proses berbagi pengetahuan terhadap
success story dan keberhasilan dalam menyelesaikan
permasalahan pekerjaan dan ide kreatifitas oleh ke33 Gugus dalam Forum Presentasi
pada tanggal 25 September 2013.
Apa yang berbeda dari Forum
Presentasi CIP Direktorat Non
Teknis dan Kantor Pusat tahun ini
adalah lebih semarak dan meriahnya
penampilan setiap Gugus saat sesi
presentasi. Penampilan semarak
mulai dari berjoget ria ala “goyang
Caesar”, yel-yel dan jargon hingga
acting ditampilkan oleh ke-3 Gugus
yang terbagi dalam tiga stream.
Sebagai penutup seluruh rangkaian
acara Forum Presentasi CIP Direktorat
Non Teknis dan Kantor Pusat 2013
adalah dengan diumumkannya hasil
penilaian CIP oleh Koordinator Tim
Juri - Adriwal. Dari hasil penilaian yang

Tim CIP mengucapkan selamat kepada seluruh Gugus
yang telah memberikan kontribusi bagi Perusahaan melalui
kegiatan CIP. Tim CIP juga berharap seluruh peserta dapat
menularkan semangat ber-CIPnya kepada pekerja lain di
lingkungan kerjanya. Kami tunggu ide kreatif dan inovatif lainnya
di tahun 2014!
Keep Innovating! Keep Improving! •
oleh Susanti Chandra - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

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

TIPS
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PWP PEP Field Papua Selenggarakan Halal Bihalal

Sorong, Papua Barat – Persatuan Wanita Patra
(PWP) PT Pertamina EP (PEP) Asset 5 Field Papua

menyelenggarakan Halal Bihalal, di kantor PWP PEP Field
Papua (18/9). Halal bi halal ini mengangkat tema “Halal Bihalal
Merajut Silaturahmi di Antara Kita”. Acara dibuka dengan
sambutan Ketua PWP PEP Field Papua Wiwik Gunawan,
dilanjutkan dengan laporan susunan pengurus PWP PEP Field
Foto : PEP FIELD PAPUA

sumber : shutterstock.com

Papua periode 2013-2015 oleh Seksi Organisasi, perkenalan
anggota baru PWP Field PEP Papua, doa bersama, dan
ditutup dengan makan siang bersama.
Ketua PWP PEP Field Papua Wiwik Gunawan mengu

Atasi kejenuhan
di tempat kerja
Bekerja secara terus menerus selama berjam-jam
kerapkali membuat Anda dilanda kebosanan apalagi
bila aktivitas di kantor monoton. Setiap pekerja pasti
pernah mengalaminya. Untuk mengusir rasa jenuh yang
semakin akut, banyak hal yang dapat dilakukan agar
lebih bersemangat dan tidak jenuh lagi. Berikut ini cara
mengatasi kejenuhan di tempat kerja.
Bersyukur
Seringkali kita terfokus pada kekurangan- kekurangan
yang ada di perusahaan tempat kita bekerja. Hindarilah
mengeluh. Renungkan dan syukurilah segala aspek
positif yang kita dapatkan. Misalnya, rekan kerja dan
lingkungan kerja yang menyenangkan. Atau bayangkan
orang lain yang tidak seberuntung kita karena tidak
mempunyai pekerjaan.
Lakukan hal-hal baru
Kalau biasanya kita monoton saja, cobalah
melakukan perubahan baru setiap hari atau setiap
minggunya. Seperti mengganti gaya penampilan kita ke
kantor dengan gaya yang lebih fashionable. Atau menata
meja kerja, menghiasnya dengan elemen-elemen yang
kita sukai. Contohnya menaruh figura foto keluarga
atau kekasih tercinta. Menempelkan pesan-pesan dari
orang terdekat.
Lebih kreatif
Jangan hanya menunggu perintah dari atasan, tapi
perluaslah wawasan dan galilah ide-ide cemerlang. Buka
wawasan dengan bersosialisasi dengan orang-orang
di sekitarmu, baik atasan, rekan kerja, bawahan atau
pekerja lain meskipun bukan satu divisi. Banyak hal yang
bisa digali dan dipelajari dari mereka. Bikin target kerja
yang jelas dan menantang. Ungkapkan ide-ide brilian
dan berilah ‘hadiah’ atau ‘rayakanlah’ untuk diri sendiri
jika berhasil sehingga bisa lebih memacu dalam bekerja.
Ciptakan suasana
Ciptakan suasana positif di kantor di sela pekerjaan
yang membosankan. Ikuti obrolan di kantor dan lunturkan
suasana kebosanan dengan humor atau candaan.
Lakukan hal-hal yang menyenangkan di kantor karena
aktivitasmu lebih banyak dihabiskan di kantor.
Kenali Teman Kerja
Karena dengan begitu Anda tidak merasa sendirian.
Di sekeliling Anda ada teman yang bisa diajak tukar
pikiran. Termasuk pada saat bosan di kantor, Anda dapat
ngobrol/bincang-bincang dengan teman saat tugas
kosong maupun jam makan siang.
Berpikir Positif
Dengan berpikir positif, Anda dapat bekerja
dengan lancar tanpa terlalu memikirkan beban hidup.
Misalnya, atasan memerintahkan tugas yang tidak
Anda sukai. Mungkin atasan Anda mempunyai tujuan/
maksud tertentu, itu semua demi kebaikan Anda juga.
Karena setiap yang dilakukan oleh atasan Anda sudah
diperhitungkan.•vivaforum

capkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu PWP dan ber
harap kebersamaan dan kekeluargaan ini tetap langgeng.
Wiwik juga berpesan agar ibu-ibu PWP dapat memberikan
dukungan kepada para suami supaya lebih giat bekerja

sehingga berpengaruh dalam peningkatan produksi.
Acara ini juga dimeriahkan dengan lomba menyanyi lagulagu islami dan fashion show busana muslim oleh ibu-ibu
PWP PEP Papua Field.•JARYATI-PEP FIELD PAPUA

Tes Kebugaran untuk Tingkatkan
Ketangkasan Fisik
JAKARTA – Sebanyak 95
Security dan Fireman Pertamina
menjalani tes kebugaran di
lapangan Banteng,pada (16/9).
Kegiatan rutin yang diinisiasi
Fungsi HR Medical ini bertujuan
untuk meningkatkan kebugaran
dan kesehatan para petugas
secara berkala.
Assistant Medical Corporate,
Arif Hening Mustika Ningrum
menjelaskan, tes kebugaran ini
dilakukan berdasarkan fungsi
pekerjaan mereka yang meliputi
kriteria di bidang ketangkasan
fisik, seperti tes lari mengelilingi
lapangan dan shuttle run untuk
memecahkan rekor waktu sekian
detik dengan mengandalkan

kelincahan gerak tubuh.
“Bagaimanapun, mereka
berada di garda terdepan
jika ada kejadian yang
memerlukan ketangkasan
fisik,” jelas Hening.
Kegiatan yang kerap
dilaksanakan enam bu
lan sekali ini sebagai
m on i t o r i n g t e r h a d a p
kesehatan fisik Security
dan Fireman. Tak hanya
itu, menurut data yang
diperoleh dalam tiga tahun
terakhir ini, jelas Hening,
banyak dari mereka
yang kebugarannya ti
dak memenuhi syarat.
“Hal itulah yang menjadi

pemicu kami untuk terus
meningkatkan kebugaran
jasmani mereka,” ung
kapnya.
Tes kebugaran yang di
laksanakan ini, termasuk
dalam kategori A. Yaitu,
penilaian yang diberikan
minimal nilai sedang atau
b a i k . O l e h k a re n a i t u ,
inilah salah satu tugas
Fungsi HR Medical. Yaitu,
memonitor serta me-main
tain kebugaran security dan
fireman, agar tetap pada
batas sedang sehingga
selalu dalam keadaan prima.
Sebanyak 386 pes er
ta dari 400 orang sudah

melakukan konfirmasi. Untuk
itu, HR Medical menyediakan
waktu selama empat hari untuk
kegiatan ini.
Agus Sucipto, petugas
Security Pertamina mengatakan
bahwa sebelum mengikuti
tes kebugaran ini dirinya
sudah melakukan persiapan
khusus. “Sebagai sekuriti,
kami memang dituntut untuk
menjaga kesehatan jasmani
dengan mengikuti latihan fisik
secara periodik,” pungkasnya.
Konsentrasi yang tinggi juga
diperlukan saat latihan. “Karena
bila tidak, bisa mengakibatkan
cedera,” ucap Agus.• MEGHA
KUSUMANINGTRIAS NUGRAHA
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PALEMBANG – Manager Aviasi Region Sumbagsel Pertamina, Hamzah Situmorang dan Operation
Head Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Sultan Mahmud Baddarudin II, Akbal Syafei
mendampingi petugas pengisian avtur untuk penerbangan perdana Haji Embarkasi Sultan Mahmud
Badarudin II, Palembang, (18/9). Dalam melayani penerbangan jemaah haji embarkasi SMB II,
Pertamina menyiapkan tambahan stok mencapai 4.100 KL untuk penerbangan keberangkatan
dan pemulangan jemaah haji. Pengisian perdana dilakukan pada pesawat type Airbus 330 dengan
kapasitas 70.000 liter.•MOR II

Foto : MOR II

Pertamina Lakukan Pengisian Avtur Penerbangan Perdana
Haji Embarkasi SMB II

RU II Dumai Adakan Syukuran Satu Dasawarsa
Pertamina Jadi Persero

Foto : KUNTORO

DUMAI - RU II Dumai ikut merayakan peringatan satu dasawarsa Pertamina menjadi Persero.
Kebersamaan perayaan ulang tahun Pertamina (Persero) ini berlangsung dengan menggunakan
fasilitas video conference (komunikasi jarak jauh) melalui relay video layar lebar. Di RU II Dumai,
helat HUT persero dilangsungkan di Balai Pertemuan Sasana Mitra (BPSM), Komplek Bukit
Datuk, dengan diikuti ratusan pekerja. Acara diwarnai dengan pemotongan tumpeng oleh
GM RU II Nyoman Sukadana dan diserahkan kepada pekerja yang berulang tahun tepat
17 September. Syukuran satu dasawarsa persero itu dikemas secara kekeluargaan dengan
melibatkan seluruh pekerja untuk menikmati makan bersama.•RU II

Penutupan Program BPS Fungsi Supporting PEP 2013

Foto : PERTAMINA TV

JAKARTA - Program BPS Fungsi Supporting Pertamina resmi ditutup pada 23 September
2013 di Gedung PLC Simprug. Kegiatan ini dihadiri oleh Exploration and New Discovery
Project Director PT Pertamina EP Doddy Priambodo , tim manajemen PEP, dan manajemen
Pertamina Learning Center. Peserta BPS Fungsi Supporting PEP terdiri dari 16 orang meliputi
8 fungsi SCM, 3 fungsi Legal, dan 5 fungsi SPI. Terpilih sebagai peserta terbaik Raden Yoga
Prawira dari Fungsi SCM, Fanny Okta Febrina dari Fungsi SPI, dan Puspita Irma dari Fungsi
Legal.•ARINNA PURWANTY

Halal bi Halal di PDSI

Foto : KUNTORO

JAKARTA - PDSI menyelenggarakan Halal bi Halal pada (19/8) lalu. Acara dihadiri oleh Dewan
Komisaris, Direksi dan sejumlah pekerja PDSI. Acara yang berlangsung singkat diisi dengan
saling bersalaman dan bermaafan dalam suasana akrab. Dengan telah selesainya melaksanakan
ibadah puasa di bulan Ramadan, diharapkan dapat meningkatkan iman dan takwa sebagai
bekal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban, dan di hari Lebaran itu
antara keluarga besar PDSI saling memaafkan kesalahan masing-masing.•PDSI

Persiapan Menjelang Hari-hari Mulia

Foto : SAHRUL

Jakarta – Ustadz Dedi Wahyudi, Selasa (24/9) dalam pengajian rutin BDI Pertamina
memberikan tausiah tentang fadhilah serta keberkahan di dalam “hari-hari mulia” (1-10 di
bulan Dzulhijjah) bagi umat Islam. Ustadz Dedi mengatakan, pada hari tersebut umat Islam
dianjurkan untuk memperbanyak amalan, seperti mulai tanggal 1-9 Dzulhijjah. Jika tidak
mampu diusahakan berpuasa pada hari tarwiyah, yakni hari tanggal 9 Dzulhijjah (1 hari
sebelum idul Adha). Selain itu dianjurkan juga memperbanyak dzikir baik tahmid, tahlil, dan
takbir.•SAHRUL

Foto : WAHYU NUGRAHA

Foto : priyo widiyanto

Foto : WAHYU NUGRAHA

Foto : WAHYU NUGRAHA

POSISI

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

wiko migantoro

Vice President Gas Sourcing,
Gas & Power,
Direktorat Gas

datu yodi priyatna
Legal Usptream Manager,
Contract Legal Assistance,
Legal Counsel
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Produksi PEP Field Pendopo Naik 150 Persen
Sebagai salah satu la

Pada kesempatan ter

Handri meminta doa restu

EP Asset 2 Pendopo Field

pangan di Pertamina EP,

sebut Kepala Desa Rejosari

dari masyarakat agar produksi

menyelenggarakan syukuran

Field Pendopo senantiasa

Sugito menyampaikan terima

dapat meningkat serta tercipta

kenaikan produksi di Desa

berusaha untuk meningkatkan

kasihnya kepada Pertamina

suasana harmonis antara

Rejosari Kecamatan Sungai

produksi migas sehingga

EP atas kerja sama dalam

perusahaan dan masyarakat.

Keruh Kabupaten Musi

memberikan kontribusi untuk

berbagai bidang yang

“Kami berharap ini dapat me

Banyuasin, Jumat (20/9).

lifting nasional. Produksi

telah dilakukan selama ini.

ningkatkan hubungan baik

Syukuran dengan tema

Pendopo pada 22 September

Sebagai bentuk rasa syukur,

Pertamina dan masyarakat,”

Jirak Menuju 750 bopd

2013 sebesar 2.118 BOPD

perusahaan juga men yem

tegasnya.

ini diselenggarakan dalam

atau 150.7% dari target.

belih satu ekor sapi dan hasil

Dalam kegiatan terse

rangka kenaikan produksi di

Struktur yang berkontribusi

nya dinikmati oleh seluruh

but, perusahaan memberikan

Field Pendopo, terutama di

besar terhadap perolehan

masyarakat Desa Rejosari.

bantuan berupa seperangkat

struktur Jirak.

produksi tersebut salah

Pendopo Field Ma

alat marawis kepada

PENDOPO-PT Pertamina

Hadir dalam kesempatan

satunya adalah struktur Jirak

nager Handri Utama me

kelompok Qasidah Rejosari

itu Pendopo Field Manager

dengan kontribusi sebesar

ngemukakan, kenaikan

dan peralatan olahraga untuk

Handri Utama, tim mana

610 bopd atau 29% dari total

produksi ini tidak lain

kelompok Karang Taruna.

jemen, seluruh pekerja Field

produksi Pendopo. Sebe

adalah berkat dukungan

Bantuan diserahkan oleh Field

Pendopo, dan seluruh lapisan

lumnya, berkisar antara 175-

dari masyarakat di sekitar

Manager Handri Utama.•PEP

masyarakat desa Rejosari.

200 bopd.

wilayah operasi perusahaan.

FIELD PENDOPO

Legal Manager Corporate Secretary,
PT PDSI

PHE Diving Club Peduli Penyu Sisik
KEPULAUAN SERIBU lindung nainggolan

Manager Hukum Sekretaris Perusahaan,
PT Pertamina Gas

PT Pertamina Hulu Energi

(PHE) Diving Club melakukan
pelepasan Tukik Penyu Sisik
(Eretmochelys imbricata) di
Pulau Pramuka, pada 30
Agutsus - 1 September
2013. Kegiatan ini sebagai
Club terhadap pelestarian

tajudin noor

BOD Support Manager,
Corporate Secretary

lingkungan hidup. Pelepasan
penyu sisik ini dilakukan pada

Foto : PHE

Foto : kuntoro

tanda kepedulian PHE Diving

rangkaian acara sertifikasi 12

Foto : PGE

Foto : KUNtoro

peserta Open Water dan 2

kristyadi winarto

Portofolio & Monitoring Manager
Investment & Portofolio,
Corporate Strategic Growth,
Direktorat PIMR

pelestarian penyu sisik

kondisi pompa yang ada

sama di bibir Pantai Pulau

Diving Club.

dengan pelepasan tukik

sering rusak dan jika rusak

Pramuka, peserta PHE

Salim, petugas penang

penyu ini. Kami harapkan

harus membeli air untuk

Diving Club mendapat pen

karan penyu yang memperoleh

semakin banyak masyarakat

penangkaran penyu. “Mudah-

jelasan detil tentang ha

anugerah Kalpataru Peng

yang sadar akan pentingnya

mudahan pada kesempatan

bitat penyu, pelestarian, dan

abdi Lingkungan pada tahun

ekosistem ini,” ujar Salim.

berikutnya bapak-bapak

penangkarannya.

2006 merasa senang dengan

Menurut Salim, sebe

sekalian dapat membantu

Di akhir kegiatan ini,

kepedulian PHE Diving Club

narnya saat ini pihaknya

pompa untuk penangkaran

Manager ICT Dwi Budhi

terhadap lingkungan. “Kami

sedang membutuhkan

penyu ini,” imbaunya.

mewakili PHE Diving Club

ucapkan terima kasih atas

pompa cadangan untuk

Sebelum melakukan

kepedulian PHE terhadap

memompakan air laut ke

pelepasan tukik penyu yang

lingkungan khususnya

penangkaran penyu. Karena

berusia 6 bulan bersama-

menyampaikan tanda mata
kepada Salim.•PHE

mila amalia

Manager Pendanaan dan Perpajakan,
Direktorat Keuangan,
PT Pertamina Geothermal Energy

hendi suhendi
Foto : PGE

peserta Rescue Diver PHE

Manager Hubungan Pemerintah dan
Hubungan Masyarakat,
Sekretaris Perusahaan,
PT Pertamina Geothermal Energy

PEP Field Sangasanga Khitan 100 Anak
SANGASANGA - Pertamina

Acara yang dilaksanakan

EP Field Sangasanga

di Gedung Klinik Pertamina

“Kita harus sadari penting

mudah, tidak sakit dan cepat

menggelar khitanan massal

EP Field Sangasanga ini

nya berkhitan bukan hanya

sembuhnya, sehingga anak-

untuk 100 anak-anak dari

diadakan pada hari libur

didasari oleh syariah Islam,

anak tidak perlu khawatir,” ujar

Kecamatan Sangasanga,

sekolah sehingga banyak

tetapi juga merupakan anjuran

Field Manager Sangasanga,

Samboja dan Anggana, pada

anak yang berpartisipasi.

kesehatan. Selain itu, dengan

M. Hannan Hidayat.• PEP

musim liburan sekolah lalu.

Khitanan massal kali ini

kemajuan teknologi, proses

SANGASANGA

ditangani 11 orang medis.

khitan pun sudah lebih

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO
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Pertegas GCG di Townhall Meeting PEP
JAKARTA - Bertempat di
Gedung Serbaguna Kantor
Pusat Pertamina Eksplorasi
dan Produksi (PEP), Senin
(2/9) PEP mengadakan
kegiatan townhall meeting
terkait penerapan Good
Corporate Governance (GCG)
di lingkungan perusahaan.
Acara yang di-relay lewat
teleconference ke seluruh
unit operasi PEP ini dihadiri
oleh jajaran Direksi PEP,
manajemen dan seluruh
p e k e r j a P E P. To w n h a l l
meeting kali ini membahas
tentang GCG atau tata kelola
perusahaan demi pengelolaan
yang efektif, efisien dan
produktif.
“Kali ini kami khusus
m e mb a h a s g o v e r n a n c e ,
jadi banyak pekerja bahkan
pimpinan pun tidak tahu
mengenai governance di
Pertamina,” kata Presiden
Direktur PEP, Syamsu Alam.
Selain mendapat pema
p a r a n d a r i D i re k s i d a n

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : wahyu nugraha

Foto : wahyu nugraha

Foto : WAHYU NUGRAHA

POSISI

manajemen, pekerja PEP
juga mendapat materi tentang
GCG dari Internal Audit PEP
Firdaus Bambang Saputra.
F i rd a u s m e n j e l a s k a n
tentang bagaimana hubungan
dari pemegang saham sampai
dengan ke level pekerja, yang
sekaligus dikaitkan dengan
rencana kerja sama dan

kemitraan.
Syamsu Alam berharap
agar semua pihak termasuk
pekerja paham betul tentang
tata kelola perusahaan bahwa
hal tersebut merupakan
corporate action.
“Jadi kita harus mema
hami betul tugas dan fungsi
kita dalam perusahaan

sehingga dapat menjalankan
tanggung jawab dengan
sebaik-baiknya,” ucapnya.
Selain untuk memberikan
informasi dan sosialisasi
terh adap program P EP,
kegiatan ini juga menjadi
ajang silaturahmi dan tukar
pikiran antara Direksi dan
pekerja.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Refinery Internal Audit Manager
Internal Audit

syafriansyah

Refinery Internal Audit Balikpapan
Manager
Internal Audit

Go Live Implementasi ERP
PT Pertamina Trans Kontinental
JAKARTA - Bertepatan

dengan perayaan ulang
tahun yang ke-44, PT
Pertamina Trans Kontinental
(PTK) memulai babak
baru dalam kemajuan
teknologi informasi dengan

ramlan

Refinery Internal Audit Plaju Manager
Internal Audit

untuk seluruh transaksi
proses bisnis. Implementasi
ERP yang didukung oleh
Corporate Shared Service
(CSS) ditandai dengan Go
Live yang berlangsung di
Auditorium, Kantor PTK
Kramat pada Senin (09/09).

Foto : KUNTORO

Kegiatan yang dihadiri
arief wibowo

Control Group Manager
Internal Audit

jajaran direksi, manajemen
dan karyawan PTK serta
manajemen CSS tersebut
merupakan rangkaian
kegiatan implementasi yang
sudah dimulai sejak 1 Oktober
2012. PTK merupakan Anak

Foto : KUNTORO

Perusahaan Pertamina
syahrial muchtar

Kepala Satuan Pengawas Internal
PT PDSI

Foto : CSS

Foto : KUNTORO

mengimplementasikan ERP

yang menjalankan usaha
jasa kelautan dan pelayaran
yang saat ini sedang giat
mengembangkan usaha

untuk mencapai target
keuntungan perusahaan yang
lebih baik.

transaksi.
Direktur

Masih menurut Bambang
Utama

Rudi, implementasi ERP akan

PTK, Ahmad Bambang

mempengaruhi cara kerja

Tu j u a n i m p l e m e n t a s i

menyampaikan terima kasih

karyawan PTK terkait dengan

ERP di PTK adalah untuk

kepada tim CSS yang telah

transaksi proses bisnis,

meningkatkan kualitas data,

membantu keberhasilan

dimana dituntut lebih disiplin

ketepatan waktu laporan

implementasi ERP di PTK.

dan transparan. “Yang lebih

keuangan, laporan manajemen

Sementara itu VP IT Solution,

penting, implementasi ini akan

dan meningkatkan kinerja

Bambang Rudi yang mewakili

menghasilkan governance

PTK dalam pengambilan

CSS menyatakan bahwa

dan project control yang

keputusan. Implementasi

keberhasilan implementasi

baik kedepannya, sekali lagi

ini juga diharapkan mampu

ERP di PTK pada tahun ini

selamat atas keberhasilan

mempermudah konsolidasi

telah memenuhi tuntutan

ERP di PTK dan terima kasih

secara Pertamina Korporat

Direksi kepada CSS untuk

atas dukungan, partisipasi

dan

meminimalkan

dapat mengimplementasikan

aktif seluruh pekerja dalam

pekerjaan administrasi

ERP di seluruh Anak

implementasi ERP ini,” ujar

serta meningkatkan analisa

Perusahaan pada tahun 2013.

Bambang Rudi.•CSS
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VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir secara
simbolis menyerahkan bantuan senilai Rp 50 juta untuk kompetisi
mahasiswa internasional ITB dalam acara Pertamina Goes to
Campus.

Membahas Energi
untuk Negeri di ITB
BANDUNG - “Indonesia ini didalam memandang
sumber daya mineralnya, lebih bertumbpu pada
konsep memenuhi target APBN. Dan ini bukan
hanya migas saja. Kalau kita lihat tambang-tambang
lain seperti batubara, nikel, tembaga dan emas,
semuanya difokuskan untuk memenuhi target APBN.
Dan target APBN ini banyak dipergunakan untuk
membangun hal-hal yang bukan pembangunan
infrastruktur dan sifatnya tidak berkelanjutan.“
Demikian dikatakan VP Corporate Commu
nication Pertamina Ali Mundakir pada Pertamina
Goes to Campus (PGTC) di Kampus ITB, Bandung,
pada (4/9). Tema yang diusung adalah “Kaum Muda
Intelektual : Menciptakan Ketahanan Energi untuk
Negeri.”
Acara dibuka oleh Ketua Lembaga Kema
hasiswaan ITB Brian Yuliarto. Hadir juga dalam pem
bukaan GM Marketing Operation Region III Hasto
Wibowo. Talkshow menghadirkan tiga narasumber,
yaitu VP Corporate Communication Pertamina Ali
Mundakir, pengamat migas dari IRESS Marwan
Batubara, dan pakar komunikasi politik dari UI,
Effendi Gazali . Talkshow dimoderatori oleh Direktur
ITB Career Center Dr. Bambang Setiabudi.
Dalam kesempatan tersebut, Ali berbicara
banyak tentang dasar pemikiran industri migas.
“Bagaimana minyak di dalam bumi ini dikuras se
banyak-banyaknya dan dijual untuk mengisi kas
APBN. Efek berikutnya adalah mengharapkan hasil
yang instan, yang berujung pada sifat pragmatis.”
Akibat lebih lanjut, demikian Ali, tujuan-tujuan
strategis dan bersifat jangka panjang menjadi ter
lupakan.
Sementara Marwan Batubara menyatakan,
migas tetaplah menjadi primadona dalam soal
energi. “Tren kebutuhan energi secara global terus
meningkat, tetapi yang paling dominan tetap saja
batubara, minyak, gas dan lain-lain. Jadi meskipun
orang banyak bicara energi baru terbarukan, yang
dominan tetaplah energi dari fosil,” tegas Marwan.
Effendi Gazali, pakar komunikasi, menyamakan
migas dengan sepakbola. “Pemimpinnya boleh
berganti, tetapi praktiknya di lapangan tetap sama,”
kata Effendi. Jadi persoalannya adalah untuk me
nyelesaikan banyak masalah yang ada di bawah
permukaan.
Tentang acara ini sendiri, Hasto Wibowo dalam
sambutannya mengatakan,”Untuk mencap ai
ketahanan energi nasional dengan konsep pem
bangunan berkelanjutan perlu dukungan dari kam
muda intelektual dan dosen-dosen untuk dapat
terus berpikir, berjuang, berkreasi dan mendorong
agar hal tersebut dapat terlaksana demi masa de
pan generasi mendatang.”
Selesai talkshow, acara yang dihadiri ratusan
mahasiswa ITB, dilanjutkan dengan menonton
bersama film Kita versus Korupsi.•URIP HERDIMAN KAMBALI

LAMPUNG – Jajaran Dewan
Komisaris PT Pertamina
(Persero) Edy Hermantoro dan
Bambang PS Brodjonegoro
didampingi GM Marketing
Operation Region II, Ageng
Giriyono dan tim manajemen
Marketing Operation Region
II melakukan kunjungan kerja
ke Terminal Bahan Bakar
Minyak (TBBM) dan Terminal
LPG Pressurized di Panjang Bandar Lampung, (14/9).
“Kunjungan seperti ini
saya rasa sangat penting
karena kita bisa melihat
langsung bagaimana proses
pendistribusian LPG maupun
BBM. Dengan begitu bahwa
berarti program yang dica
nangkan oleh pemerintah
untuk mengurangi subsidi
telah berjalan lancar di
Lampung dengan adanya
penurunan penggunaan kero
sene atau minyak tanah,”
ungkap Edy Hermantoro.

Sebelum melakukan kun
jungan, Manager Domestik
Gas Area Sumbangsel Totok
Sugiharto memberikan
pemaparan mengenai proyek
pembangunan terminal LPG
Depot Panjang Lampung
yang berkapasitas 2 x 2500
Metrik Ton dengan luas area
sekitar 0,7 hektar.
Menurut Totok Sugiharto,
pembangunan terminal
LPG ini dikarenakan pro
gram konversi minyak ta
nah atau kerosene ke LPG
untuk kebutuhan industri
besar, menengah dan kecil
khususnya rumah tangga
semakin meningkat. Se
hingga dengan adanya
tambahan terminal beserta
sarana dan fasilitasnya maka
dapat menjadi penyangga
terminal lain jika ada kendala
operasi sehingga harus ada
jarak yang memadai antara
terminal satu dengan yang

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Dewan Komisaris Kunjungan Kerja
ke Depot Panjang Lampung

Komisaris Pertamina dan rombongan ketika berada di Terminal Bahan Bakar
Minyak (TBBM) dan Terminal LPG Pressurized di Panjang - Bandar Lampung.

lain termasuk dengan terminal
LPG Existing.
Sementara itu, Ageng
Giriyono menjelaskan, kuota
BBM 2013 untuk wilayah
Lampung adalah sebesar
1.310.262 KL dengan per
tumbuhan ekonomi 5,98 per
sen, jumlah motor 1.600.030
unit dan jumlah mobil 179.260
unit.
Dalam kunjungan ter

sebut Edy Hermantoro meng
harapkan dalam rangka
peningkatan kebutuhan maka
perlu adanya pembenahan
yaitu beberapa kapasitas
yang mesti ditambah seperti
tangki-tangki, lokasi dan
beberapa peralatan seperti
marine loading untuk BBM
perlu ada pergantian atau
penambahan.•IRLI KARMILA

Penggemblengan ala Militer untuk
Calon Pekerja RU IV
MAGELANG - Untuk me

menyalahi prosedur, kurang

ningkatkan ketahanan mental

taat dan kurang mematuhi

dan fisik dalam menghadapi

peraturan.

tantangan perkembangan

Selain dihadiri pejabat di

perusahaan ke depan, 101

lingkungan Rindam, upacara

calon pekerja RU IV Cilacap

penutupan diklat pada 31

yang tergabung dalam

Agustus lalu dihadiri juga

Bimbingan Kerja Juru Teknik

pejabat dari RU IV Cilacap

(BKJT) tahun 2013 mengikuti

Wahyu Pudjiono mewakili HR

bimbingan mental fisik dan

Area Manager, Eko Hernanto

disiplin di Resimen Induk

selaku Legal & General Affairs

Infanteri Kodam IV Diponegoro

Manager, Bambang Akrianto

(Rindam) Magelang, (31/8).

selaku Security Section Head.

Foto : RU IV

AHA
Foto : WAHYU NUGR

SOROT

peroleh.

mental dan fisik yang di

Kegiatan yang bertujuan

Suasana yang membang

“Yang jelas, selain fisik dan

capai oleh calon pekerja

untuk melatih sikap positif

gakan tampak dari demon

mental mereka jauh lebih baik

BKJT tahun 2013. Ia bahkan

dan kedisiplinan para peserta

strasi yang ditampilkan

dari sebelumnya,” ungkap

merasa takjub atas atraksi

ini, berlangsung selama 2

calon pekerja pada acara

Waka Rindam Diponegoro,

yang ditampilkan oleh calon

minggu, dengan komposisi

penutupan pelatihan di

Kolonel, A. Basar.

pekerja meskipun hanya

class room 40% dan di luar

Rindam Magelang tersebut.

Acara penutupan

kelas sebanyak 60%.

Berbagai atraksi keterampilan

pelatihan ditandai dengan

mengikuti pendidikan yang
relatif singkat.

Waka Rindam IV Dipo

yang ditampilkan yakni senam

serah terima siswa diklat dari

“Kami berharap ke depan

negoro Kolonel A. Basar ber

balok militer, baris berbaris,

A. Basar kepada Pertamina

calon pekerja betul-betul

harap pendidikan di Rindam

bela diri dan keterampilan

yang diwakili oleh Bambang

akan menjadi pekerja yang

IV Diponegoro ini dapat

bongkar pasang senjata

Akriyanto Security Section

sehat secara mental dan fisik,

meminimalisir kelemahan

laras panjang dengan mata

Head RU IV.

memiliki kedisiplinan yang

klasik yang masih sering

tertutup. Ketangkasan dan

Dalam sambutannya

tinggi, ditambah dengan rasa

t e r ja di di t e mpa t ke r ja ,

keterampilan yang ditampilkan

Security Section Head RU IV

bela negara dan kecintaan

seperti kurangnya disiplin

ini hanya sebagian kecil dari

Bambang Akriyanto merasa

terhadap tanah air Indonesia,”

pekerja, tindakan yang masih

hasil pendidikan yang mereka

puas sekali atas perubahan

tegas Bambang.•RU IV
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Pertamina Membawa
Indonesia Mendunia

RU II Dumai Launching MAPS
DUMAI - RU II Dumai menjadi pelopor

Foto : MOR IV

Semarang – “Untuk men
dunia yang diperlukan adalah
pengembangan people,
people,dan people,” ujar
General Manager Marketing
Operation Region IV Rifky
E . H a rd i j a n t o m e n g u t i p
ucapan Direktur Utama dalam
samb utan syukuran satu
dekade Pertamina sebagai
peru sah a a n p er s ero, d i
ruang serba guna kantor unit
Marketing Operation Region
IV, (17/9).
Dalam sambutannya,
Rifky menceritakan
bagaimana perubahan status
Pertamina yang sebelumnya
adalah perusahaan negara
menjadi persero dan pen
capaian-pencapaian yang
diraih dari transformasi Per
tamina. “Rasa syukur karena
Pertamina mampu terus
mengu kir prestasi. Yang
terbaru dan membanggakan
adalah Pertamina menjadi
satu-satunya perusahaan
Indonesia yang berhasil ma
suk peringkat 122 pada daftar
500 perusahaan terbesar
Global di tahun 2013,” jelas
Rifky.
Rifky mengingatkan, ke
depan masih banyak tan
tangan yang harus dihadapi
untuk mewujudkan aspirasi
2025 menjadi Asian Energy

GM MOR IV Rifky E. Hardijanto menyerahkan potongan pertama tumpeng
kepada Aminah dari fungsi Technical Services Area JBT yang berulang tahun di
bulan September sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasinya yang telah
dengan tulus mengabdi di Pertamina.

Champion. Pertamina ha
rus tetap fokus menjadi
perusahaan yang dipercaya
oleh masyarakat. “Berhasil
masuk daftar peringkat
FORTUNE Global 500 adalah
suatu pengakuan pencapaian
untuk semua jajaran pertamina
dan merupakan sebuah pres
tasi dan penyemangat yang
luar biasa”, tutur Rifky.
Tim Manajemen, pekerja
dan mitra kerja di kantor
unit Marketing Operation
Region IV menghadiri acara
syukuran HUT Pertamina
sebagai persero ke 10 di
Marketing Operation Reg
IV. Setelah menyaksikan
relay video kegiatan acara
syukuran di Kantor Pusat,
dilakukan pemotongan

15

tumpeng oleh GM Marketing
Operation Region IV untuk
diberikan kepada Aminah
dari fungsi Technical Services
Area JBT yang berulang
tahun di bulan September
sebagai bentuk penghargaan
terhadap dedikasinya yang
telah dengan tulus mengabdi
di PT Pertamina (Persero).
Acara syukuran satu
dekade Pertamina sebagai
Persero ditutup dengan
makan bersama tumpengtumpeng dan nasi biryani
yang tersedia sebagai wujud
kebersamaan antar tim
manajemen, pekerja dan mitra
kerja dalam membangun
perusahaan yang kita cintai
dan Indonesia.•MOR IV

GM RU II Dumai Nyoman Sukadana

Program Mandiri Asuransi Pesangon

menyebutkan, saat ini ada sekitar 1.289

Sejahtera (MAPS) untuk outsourcing atau

outsourcing yang sudah diverifikasi oleh

Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) di

Asuransi Jiwa Tugu Mandiri untuk dapat

lingkungan Pertamina. Demikian disam

menikmati pesangon hari tua.

paikan Direktur Utama Asuransi Jiwa Tugu

“Program ini merupakan perbaikan

Mandiri Lilies Handayani dalam acara

kesejahteraan hari tua bagi TKJP. Se

launching MAPS di Balai Pertemuan

belumnya, mereka mendapatkan santunan

Sasana Mitra Komplek Bukit Datuk, Kota

satu bulan upah untuk satu tahun masa

Dumai, (25/8).

kerja yang dibayarkan pada akhir kontrak.

“Peluncuran MAPS untuk tenaga

Sekarang, dengan MAPS ribuan outsourcing

outsourcing di RU II Dumai menjadikan

RU II Dumai akan mendapatkan pesangon

Pertamina sebagai pelopor penerapan

dari program MAPS sesuai perintah UU

program ini,” ujarnya.

Ketenagakerjaan,”ujar Nyoman.

Sebagai BUMN, Lilies memastikan

D i re k t u r S D M P e r t a m i n a E v i t a

Pertamina merupakan BUMN perdana

M. Tagor yang meresmikan program

yang sukses mengawali realisasi penerapan

MAPS tersebut menyatakan, Pertamina

MAPS sesuai implementasi UU 13 Tahun

telah mengeluarkan kebijakan untuk

2013 tentang Ketenagakerjaan.

meningkatkan dana santunan TKJP

Lilies menjelaskan MAPS adalah

yang akan dikelola menjadi asuransi

program yang memberikan jaminan

pesangonan atau jaminan hari tua bagi

manfaat uang pesangon dan penghargaan

seluruh outsourcing.

masa kerja bagi outsourcing yang berhenti

Hadir juga dalam kesempatan tersebut

atau pensiun. “Sesuai UU Ketenagakerjaan,

SVP Refining Operation Suhaimi, Manager

program pesangon ini harus sudah

HR Refinery Amirsyal Umar, dan pejabat

terealisasi paling lambat November 2013,

dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota

jadi memang ini adalah test program dari

Dumai serta seluruh perusahaan penyedia

Pertamina,”ujar Lilies.

tenaga kerja di lingkungan RU II Dumai.•RU II

Temu Pelanggan Industri MOR I
Bu k itti n ggi - Dal a m
rangka meningkatkan si
nergi antara Pertamina
dengan customer, Industrial
Fuel Marketing Region
I mengadakan Temu Pe
langgan Industri 2013 dengan
tema “Trust To Sinergy For
Service Excellent”.
Temu Pelanggan ini dise
lenggarakan pada 4 Juli 2013
bertempat di Bukittinggi, Su
matera Barat dengan me
ngundang seluruh sales team
Industry & Marine Region I
dan 25 perusahaan yang
selama ini menjadi konsumen
BBM Industri dengan ratarata pembelian mencapai 200
KL/ Bulan.
Acara yang berlangsung
satu hari ini memang bertujuan

untuk memberikan supporting
kepada seluruh sales team
Pertamina dan merupakan
salah satu perwujudan service
excellent kepada konsumen
dengan loyalitas tinggi.
Diisi dengan kegiatan City
Touring, peserta diajak untuk
mengelilingi kota Bukittinggi,
mengunjungi salah satu
peninggalan bersejarah dari
Zaman penjajahan Belanda
dan Jepang. Dan juga peserta
juga diajak untuk menikmati
indahnya Danau Maninjau dari
puncak Lawang.
Pada malam harinya
diadakan gala dinner bagi
seluruh peserta di Hotel No
votel Bukittinggi. Turut hadir
dalam acara ini Manager
Marketing Support IFM

Pertamina Sutiyono dan
IFM Region Manager I Deny
Djukardi.
Dalam pembukaan
acara, Manager IFM Region
I mengucapkan terima kasih
y a n g s e b e s a r- b e s a r n y a
kepada konsumen Pertamina
khususnya yang berada
di wilayah Region I atas
kepercayaan dan loyalitasnya
kepada Pertamina.
Acara ini ditutup dengan
penyerahan doorprize ke
pad a para peserta yang
beruntung. Dengan adanya
acara ini diharapkan dapat
terjalin sinergi yang lebih erat
antara PT Pertamina (Persero)
sebagai distributor penyedia
BBM Industry&Marine dengan
customer.•MOR I
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RKAP Lebih Baik,
Dirkeu Minta Pekerja Komit
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a

Pertamina berhasil

Foto : PELUMAS

menyusun laporan yang
berkualitas tepat waktu
dan dengan standar

internasional dengan
dukungan dari IFRS

(International Financial
Reporting Standards).
Hal tersebut tentunya
menjadi wujud

Foto : PRIYO WIDIYANTO

dukungan dalam

mencapai visi misi

korporat untuk menjadi
world class energy
company.

Direktur Keuangan Pertamina Andri T Hidayat dalam Closing Meeting Penutupan Proyek Program Konvergensi PSAK
berbasis IFRS menegaskan Pertamina tetap harus terus berbenah serta berkomitmen menjadi BUMN terdepan dalam
menghasilkan laporan keuangan berkualitas internasional.

Jakarta – Sebagai BUMN
terdepan dalam menghasilkan
laporan keuangan berkualitas
yang on time dan berstandar
inter nasional, Pertamina
tetap harus berbenah demi
penyusunan RKAP yang
lebih bagus. Hal tersebut
disampaikan Direktur
Keuangan Pertamina Andri
T Hidayat dalam Closing
Meeting Penutupan Proyek
Program Konvergensi PSAK
berbasis IFRS di Kantor Pusat
Pertamina, pada (20/9).
Terkait itu Andri T Hidayat
mengatakan meskipun proyek
konvergensi ini berakhir, bukan
berarti selesai juga seluruh
proses keuangan berbasis
I F R S . S t a n d a r re p u t a s i
berbasis IFRS ini masih terus
berkembang sejalan dengan
perkembangan bisnis global.
Oleh karena itu, menurut
Andri, Pertamina masih harus
berbenah serta berkomitmen
menjadi BUMN terdepan

dalam menghasilkan laporan
keuangan berkualitas
internasional.
Dalam acara yang dihadiri
oleh Direktur Umum Pertamina
Luhur Budi Djatmiko, beserta
jajaran manajemen Pertamina
dan anak perusahaan ini,
Andri berharap ke depannya
Pertamina dapat menyusun
RKAP yang lebih bagus, oleh
karenanya ia menekankan
pentingnya pemantapan
penyusunan budget
keuangan yang baik.
“Accounting-nya sudah
oke, laporannya oke, namun
demikian banyak yang harus
dipelajari. Ini adalah the
next step yang harus kita
perbaiki. Kita harus berbisnis
dengan cara yang cerdik,
bagaimana meng-counter
project-project, mengelola
pertumbuhan perusahaan
sesuai dengan keinginan
stakeholder,” pungkas Andri
dalam sambutannya.

IFRS merupakan standar
akuntansi dari berbagai
negara baik di Eropa,
Amerika maupun Asia Pasifik.
Sistem ini merupakan stan
dar akuntansi global yang
diadopsi oleh Dewan Stan
dar Akuntansi Keuangan
(DSAK) yang berlaku efektif
seluruhnya pada tahun 2012,
menggunakan IFRS versi 1
Januari 2009.
Proyek program konver
gensi PSAK berbasis IFRS
di Pertamina dimulai pada
akhir 2010 yang mencakup
penerapan di PT Pertamina
(Persero) beserta 13 anak
perusahaannya.
Proyek ini merupakan
jawaban Pertamina terhadap
tantangan untuk menjadi
salah satu BUMN yang sukses
mengimplementasikan PSAK
berbasis IFRS tersebut di
Indonesia dan sejalan dengan
visi Pertamina menjadi World
Class National Energy Com

pany. Di Pertamina, program
ini tidak hanya berdampak
kepada aspek akuntansi
saja, namun juga difokuskan
ke berbagai aspek, seperti
implikasi akuntansi dan
pelaporan perpajakan,
implikasi pada data dan
sistem informasi serta
dampaknya pada perubahan
proses bisnis.
Banyak proyek utama
yang dihasilkan oleh Proyek
Konvergensi ini. Beberapa di
antaranya adalah dukungan
atas penyusunan laporan
keuangan yang dilakukan tim
akuntansi Pertamina untuk
periode 2010-2012, termasuk
didalamnya dukungan atas
proses audit oleh auditor.
Dukungan juga diberikan
terkait penyusunan laporan
keuangan sehubungan
dengan penerbitan Global
Bond oleh Pertamina.•SAHRUL
HAETAMY ANANTO

Pertamina Raih Indonesia Brand Champion 2013
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) raih penghargaan ‘Silver
Indonesia Brand Champion 2013’ untuk kategori pelayanan
publik di jajaran BUMN. Dalam penganugerahan yang
berlangsung di Ballroom Hotel Four Season, Selasa (24/9)
ini Pertamina dinobatkan sebagai Most valuable Policy of
Public Institution.
Pemberian penghargaan ini digelar oleh lembaga periset
marketing, MarkPlus Insight bersama Marketeers berdasarkan
hasil survei tentang awareness, image, likeability, dan
usefullness Kebijakan Instansi Layanan Publik di Indonesia.
Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pertamina
merupakan instansi yang mampu memberikan layanan publik
secara profesional dan bermanfaat untuk masyarakat dalam
pembuatan kebijakan.•IRLI KARMILA

Dirjen PEN
Apresiasi Brand
Pelumas Pertamina
Jakarta - Pertamina Lubricants bersamasama dengan Direktur Jenderal Pengembangan
Ekspor Nasional (PEN) memiliki pandangan yang
sama dalam pengembangan brand Indonesia di
mancanegara. Dalam hal ini pemerintah terusmenerus mendorong para pengusaha Indonesia
agar lebih aktif memasarkan produknya di
sejumlah negara - khususnya yang mengalami
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti
kawasan Afrika dan Amerika Selatan. Sementara
itu Pertamina Lubricants juga terus aktif
melakukan penetrasi pasar luar negeri.
Itu sebabnya Dirjen PEN Gusmardi Bustami
dan Direktur Promosi dan Branding Pradnyawati
memberikan apresiasi atas upaya Pertamina
memasarkan produk-produk Pelumasnya.
Apresiasi tersebut disampaikan Gusmardi dalam
pertemuan dengan VP Lubricants Supriyanto
DH, di Departemen Perdagangan, baru-baru ini.
Dalam kesempatan tersebut, Supriyanto
DH menjelaskan program branding dan event
otomotif yang dilakukan di berbagai negara
melalui program Fastron Goes to The World.
Seperti di Amerika melalui Rifat Sungkar dengan
Fastron World Rally Team-nya untuk turun pada
Rally America. Kemudian Team Formula GP2
dengan pebalapnya Rio Haryanto dan Formula
GP3 dengan pebalap Geovanni Venturini (Italia)
serta ajang WRC di Eropa melalui Subhan Aksa.
Event-event ini turut mengibarkan bendera
merah putih dan mengangkat brand Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen PEN
menawarkan kepada Pertamina untuk tetap aktif
mengikuti misi dagang dan pameran bersama
dengan sejumlah merek Indonesia lainnya.
Bahkan ditawarkan kepada Pertamina untuk
mengirimkan foto dan aktifitas di overseas untuk
dapat dimuat dalam web Deperindag.
Disamping itu juga mengirimkan contoh
Pelumas ke ITPC (Indonesia Trade & Promotion
Center) yang dimiliki Indonesia di sejumlah
negara, sehingga Pemerintah bisa ikut
membantu pengembangan produk Pertamina.
Redesmon Munir, Overseas Marketing
Manager PT Pertamina (Persero) Unit Lubricants
menyambut baik tawaran ini dan takan
ditindaklanjuti.
“Jangankan kesempatan besar seperti ini,
sedangkan peluang sekecil apapun akan kami
manfaatkan sebaik mungkin, yang penting
bisa menjadikan Pelumas Pertamina semakin
berkembang, “ tutur Redesmon Munir.•BmWPELUMAS

hut ke-44 PTK

SISIPAN

Foto-foto : PRIYO WIDIYANTO

Senin, 30 September 2013

Seluruh jajaran Direksi bersama dengan Dewan Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) pada peringatan HUT ke-44 PTK.

Mengabdi dan
berkembang lebih baik
demi kejayaan negeri

P

Direktur Utama PTK Ahmad Bambang memberikan potongan
tumpeng HUT ke-44 kepada Djoko Prasetyo.

T Pertamina Trans Kontinental (PTK)

laba perusahaan yang sifnifikan dari tahun

Sejalan dengan visi PTK menuju perusahaan

merayakan Hari Ulang Tahun ke-44 yang

2010 ke 2011 yaitu dari Rp10,8 milar menjadi

perkapalan kelas dunia, PTK telah berhasil

dikemas secara sederhana di Ruang

Rp41,8 milar,” ungkap Ahmad Bambang dalam

mengarahkan peran usaha kapal milik yang

serba guna Kantor Pusat PTK di Jalan

sambutannya.

semula hanya memberikan kontribusi sebesar

Kramat Jakarta Pusat, Senin (9/9). Turut hadir

20 persen, namun saat ini sudah mencapai 49

dalam kesempatan tersebut yaitu President

Menurutnya peningkatan laba ini suatu prestasi

persen.

Director PTK, Ahmad Bambang, SVP Shipping

yang luar biasa. Mengingat sebelumnya pada

Pertamina, M. Yudhie R.F selaku Komisaris PTK,

2008 hingga 2010 PTK kinerja keuangan PTK

“Hal ini akan kita kejar dan mudah-mudahan di

jajaran direksi PTK dan tim manajemen PTK,

mengalami pasang surut yang mengharuskan

2014 paling tidak armada PTK yang sekarang

serta direksi anak perusahaan Pertamina lainnya.

PTK untuk reborn, Revitalization dan expansion.

jumlahnya 26 akan bertambah minmal 15 kapal
lagi. Jika kita punya kemauan untuk bekerja

“Kita seluruh insan pekerja PTK bertekad dan terus

“Dan alhamdulillah, status per Agustus ini, target

dengan baik, dengan giat, bekerja keras dan

semangat untuk tumbuh dan berkembang lebih

laba sebesar Rp 110,5 miliar telah mencapai

ikhlas maka semua itu akan terwujud,” tegas

baik lagi. Faktanya kita berhasil meningkatkan

Rp88 miliar,” ujarnya.

Ahmad Bambang.•IRLI KARMILA

HUT ke-44 PTK

PTK Bangun 2 AHTS
BATAM - Medio tahun 2013 PT Pertamina Trans Kontinental memulai untuk proses
pembangunan kedua kapal jenis AHTS (Anchor Handling Tug Supply). Untuk
pembangunan kapal kali ini PTK mempercayakan pembangunannya pada PT. Batamec
Shipyard – Batam. Kedua kapal PTK yang dalam proses pembangunan ini merupakan
kapal AHTS ke 5 dan ke 6 dalam armada milik PTK dengan range 5000 – 6000 HP.

Tanggal 2 Juli 2013, bertempat di galangan PT. Batamec Shipyard – Batam telah
dilaksanakan keel laying untuk pembangunan 2 kapal AHTS. Acara ini dihadiri oleh
Manager M & T Subsidiary Management, Manager Core SJV Performance & Compliance
Management PT. Pertamina (Persero), GM Fleet & Corporate Secretary PTK, Manager
PTK Cabang Batam, GM PT. Batamec Shipyard – Batam dan jajarannya.
Pengadaan dua kapal AHTS ini sebagian didanai oleh Penyertaan Modal Pertamina
(PMP) dalam rangka memberikan leverage bagi PTK untuk meningkatkan kapasitas
dan kapabilitas armada dan daya saing perusahaan dalam industri angkutan offshore
Indonesia.
Rencananya kedua kapal ini nantinya akan dioperasikan di wilayah perairan Mahakam
untuk melayani KKKS Total E&P Indonesie. Dimana kedua kapal ini telah dikontrak
untuk beroperasi selama 5 tahun mulai 4 Januari 2015 yang merupakan tanggal laycan
kapal ini.
Sehubungan hal tersebut, kapal ini dibangun sepenuhnya dengan spesifikasi yang
disesuaikan dengan kebutuhan pencharter Total E&P Indonesia dan telah disesuaikan

dengan aturan terkini dari IMO, SOLAS, Class ABS, dan ISM Code.
Meski dua kapal ini diharapkan bisa beroperasi saat laycan yakni tanggal 4 Januari 2015,
namun sesuai dengan kontrak pembangunan kapal antara PTK – Batamec, dua kapal ini harus
sudah delivery kepada PTK paling lambat November 2014.
Harapannya 2 kapal AHTS ini agar bisa didelivery tepat waktu & kualitas kapal terjaga. Sehingga
kapal dapat segera memberikan kontribusi bagi PTK.•PTK

Ulang Tahun Dinas Pekerja PTK

Pelepasan Purna Karya PTK
JAKARTA - Bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun PT Pertamina Trans
Kontinental yang ke-44, Senin (9/9) di Ruang Serba Guna Kantor Pusat PTK,
dilangsungkan kegiatan pelepasan Purna Karya Pekerja PT Pertamina Trans
Kontinental. Pelepasan yang berlangsung secara khidmat ini dilakukan secara
langsung oleh President Director PTK, Ahmad Bambang. Sebanyak 20 pekerja
Purna Karya yang terdiri dari 14 orang dari Pekerja Darat yaitu; Pungkas Hikayati,
Agus Pudjianto, Muhammad Tohir, Usman, Tri Is Sumartadi, Ishak, Fachrul Rizal,
Sukirna, Jusri Amir, Syamsudin AR, Engkas Kosim, Andi Riza, Ronny Darenoh dan
Zainal Akbar. Selain itu 6 orang dari Pekerja Laut yaitu; Kias Peda, Zakaria, Mamat
Rachmat, Saleh Ibrahim, Muhammad Qodrat, dan Arsyad.• IRLI KARMILA

JAKARTA - President Director PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), Ahmad
Bambang memberikan penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) kepada 27 pekerja
sesuai dengan masa dinas pekerja yang bersangkutan di PTK yaitu yang bermasa
dinas 15 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Penghargaan diberikan kepada perwakilan
pekerja yang berulangtahun dinas yaitu Harry Koeswanto (masa dinas 30 tahun),
Bunari Dwi Priyo (masa dinas 30 tahun), Hamin Pelu (masa dinas 25 tahun), Bambang
Edy Prayitno (masa dinas 20 tahun) dan Darwanto (masa dinas 15 tahun).
Masing-masing pekerja diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan,
peniti emas berlambang perusahaan dan sejumlah uang tunai. Pemberian
penghargaan berlangsung di Auditorium Kantor Pusat PTK di Jalan Kramat Raya,
Jakarta, Senin (9/9).•IRLI KARMILA

HUT ke-44 PTK

Kacamata untuk 200 Siswa
Sebagai rasa tanggung jawab sosial peru
sahaan terhadap stakeholders, Program
Corporate Social Responsibility merupakan
suatu komitmen perusahaan untuk men
ciptakan rasa kepedulian terhadap masya
rakat sekitar.
Pada tahun 2013, PT Pertamina Trans
Kontinental menganggarkan untuk kegiatan
CSR sebesar Rp866.000.000. Dari dana
tersebut,
Rp366.000.000
merupakan
bantuan dana CSR dari PT. Pertamina
(Persero) untuk bidang pendidikan di
Bontang, lingkungan di Cilacap, kesehatan di
lingkungan Kantor Pusat dan pemberdayaan
di Batam.

Untuk kegiatan pemeriksaan mata dan pem
berian kacamata, PTK bekerja sama dengan
Kecamatan Senen untuk mendapatkan data
siswa yang akan diperiksa dan mendapatkan
kacamata. Sedangkan untuk pemeriksaan
mata dan pemberian kacamata, PTK
telah bersinergi dengan Anak Perusahaan
Pertamina yaitu PT. Pertamina Bina Medika
melalui Rumah Sakit Pertamina Jaya.
Semoga dengan dilaksanakan CSR pemerik
saan mata dan pemberian kacamata di
lingkungan Kecamatan Senen dapat mem
bantu para siswa untuk meningkatkan ke
sehatan mata dan meningkatkan nilai pen
didikan.•PTK

Bangun Silaturahmi
dengan Family Gathering

Bantuan Sembako
untuk Kecamatan Senen
Kali ini sasaran Corporate Social Responsibility Perusahaan tertuju kepada
Kecamatan Senen. Lokasi kantor kecamatan yang berada tidak jauh dari lokasi
kantor pusat PTK memudahkan koordinasi perusahaan dalam hal ini Fungsi
Public Relations untuk membidik target target CSR yang berada dalam kawasan
Ring I kantor pusat.
Untuk pelaksanaan program CSR kali ini, PTK melaksanakan bersama-sama
dengan program pemerintah kota administratif jakarta pusat khususnya
Kecamatan Senen serta program rutin TNI yang bertajuk Bhakti Sosial TNI
Manunggal KB & Kesehatan.
Panti Asuhan Putera Setia yang berada di Kramat Sentiong - Jakarta menjadi
pusat pelaksanaan CSR perusahaan. Acara yang dihadiri oleh Komandan
Rayon Militer Senen, Kepolisian Sektor Senen, Komando Lintas Laut Militer
Jakarta, Camat Senen serta Ketua Panti Putera Setia pada tanggal 2 Juli 2013
berlangsung dengan lancar. Sebagai perwakilan dari perusahaan Pjs Corporate
Secretary, Alektri hadir untuk memberikan bantuan secara simbolis kepada
warga di Panti Asuhan Yayasan Putera Setia tersebut.
CSR perusahaan merupakan program yang mulia dan akan sangat terasa
manfaatnya oleh warga tatkala proses penyampaiannya tepat sasaran.
Semoga pelaksanaan CSR perusahaan akan selalu tepat pada sasaran dan
mengedepankan kebutuhan bukan keinginan warga semata.•PTK

JAKARTA – Ada banyak cara untuk menikmati rekreasi bersama keluarga. Salah satunya, melalui
acara family gathering yang digelar di wisata air SnowBay Watertainment Taman Mini Indonesia
Indah (TMII), Sabtu (14/9). Kegiatan yang digagas PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) ini untuk
membangun serta mempererat silaturahmi antar seluruh keluarga pekerja dengan perusahaan.
Suasana kegembiraan tampak menyelimuti sejumlah karyawan PTK beserta keluarganya pada
kegiatan ini. Tak jauh di sebelah arena kolam renang, beberapa dari mereka pun tengah asyik
menonton pertunjukan musik. Sambil duduk santai di kursi beratapkan terpal merah.
President Director PTK Ahmad Bambang mengatakan gelaran Family Gathering, sekaligus menandai
perayaan HUT ke-44 PTK. Kegiatan ini merupakan momen yang tepat untuk membangun kembali
keakraban keluarga dalam upaya membangun perusahaan yang lebih baik. “Kesuksesan bukan
hanya ditentukan oleh pekerja itu sendiri. Namun dalam hal ini, keberhasilan suatu perusahaan
harus bisa dinikmati oleh keluarganya,” jelas dia.
Firman selaku Ketua Pelaksana Acara, berharap dengan diadakannya acara ini setiap pekerja
PTK bisa saling mengenal satu sama lain. Hal ini juga, kata dia sebagai bentuk penghargaan bagi
pekerja dan keluarga mereka selama pengabdiannya terhadap perusahaan.
Kemeriahan acara pun semakin lengkap dengan adanya hiburan menarik yang disuguhkan panitia.
Seperti undian Lucky Draw, pertunjukan musik, hingga hadiah hiburan senilai jutaan rupiah.
“Sedangkan untuk permainannya sendiri ada lomba Tarik Ular, Tarik Tambang, dan Goyang Cesar,”
pungkas Firman.
Sementara salah seorang karyawan PTK, Nurahman mengungkapkan, bahwa kegiatan ini
merupakan momen yang berkesan bersama keluarga dan sesama rekan kerjanya yang sudah lama
tidak bertemu kini bisa kembali berkumpul. Karena jarak dinas yang berbeda. “Soalnya pekerja di
sini tidak dinas di darat saja, tapi juga ada rekan kita yang bekerja di laut lepas jadi jarang bertemu,”
pungkasnya.

Tak hanya itu, kegiatan Family Gathering ini juga, salah satunya sebagai acara perpisahan
kepada Operation Director PTK Joni Harsono dan Komisaris PTK, Budhi Himawan. Pada
kesempatan itu, turut pula dimeriahkan kehadiran para pejabat lainnya yakni Operation
Director Win Pudji Pamularso, Finance Director Nasuhi Hidajat, dan seluruh manajemen
PTK.•EGHA

HUT ke-44 PTK
Bertempat di areal parkir Gedung PTK
kantor pusat Jl. Kramat Raya pada
hari selasa tanggal 10 September
2013 dilaksanakan bazar penjualan
paket sembako diskon sebanyak 300
paket serta paket 180 paket daging

PTKWeek

sapi berkualitas harga diskon yang
diperuntukkan bagi warga di sekitar
lingkungan PTK Kantor Pusat.
Selain menjual sembako dan daging
diskon, acara yang berlangsung selama
2 hari tersebut juga diisi dengan Bazar
pakaian layak pakai dan layak jual,
berbagai area stand penjualan produk dari
makanan dan minuman hingga produk
perbankan.
Keesokan harinya, di sela kegiatan
bazar yang berlangsung Badan Dakwah
Islam PTK juga melaksanakan pengajian

Warga di lingkungan sekitar Kantor PTK Pusat
mengantri untuk membeli paket sembako dan daging
sapi murah. Panitia menyediakan 300 paket sembako
dan 180 paket daging sapi. (10 – 11 September 2013)

bertempat di Masjid Jami Nidaa’ul
Bahri Gedung PTK Kantor Pusat. Acara
pengajian pun merupakan salah satu
rangkaian peringatan ulang tahun ke-44
PTK, dengan mengundang salah satu
pembicara muda Ust. Zaky Mirza. Selain
memberikan siraman rohani lepada
seluruh pekerja PTK yang hadir, salah
satu agenda perusahaan kali ini adalah
melepas keberangkatan pekerja PTK ke
tanah suci di tahun 2013.
Acara dilanjutkan pada 12 September
2013. Guna memeriahkan pekan bazar
dalam rangka HUT PTK, diadakan lomba
menghias kue yang diikuti oleh perwakilan

Pengajian dan Pelepasan pekerja yang akan menunaikan ibadah Haji (11 September 2013)

dari seluruh direktorat di PTK Kantor
Pusat serta perwakilan dari Cabang PTK
Tanjung Priok. Sambil menunggu hasil
penilaian untuk lomba menghias kue,
panitia HUT ke-44 PTK juga mengadakan
lomba Joged Caesar yang mendapatkan
antusiasme dari seluruh pekerja PTK
Kantor Pusat serta peserta bazar
HUT PTK. Terbukti dengan besarnya
animo penonton sekaligus memberikan
dukungan kepada rekan kerjanya yang

Lomba Goyang Caesar & Menghias
Kue (12 September 2013)

saat itu turut serta pada lomba-lomba
dalam memperingati HUT ke-44 PTK.
Rangkaian terakhir dari acara HUT
ke-44 PTK adalah pelaksanaan donor
darah bagi seluruh pekerja PTK. Dari
kegiatan yang berlangsung pada tanggal
16 September 2013, PMI mencatat
53 kantung darah yang sesuai dengan
kriteria berhasil dikumpulkan. Acara ini
juga merupakan salah satu program CSR
perusahaan bagi kemanusiaan sebagai
salah satu bentuk sumbangsih dan
kepedulian kepada sesama.•

Turnamen Golf Iman Soetopo Cup IV
dan Piala President Director PTK
(15 September 2013)

CSR – Donor
Darah bagi
sesama
terkumpul 53
kantong darah
(16 September
2013)

