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Investor Confidence
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Kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di
Indonesia kembali pulih. Tercermin dari masuknya dana
asing (capital inflow) ke dalam negeri hingga US$5,7 miliar
(setara Rp64,4 triliun) sepanjang Januari-Maret 2014. Bahkan,
50% dari transaksi tersebut terjadi pada bulan Maret saja.
Kenaikan kepercayaan asing ini berdampak pada penguatan
nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS ke kisaran Rp 11.300,
seperti terlihat pada grafik di bawah. Sebelumnya, nilai tukar
hampir menyentuh level Rp 12.300 dan dijaga ketat oleh
Pemerintah Indonesia. Keyakinan pelaku pasar ini tentu
bukan tanpa dasar. Fundamental ekonomi Indonesia telah
diuji melalui serangkaian kontraksi ekonomi dari eksternal,
seperti krisis subprime mortgage AS, krisis utang Uni Eropa,
pelemahan pasar ekspor dunia, keluarnya dana asing (capital
outflow), serta ketidakpastian ekonomi akibat rencana tapering
stimulus moneter AS. Kepercayaan pasar juga dipicu oleh
data ekonomi Tanah Air yang menunjukkan hasil positif seperti
surplus neraca pembayaran dan laju inflasi, serta harapan
positif atas Pemilu.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo (tengah) dan Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengunjungi booth Pertamina pada ajang IndoCBM 2014
di Jakarta Convetion Center, pada (25/3). Berita terkait di halaman 16.

Aspek fundamental, ekspektasi pasar, dan data
pertumbuhan merupakan sentimen yang dapat menciptakan
keyakinan investor terhadap suatu negara. Sentimen ini
penting bagi investor sebagai salah satu upaya menilai resiko
objek investasi. Data positif tentu akan membentuk sentimen
positif dan menghasilkan kepercayaan. Sebaliknya, data atau
indikasi negatif membentuk sentimen negatif dan memicu
peningkatan kewaspadaan investor dalam berinvestasi di
negara tersebut. Hal ini tidak hanya berlaku untuk berinvestasi
di negara, namun juga dalam investasi di korporasi. Investor
akan melihat aspek fundamental perusahaan seperti kinerja
bisnis dan keuangan, prospek usaha, serta aspek makro
industri. Contohnya, perolehan penghargaan Corporate
Governance Asia di Hong Kong pekan lalu menjadi sentimen
positif bagi Pertamina. Selain karena aspek tata kelola, ajang
ini dipandang kredibel karena responden survey terdiri dari
pelaku bisnis dan investor pasar modal besar di kawasan Asia.
Namun demikian, iklim ekonomi global yang tidak
menentu perlu selalu diwaspadai. Perusahaan sebesar
Pertamina pasti memiliki interkoneksi dengan perekonomian
global, misal dari ekspor-impor, ekspansi usaha, hingga
pendanaan. Laju perusahaan dapat terpengaruhi goncangan
global yang berdampak sistemik. Tengok saja Amerika yang
selama ini dikenal sebagai adikuasa, kini juga berjuang
menumbuhkan perekonomian. Sebagai perusahaan yang
tumbuh di kancah global, Pertamina pun harus kompetitif
dalam menjaga pertumbuhan kinerja dan sentimen positif.
Let’s race to raise investor confidence.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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RUPS Pertamina Lantik
Dua Anggota Dewan Komisaris
Kementerian BUMN
selaku RUPS Pertamina
mengangkat dua anggota
Dewan Komisaris
PT Pertamina (Persero)
yang baru, yakni Susilo
Siswoutomo dan Gatot
Trihargo, pada Selasa (1/4).
JAKARTA – Pengangkatan

Saham Perusahaan Per

Yasin menjadi anggota Dewan

Deputi Kementerian

seroan PT Pertamina No.

Komisaris Pertamina sejak

BUMN Bidang Usaha Industri

SK-65/MBU/2014, ten

2 April 2013. Edy saat ini

Strategis dan Manufaktur,

tang Pemberhentian dan

masih menjabat sebagai Dirjen

Dwijanti Tjahjaningsih, me

Pengangkatan Anggota-

Migas, sementara Mahmudin

wakili Menteri BUMN meng

anggota Dewan Komisaris

Yasin masih menjabat sebagai

ucapkan terima kasih atas

Perusahaan Perseroan PT

Wakil Menteri BUMN.

kinerja dan jasa yang telah

Pertamina.

Sementara itu, posisi

diberikan mantan anggota

Dalam surat keputusan

kedua anggota Dewan

Dewan Komisaris terhadap

tersebut juga disampaikan

Komisaris yang baru diangkat,

kemajuan Pertamina. “Ke

pemberhentian secara hormat

yakni Susilo Siswoutomo

pada anggota yang baru,

kedua anggota Dewan Ko

dua anggota Dewan Komisaris

menjabat sebagai Wakil

selamat bekerja dan kami

misaris tersebut, tertuang

PT Pertamina (Persero),

Menteri ESDM dan Gatot

mengharapkan agar tugas

dalam Surat Keputusan

yakni A. Edy Hermantoro

Trihargo menjabat sebagai

berat yang diemban ini, dapat

Menteri BUMN Selaku

dan Mahmudin Yasin. A. Edy

Deputi Bidang Usaha Jasa

dilaksanakan dengan baik,”

Rapat Umum Pemegang

Hermantoro dan Mahmudin

Kementerian BUMN.

ungkap Dwijanti.•DSU

Pojok Manajemen :
go live web vendor held stock, tingkatkan
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
kontrol dan monitoring arus minyak
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MISI

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

Foto : KUN

go live web vendor held
stock, tingkatkan kontrol
dan monitoring arus minyak

Pengantar Redaksi :

Pada 1 April 2014, fungsi Management Accounting

bekerja sama dengan fungsi IT Solution, Supply &
Distribution, dan Industrial Fuel Marketing, melakukan
Go Live Web VHS (Vendor Held Stock) sebagai upaya

Apa kelebihan sistem VHS ini dibandingkan

sebelum ada sistem yang diberlakukan? Apakah ini

juga sebagai upaya untuk meningkatkan penerapan

Good Corporate Governance? Saya rasa sistem ini
sebagai bentuk penerapan Good Corporate Governance.

untuk meningkatkan kontrol dan monitoring arus minyak

Karena sebelum ada sistem VHS, belum ada sistem

di seluruh Indonesia.

penunjang untuk transaksi VHS. Data hanya dikirimkan

Project kerja sama antar fungsi tersebut menjadi

melalui email atau sms dari para handling agent kepada

salah satu wujud dari upaya untuk mendukung kinerja

Terminal BBM untuk dilakukan posting ke MySAP. Hal

operasi dalam mempertahankan dan meningkatkan

ini tentu saja rentan sekali dengan adanya kesalahan

pangsa pasar dengan mekanisme VHS. VP Management

pencatatan dan sering terjadi keterlambatan pengiriman

Accounting, Fadjar Harianto W. memaparkan kepada

data yang menyebabkan backlog di MySAP.

Energia Weekly terkait kelebihan sistem Web VHS yang

Dengan demikian, kesalahan bisa diminimalisir.

sudah diterapkan dalam sepekan ini.

Data yang masuk dari awal sampai akhir akan sama
dalam sistem tersebut, dan tentu saja bisa dilihat secara

Apakah yang dimaksud dengan Aplikasi

VHS? Aplikasi Vendor Held Stock atau VHS adalah

realtime.
Ke depan kami juga sudah merencanakan beberapa

suatu sistem (web base) yang terintegrasi dengan

jenis pengembangan terhadap web VHS tersebut agar

ERP (Enterprise Resource Planning) Pertamina, yang

dapat lebih informatif dan bermanfaat bagi manajemen

bertujuan untuk mencatat dan membukukan semua

dalam mengambil keputusan.

transaksi arus minyak (persediaan, penerimaan dan
pengiriman) dalam sistem pengelolaan VHS.
Data dalam web ini diinput oleh handling agent (pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pertamina untuk mengelola
transaksi VHS yang berada di wilayah customer) dalam
hal ini PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin
secara harian. Data tersebut nantinya akan ter-interface

Penerapan sistem baru tentu saja ada ken

dalanya, terutama bagi para handling agent yang
tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana kesiapan

dari segi operasionalnya, agar sistem VHS bisa

berjalan lebih smooth? Upaya yang kami lakukan
adalah melakukan workshop kepada para pelaksana

ke sistem MySAP dan sistem ini berlaku sejak Go Live

handling agent pada 17 - 19 Maret 2014. Tentu saja hal

Web VHS pada 1 April 2014 pekan lalu.

ini tidak kami lakukan sendiri, melainkan juga bekerja
sama dengan fungsi IT Solution yang men-support

Apa tujuan dibuatnya aplikasi tersebut? Tujuan

sistem, fungsi Industrial Fuel Marketing dan Supply &

aplikasi tersebut adalah untuk meningkatkan kontrol dan

Distribution sebagai koordinator dari para pelaksana

monitoring atas transaksi arus minyak dalam transaksi

handling, dan tentu saja bersama kami agar data yang

VHS. Dengan demikian akan mempermudah user dalam

masuk bisa terintegrasi dan bisa kami terima di MySAP

mendapatkan data secara cepat, karena tidak perlu

tanpa kendala.

menunggu kiriman data dari handling agent. Para user

Kami juga telah berkoordinasi dengan handling agent

bisa menarik data secara real time secara langsung dari

pusat untuk bersama-sama melalukan monitoring dan

sistem tersebut.

evaluasi secara berkala terhadap implementasi web

Selama ini, data selalu didapat para user melalui
handling agent yang ditunjuk, yakni PT. Pertamina Patra
Niaga dan PT. Elnusa Petrofin yang disampaikan ke
Terminal BBM.

VHS tersebut agar data yang dihasilkan baik dan sesuai
dengan kondisi yang sebenarnya.
Selama dua pekan, penerapan sistem tersebut sudah
bisa berjalan lancar karena web ini sangat user friendly

Biasanya, untuk mendapatkan data, butuh waktu

dan mudah dipahami. Para handling agent cukup meng-

minimal seminggu atau bahkan sebulan sehingga ada

input data yang biasa diinput sebagaimana memasukkan

waktu tunda yang jika diakumulasi selama setahun

data melalui sistem yang lebih sederhana. Dari data yang

akan memunculkan ketidakefisienan serta kemungkinan

masuk implikasinya sangat terasa, karena efisiensi waktu

kesalahan dalam penyampaian data yang tidak

pengiriman data sangat terasa, dan bisa meminimalisir

terintegrasi dalam sebuah mata rantai sistem.

backlog.•DSU

EDITORIAL

Sakau Subsidi
Desakan kepada pemerintah untuk
menaikkan harga BBM subsidi, bahkan
menghapus subsidi BBM selama dua
bulan terakhir terus datang dari sejumlah
pihak. Dari kalangan pengusaha,
pengamat termasuk BI dan lembaga
asing seperti Bank Pembangunan Asia
(Asian Development Bank/ADB) dan
Bank Dunia.
Dalam diskusi ADB Outlook 2014
awal April lalu, Deputi Direktur ADB untuk
Indonesia Edimon Ginting, mengingatkan
pemerintah untuk melanjutkan program
pengurangan subsidi bahan bakar minyak
(BBM) dan mengalokasikan untuk sektor
pendidikan dan infrastruktur. Karena jika
harga BBM tetap murah dengan subsidi
yang besar, maka ketika konsumsi
berlebih akan memberatkan anggaran.
Tahun ini, anggaran subsidi BBM
mencapai Rp 210,735 triliun. Angka
tersebut, bisa saja bertambah, karena
beberapa faktor. Bertambahnya jumlah
kendaraan bermotor yang berdampak
pada konsumsi BBM, melemahnya kurs
rupiah terhadap kurs dolar Amerika,
serta kenaikan harga minyak mentah
dunia menjadi andil pembengkakan biaya
subsidi.
Subsidi BBM yang begitu besar, dinilai
berbagai pihak sebagai hal yang tidak
mendidik masyarakat dalam menghemat
energi. Perlu itikad baik untuk menjelaskan
dan menyosialisasikan terus menerus
bahwa subisidi ratusan triliun di negeri ini
setiap hari hanya dibuang di jalan. Apalagi
bangsa ini sudah berlarut-larut menikmati
subsidi yang tidak tepat sasaran. Tak
dapat dipungkiri, subsidi BBM memang
‘bikin nagih’ dan ‘bikin sakau’ kalau di
cabut.
Berbagai alternatif solusi digulirkan.
Tetapi tetap saja tidak bisa mengendalikan
besarnya subsidi, karena tidak berimbang
dengan peningkatan jumlah kendaraan.
Bagaimanapun juga usulan atau
masukan dari berbagai pihak, sudah
seharusnya ditelaah dan dipikirkan serius.
Setidaknya agar bangsa ini tidak terlarut
dalam gelimang subsidi energi, yang
dampaknya akan dirasakan anak cucu
kita di kemudian hari.•

OPINI
PEKERJA
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We Are Asian Energy Champion, Are We?
Aspirasi 2025, Menjadi Asian
Energy Champion dengan menjadi 100
perusahaan terkemuka dalam Fortune
100 Company, Revenue of Approx
USD 200 Billion, EBITDA of USD 40
Billion, Integrated Energy Company,
and Leading domestic player as well as
international footprint. Adalah sebuah
aspirasi yang menjadi rencana jangka
panjang Pertamina dalam mewujudkan
visi perusahaan dan pencapaian di masa
mendatang.
Pertamina memiliki segala aspek yang
diperlukan untuk menjadi Asian Champion
Energy seperti yang diaspirasikan. Sisi
infrastruktur, financial, technology, dan
terutama SDM-nya yang unggul dan
profesional lebih dari cukup untuk me
wujudkan Pertamina menjadi sebuah
perusahaan yang menjadi motor dan role
model di kawasan Asia.
Menjadi Asian Energy Champion
adalah bukan hal yang mudah. Pertamina
adalah hanya sebuah perusahaan atau
kita sebut sebagai organisasi yang
profit oriented, sementara infrastruktur,
finansial, dan teknologi hanya sebagai
asset untuk dikelola dan dipergunakan
semaksimal mungkin untuk mendapatkan
keuntungan dan pencapaian organisasi.
Lalu siapa yang harus mengelolanya?
Siapa yang harus menggunakan dan
mengembangkannya agar maksimal
demi kepentingan organisasi? Faktor
man usia selalu menjadi faktor kunci
yang memegang peranan terpenting da
lam proses tersebut. Tentunya pekerja
Pertamina sebagai SDM yang dimiliki
perusahaan adalah motor penggerak
utama dalam menggerakkan roda per
kembangan dan kemajuan perusahaan
untuk mencapai Asian Energy Champion.
Tapi pekerja yang mana?
Saat ini Pertamina sedang dalam
kondisi yang terbagi menjadi dua ge
nerasi pekerja. Top Level Management
Pertamina dipegang oleh pekerja senior
dengan pengetahuan dan pengalaman
yang sudah tidak diragukan lagi, tetapi
sampai kapan hal ini akan tetap bertahan?
Dengan keterbatasan usia dan Masa
Purna Karya yang telah dekat menanti,
kebijakan dan keputusan manajerial mau
tidak mau harus diestafetkan. Sementara
pekerja muda yang saat ini menjadi tulang
punggung operasional dan pelaksana di
lapangan masih “belum masanya” untuk
menerima tongkat estafet kepemimpinan
yang tidak saja berat dan menuntut
kemampuan manajerial yang cermat,
namun juga berisiko tinggi.
Pertamina saat ini sangat gencar
melakukan rekrutmen dan menjaring
generasi terbaik bangsa untuk dapat
bergabung dengan perusahaan menjadi
pondasi-pondasi baru pencakar langit
peru sahaan dalam rangka menjadi
Asian Energy Champion. Rekrutmen

dapat menjadi salah satu alternatif solusi
untuk mendapatkan SDM yang unggul di
bidangnya, namun belum untuk menerima
tongkat estafet perusahaan. Hal ini belum
lagi dengan tingkat modifikasi dan
penyesuaian organisasi yang sangat
tinggi dalam menemukan formula terbaik
bagi kemajuan perusahaan (perubahan
organisasi, single grade, rotasi dan
mutasi, serta kondisi ipoleksosbud (ideo
logi, politik, ekonomi, social dan budaya)
mengingat Pertamina adalah salah satu
pilar bangsa ini dari sisi kedaulatan energi.
Kinerja Pertamina dapat dilihat dari
pertumbuhan yang positif, baik dari sisi
kinerja operasional, investasi, maupun
kontribusinya terhadap bangsa Indonesia
melalui Pemerintah. Pertamina berhasil
mendongkrak keuntungan sebesar 11%
sebesar 32,05 T dari 25,94 T di tahun
sebelumnya, pencapaian ini didukung
dari produksi migas yang naik dari
461.630 barel per hari menjadi 465.220
barel per hari, realisasi produksi panas
bumi juga naik sebesar 38,5 % mencapai
21,73 juta ton.

Tidak mau ketinggalan di sektor
hilir, Pelumas telah berhasil menembus
pasar di 24 negara, dan tetap kokoh
di pasar domestik dengan penguasaan
pasar sebesar 60%. Pertamina juga
melakukan peningkatan niaga gas yang
fantastis dengan peningkatan sekitar
147% mencapai 33,8 ribu BBTU. Salah
satu prestasi Pertamina adalah dapat
menyalurkan BBM Bersubsidi (PSO) di
bawah kuota yang ditetapkan sehingga
tidak memberatkan Pemerintah dalam
menanggung subsidi BBM. Dan yang
sangat membanggakan adalah kontribusi
Pertamina di tahun 2013 terhadap
penerimaan negara adalah sebesar
Rp78,22 triliun yang terdiri dari Rp9,5
triliun dividen dan Rp68,72 triliun setoran
pajak. Kontribusi ini meningkat sebesar
18,21% dibandingkan tahun sebelumnya
sebesar Rp66,17 triliun.
Sebuah catatan kecil yang “melekat
erat”, saat ini Pertamina masih merugi da
lam bisnis LPG Non PSO 12 kg sebesar

Rp5,7 triliun di tahun 2013. Catatan ini
harus segera dilepas dan dibebaskan dari
Pertamina untuk menjadi Asian Energy
Champion.
Pertamina bukan lagi regulator, per
saingan dan lobi bisnis penguasaan
lap angan migas dan pertarungan di
bisnis hilir semakin keras dan semakin
tenggelam ke dalam grey area. Pertamina
harus bisa berdiri tegak dan menguasai
pasar Asia untuk bisa menjadi Asian
Energy Champion. Perubahan mindset,
kedaulatan energi, profesionalisme, dan
service excellent harus dapat diwujudkan
sebagai salah satu anak tangga menuju
perusahaan yang memiliki reputasi dan
kredibilitas yang mendunia.
Apa peran kita sebagai pekerja
Pertamina? Langkah pertama yang ha
rus kita lakukan adalah “Banggalah”
menjadi pekerja Pertamina. Kebanggaan
diri bukanlah kesombongan, dengan
kebanggaan sebagai insan Pertamina
maka kita dapat bekerja dengan hati
dan pikiran yang jernih. Kita harus
bangga berdiri tegak berhadapan dengan
pesaing. Apabila kita bangga menjadi
insan Pertamina, maka kita tidak akan
pernah ingin Pertamina terpuruk dan
akan tetap bekerja keras untuk kemajuan
dan akselerasi Pertamina menjadi Asian
Energy Champion.
D e n g a n s e m a n g a t 6 C , p ro f e 
sionalisme, dan dilandasi kebanggaan
untuk bekerja lebih keras, cerdas, dan
ikhlas niscaya Pertamina akan semakin
menjadi perus ahaan yang leading di
bidangnya, dan tentu saja akan berimbas
pada peningkatan kesejahteraan,
kenyamanan, dan rasa aman bagi pekerja
Pertamina.
Pekerja Pertamina tidak saja ha
rus mengembangkan diri dan terus
meningkatkan kualitasnya baik secara
hardskill dan softskill, namun juga per
sonality-nya. Perusahaan memberikan
layanan pelatihan dan pengembangan
diri yang lebih dari cukup bagi pekerjanya
melalui berbagai jenis pelatihan, namun
secara pribadi pekerja juga harus tetap
mencari sumber ilmu dan pengalaman
untuk menjadi lebih baik.
Dengan memiliki sumber daya
manusia yang unggul dan andal, roda
kinerja Pertamina akan semakin kencang
bergerak mendekati Asian Energy Cham
pion. Pekerja Pertamina harus mampu
membaca celah dan kesempatan bisnis,
memiliki jiwa entreupreneur yang tinggi,
memiliki dedikasi dan profesionalisme
yang setara dengan standar internasional,
menjadi “public relations” perusahaan,
menjadi “role model” di masyarakat, jujur
dan transparan, namun tetap santun dan
bermartabat sesuai budaya Indonesia.
Last but not least..Are You strong
enough..? Are You though enough..? To
be part of Asian Energy Champion...?•

penggunaan pipa gas diusulkan
tanpa tender

PALEMBANG (Koran Tempo) – Kepala BPH Migas

Andy Noorsama sommeng mengusulkan perubahan
regulasi untuk pengembangan infrastruktur gas
bumi. Pembangunan ruas baru pipa gas diusulkan
tak perlu lagi melalui mekanisme tender seperti diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014.
Andy mengatakan, dengan mekanisme tender,
kajian awal pembangunan pipa harus dilakukan
pemerintah. Setelah studi oleh pemerintah selesai,
baru dilakukan lelang terbuka untuk memilih
perusahaan yang akan mengangkut gas bumi. “Kami
ingin merevisi aturan ini. Aturan ini menghambat.
Peranan pemerintah terlalu kuat, sementara duit
enggak ada,” ujar Andy. Idealnya, kata Andy, studi
kelayakan dilakukan badan usaha. “Badan usaha
mengajukan ke BPH Migas. Nanti BPH mengundang
pakar dan pemda untuk menguji kelayakannya,”
ujarnya.

skk migas andalkan riau jadi
backbone

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – SKK Migas

mengandalkan provinsi Riau sebagai backbone
produksi minyak nasional pada 2014 dengan
target 334.854 barel per hari. Kepala Sub Bagian
Komunikasi dan Protokol SKK Migas Zudaldi Rafdi
mengatakan industri hulu migas turut berperan
serta dalam mengatasi polusi kabut asap di provinsi
tersebut. “Kami berharap masalah ini menjadi
perhatian semua pemangku kepentingan mengingat
gangguan kegiatan operasi hulu migas di Riau bisa
mengancam produksi minyak nasional,” ujar Zudaldi.
Pasalnya, kabut asap sempat menyebabkan ratusan
sumur minyak harus ditutup dan produksi minyak
turun sampai 12.000 BOPD. Ia mengungkapkan
saat ini ada 50 sumur yang sedang dikerjakan
dengan kemajuan yang sangat lambat akibat kabut
asap.•RIANTI

Tahun L, 7 April 2014

Dominasi Pertamina di Asian
Excellence Recognitions Awards

HONGKONG – Pertamina
menyabet enam penghargaan
dalam ajang Asian Excellence
Recognitions Awards 2014.
Penghargaan terbaik
di tingkat Asia itu diraih
untuk kategori Asia’s Best
CEO, CFO, Environment
Responsibility, Corporate
Social Responsibility, Investor
Relations Company dan
Investor Relations Profesional.
Pengakuan tersebut
diumumkan saat perhelatan
4rd Recognition Awards 2014
di Renaissance Harbour View
Hotel, Wanchai, Hongkong
(3/4). Corporate Governance
Asia sebagai penyelenggara
menekankan penghargaan
tersebut diberikan untuk
melihat keunggulan pemimpin
dan manajemen perusahaan,
dalam kinerja keuangan,
h u b u n g a n i n v e s t o r d a n
komunikasi, etika bisnis, tang
gung jawab sosial perusahaan
(CSR) dan praktik dalam
upaya pelestarian lingkungan
hidup.
Ratusan CEO dan
pimpinan perusahaan dari
berbagai sektor seperti
perbankan, telekomunikasi
dan juga sektor energi dari
kawasan Asia seperti RRC,
Singapura, Hongkong dan
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menerima penghargaan Asia’s Best CEO dalam ajang Asian Excellence
Recognitions Awards 2014.

Indonesia hadir dalam malam
penganugerahan. Termasuk
di antaranya Direktur Utama
Pertamina, Karen Agustiawan,
Corporate Secretary Perta
mina Nursatyo Argo, VP
Investor Relations Achmad
Herry S, dan Manager CSR
Ifki Sukarya.
Penghargaan Best CEO,
CFO diterima Pertamina
selama 2 tahun berturut-turut.
Sementara Best Investor
Relations diraih Pertamina
selama 3 tahun berturutturut. Atas penghargaan
Best Investor Relations yang
terus dipertahankan tersebut,
maka Corporate Governance

Asia menganugerahkan Best
Investor Relations Profesional
kepada VP Investor Relations
Achmad Herry S dan Head
of Capital Market, Kornel
Soemardi. “Penghargaan
ini merupakan validasi dari
pihak komunitas keuangan
luar, bahwa yang kita kerjakan
itu benar dan memenuhi
standar ekspektasi investor.
Setelah Fungsi IR Pertamina
mendapatkan penghargaan
Best IR - Indonesia selama
3 tahun berturut-turut, ma
ka para juri Governance
Asia menyimpulkan bahwa
Fungsi itu bisa konsisten
kualitas kerjanya, karena

adanya orang-orang yang
berk omitmen didalamnya,”
pungkas Achmad Herry.
Penghargaan ini me
rupakan hasil survei kepada
para pengambil keputusan,
pelaku bisnis, dan pelaku
pasar keuangan di kawasan
Asia Pasifik.
Selain Pertamina,
p e r us a h a a n I n d o n e s i a
y a n g j u g a m e m p e ro l e h
penghargaan adalah PT
Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Hal ini membuktikan bahwa
komunitas inter nasional
menilai Pertamina telah
setara dengan perusahaan
terbuka.•NERISA/DSU

Terdapat lima kilang

dari total keseluruhan
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Penandatanganan Bersama SOP LPG
Kilang Swasta Domestik
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Jakarta – Buat Anda yang memiliki mobil baru,
pastikan untuk mengunakan bahan bakar yang
sesuai dengan teknologi kendaraan Anda, apalagi
kalau memiliki kelebihan plus lainnya.
Itulah edukasi yang diberikan Pertamina untuk
automania dalam gelaran “Auto Bild Festival 2014”
di Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta Barat,
19-23 Maret 2014.
Dalam acara yang digelar oleh Majalah Auto
Bild Indonesia ini, Pertamina mengambil peran
dalam tema “fuel for my car”, lewat berbagai
bentuk edukasi yang menyedot perhatian para
pengunjung mall. Commercial Retail Fuel Marketing
Manager Pertamina Waljiyanto menuturkan,
bentuk-bentuk edukasi tersebut mulai dari majalah,
media sosial, konsultasi langsung, hingga kontes
melalui kendaraan untuk mengetahui seberapa jauh
performance BBM Pertamina.
“Teknologi kendaraan itu berkembang cukup
pesat dimana harus berbagi kepada konsumen
untuk memilih bahan bakar yang tepat bagi
kendaraannya,” kata Waljiyanto di Auto Bild
Festival, Minggu (23/3)
Dalam acara tersebut ia juga berujar kepada
para pengunjung tips dalam memilih bahan bakar
yang baik. Hal pertama pertama adalah bagaimana
memilih bahan bakar yang bisa memberikan
performance bagi kendaraan itu sendiri, kemudian
bagaimana fuel bisa membuat mesin awet, usia
pemakaiannya lebih lama.
“Kami mempunyai Pertamax Series Pertamax,
Pertamax Plus, Pertamax Racing dan Pertamina
Dex yang mempunyai kekuatan yaitu pertama ia
memurnikan bahan bakar itu sendiri, kemudian
mencegah karat di mesin, dan bisa melindungi
mesin,” terang Waljiyanto dalam acara yang djuga
diikuti beragam merek mobil tersebut.
Ia berharap lewat festival ini semua konsumen
bisa mendapatkan edukasi, tentang bagaimana
memilih fuel yang benar untuk kendaraannya. “Kami
tidak jualan produk, tapi berjualan teknologi dan
layanan,” tegas Waljiyanto.
Tercatat sejauh ini respon konsumen akan
bahan bakar terbaik keluaran Pertamina kian
bagus. Pertumbuhan penjualannya di tahun 2013
cukup tinggi yakni, Pertamax 23 persen, Pertamina
DEX 200-300 persen. Hal ini menurut Waljiyanto
menunjukkan tingkat kesadaran pelanggan me
ningkat, yang merupakan buah dari edukasi yang
dilakukan terus menerus.
Selain edukasi dari Pertamina, Festival Autobild
2014 yang digelar selama lima hari ters ebut,
diisi dengan beragam kegiatan lainnya. Seperti
aftermarket exhibition, stand up comedy, pe
nampilan Andra & The Backbone, dan Endah &
Rhesa.•SAHRUL

Foto : PRIYO

Edukasi Automania di
Auto Bild Festival 2014

J a k a rta – P e r t a m a x
Racing, produk jagoan be
sutan Pertamina mendukung
puluhan mobil bertenaga di
atas 3.000 cc yang tergabung
dalam klub Speedgonz men
jajal gunung, dalam acara
“Speedgonz Club Anniversary
and Mountain Sport Car
Touring”.
Acara yang digelar pa
da 20-21 Maret ini me
nempuh rute Jakarta-Ban
dung-Lembang, dengan
men yertakan mobil sport
beragam merek, seperti Lam
borghini, Porsche Carrera,
Lotus, Nissan dan sport car
lainnya.
Kegiatan touring Speed
gonz Sport Car Club ini diawali
dilepas oleh Commercial Fuel
Marketing Manager Pertamina
Waljiyanto, GM MOR III
Affandi, Direktur Utama PT
Pertamina Retail Toharso,
di SPBU COCO Kuningan,
Jakarta Selatan.
Rombongan meluncur
menuju Bandung untuk
merasakan langsung kualitas
dan performa bahan bakar
beroktan 100 tersebut. “Ka
mi sangat berterima kasih
kepada Pertamina. Pertamax
Racing ini sangat cocok
dengan mobil sport karena
memiliki kandungan bioetanol dan bebas timbal,”
kata Nono, President dari
Speedgonz Car Club.
Nono juga mengatakan

GM MOR III Affandi, Commercial Fuel Marketing Manager Pertamina Waljiyanto, Direktur Utama PT Pertamina Retail Toharso
melepas touring Speedgonz Sport Car Club yang menempuh rute Jakarta - Bandung - Lembang.

bahwa klub mobil tersebut
memang sering mengadakan
event. Kini mereka ingin men
jajal gunung dengan Pertamax
Racing. “Tema Kami sekarang
mountain. Jarang-jarang
sport car naik gunung, iya
nggak?” imbuh Nono.
Dukungan Pertamina
melalui Marketing Operation
Region III ini ikut mendorong
kegiatan otomotif mobil sport
di Indonesia. GM MOR III
Affandi berharap dukungan
Pertamax Racing sebagai
top fuel product Pertamina
tersebut dapat meningkatkan
jumla h konsume n ke las
menengah dalam merasakan
dahsyatnya kualitas dan

performa bahan bakar ini.
“Selain keterampilan me
ngemudi, pengunaan bahan
bakar yang tepat bagi mobil
sport sangat penting untuk
memacu kendaraan dengan
maksimal,” ujar Affandi.
Sementara Commercial
Fuel Marketing Manager
Pertamina Waljiyanto me
maparkan, selain memiliki
oktan paling tinggi di gasoline,
Pertamax Racing juga me
miliki kelebihan lain. Di an
taranya, ramah lingkungan,
mampu memelihara bagian
dalam mesin agar tetap
awet, membersihkan mesin,
pelindung anti karat (corrosion
inhibitor) pada dinding tangki,

saluran bahan bakar, dan
ruang bakar mesin, serta
memurnikan bahan bakar.
Saat ini produk yang
dia kui federasi balap in
ternasional ini tersedia di
SPBU COCO Arteri Pondok
Indah dan SPBU COCO
Kuningan, Jakarta Selatan
dengan harga Rp.49.000
per liter. Selain itu, Pertamax
Racing dalam bentuk ke
masan 5 liter, 10 liter dan 20
liter telah tersedia di seluruh
SPBU COCO di pulau Su
matera dan Jawa.
“Bahkan sebentar lagi
Pertamax Racing juga hadir di
Banjarmasin dan Balikpapan,”
ungkap Waljiyanto.•SAHRUL

BPS Refinery XXVI Dibina di Sungai Gerong
SUNGAI GERONG – GM
RU III Yulian Dekri membuka
secara resmi pembinaan
classroom untuk peserta Pro
gram Pendidikan Bimbingan
Profesi Sarjana (BPS) Refinery
angkatan ke-XXVI di HSE TC
Sungai Gerong, (17/3).
Dalam kesempatan
tersebut, GM RU III Yulian Dekri
menyambut baik program
ini. Ia berharap selama lima
minggu berada di RU III, para
peserta dapat memanfaatkan
secara optimal, baik fasilitas,
sumber daya manusia serta
keanekaragaman budaya dan
alam yang sudah tersedia.
“Selama berada di

RU III peserta mengikuti
berbagai kegiatan seperti
materi training classroom,
kedisiplinan, serta kegiatan
lainnya. Sehingga Anda
semua mampu meningkatkan
skill dan kompetensi,” ujarnya.
Sebagai salah satu BUMN,
Pertamina tentu memerlukan
keterlibatan sumber daya
manusia yang tangguh dalam
memperjuangkan visi dan
misi perusahaan. Untuk
itu, perusahaan menitipkan
tongkat estafet perjuangan
pada energi-energi baru
Pertamina yang terus
dipersiapkan, termasuk para
peserta BPS.

Foto : RU III

Foto : WAHYU

Pertamax Racing Support Mobil
Sport Naik Gunung
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GM RU III Yulian Dekri memberikan ucapan selamat kepada peserta BPST XXVI.

“Perusahaan menitipkan
tongkat estafet perjuangan
pada energi-energi baru
Pertamina yang terus diper
siapkan. Seluruh bangsa dan

negara menitipkan amanah
mereka kepada kita untuk
mengelola sumber daya
energi yang tersebar di tanah
air,” tegas Yulian.• RU III

Sorong – PT Pertamina EP (PEP) Asset 5 Papua
Field menjadi saksi penyerahan beasiswa dari
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sorong
kepada 3 marga pemilik ulayat di Distrik Klamono,
pada Rabu (12/3). Ketiga marga penerima
beasiswa tersebut adalah marga Klawom, marga
Idik, dan marga Mambringgofok. Ketiga marga ini
merupakan pemilik ulayat lokasi beroperasinya
PEP Papua Field di Klamono.
Hadir dalam penyerahan beasiswa tersebut
Asisten II Setda Kabupaten Sorong Abdul
Gani Malagapi, S.Sos, MM, Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Sorong Dr. Johny Kamuru, M.Si,
Kepala Distrik Klamono Yoel Kemesfle, perwakilan
Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, Kapolsek
Klamono Ismail Ibrahim, Kepala Urusan Humas
SKK Migas Perwakilan Papua dan Maluku
Bambang Dwi Djanuarto, Legal and Relations
Assistant Manager PEP Papua Field, Rochman,
Ketua Dewan Adat Suku Negelin, Philipi Klawom,
dan tokoh dari 3 marga pemilik ulayat Klamono.
Penyerahan beasiswa dilaksanakan di Ruang
Pola, Kantor Bupati Sorong. Beasiswa senilai
Rp 150 juta diharapkan dapat membantu biaya
pendidikan anak-anak dari 3 marga pemilik
ulayat sehingga dapat menempuh pendidikan
dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
“Beasiswa yang diberikan sebagai salah satu
bentuk perhatian Pemda Kabupaten Sorong untuk
mengembangkan SDM asli Papua yang berada
di ring satu wilayah penghasil migas di Klamono,”
ungkap Asisten II Setda Kabupaten Sorong, Abdul
Gani Malagapi.
Dijelaskan, perhatian Pemda Kabupaten
Sorong bukan hanya pembangunan infrastruktur
yang terus digalakkan, tetapi pembangunan SDM
juga terus dilakukan melalui berbagai upaya,
salah satunya melalui pemberian beasiswa
pendidikan. Dengan diberikannya beasiswa,
kiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya
karena dana yang diberikan akan diminta
pertanggungjawabannya sebelum dilakukan
pencairan dana tahap kedua.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Sorong, Johny Kamuru,
mengatakan beasiswa akan diberikan secara
berkelanjutan. Ia berpesan agar beasiswa
pendidikan ini dimanfaatkan dengan tepat.
Beasiswa tersebut merupakan penyerahan
tahap pertama. Tahap kedua akan diserahkan
beasiswa senilai Rp 150 juta dan 3 unit mobil
double cabin untuk menunjang transportasi dan
kegiatan perekonomian 3 marga. Bantuan dengan
total nilai Rp 1,35 miliar disisihkan dari Rp4,3 miliar
yang merupakan 10 persen dari dana bagi hasil
migas Pemda Kabupaten Sorong.
Sebelumnya, pada Selasa (4/3), PEP Papua
Field memberikan bantuan pendidikan bagi anakanak 3 marga pemilik ulayat Klamono senilai Rp
50 juta.•Andi Njo
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Pertamina Foundation Dukung
Pengembangan Bakarti di Bandung
BANDUNG—Buah Maja
sebagai Bahan Bakar Nabati
(Bakarti) masih belum banyak
diketahui orang. Padahal,
potensi pengembangan
buah ini sangat besar di
Indonesia. Setelah sukses
dikembangkan oleh siswasiswa SMAN 5 Denpasar
Bali dan SMPN 1 Kedamean
Gresik, kini buah Maja akan
dikembangkan di Bandung.
Deklarasi Bakarti di
Kota Bandung dilakukan
Minggu (30/3) oleh Walikota
Bandung Ridwan Kamil
b e rs a m a m a s y a r a k a t
B a n d u n g s a a t c a r f re e
day. Hadir pula perwakilan
dari Pertamina Foundation
selaku pendukung pe
ngemb angan Bakarti me
lalui program Sekolah
Sob at Bumi, yakni Wakil
Direktur Eksekutif Pertamina
Foundation Wahyudin Akbar
serta Direktur Pendidikan
Ahmad Rizali. Turut pula
tokoh sekaligus pengusaha
Bandung Perry Tristianto.
Ridwan mengatakan,
Bandung selalu terbuka
untuk menerima hal-hal
yang inovatif termasuk pe

ngembangan buah Maja
seb agai bahan bakar na
bati. Apalagi, jika hal ini
dikembangkan secara serius,
dan didukung oleh peran
swasta maka bukan mustahil
Bandung nantinya menjadi
pelopor dalam gerakan energi
ramah lingkungan.
Sebelumnya, Kota
Bandung juga telah men
deklarasikan menjadi eco
transport city. Pendeklarasian
dan pengembangan ko
mun itas sepeda untuk se
kolah dilakukan di SMPN
7 Bandung. Program ini
juga menjadi bagian lain dari
program Sekolah Sobat Bumi.
Sementara itu Wahyudin
mengatakan, bakarti yang
telah dikembangkan oleh
siswa-siswa SMAN 5
Denpasar dan juga SMPN 1
Kedamean Gresik sebenarnya
hanya memanfaatkan
ketersediaan buah Maja yang
banyak dan tidak termakan.
“Potensi tersebut yang
kemudian didorong untuk di
kembangkan oleh siswa-siswa
ini. Daripada membusuk,”
tandas Wahyudin.
Untuk itu ia berharap,

Foto : PERTAMINA FOUNDATION

PEP Papua Field
Peduli Pendidikan
Distrik Klamono
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Wakil Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Wahyudin Akbar dan Direktur
Pendidikan Pertamina Foundation Ahmad Rizali bersama Walikota Bandung
Ridwan Kamil menunjukkan contoh pengembangan buah Maja menjadi bahan
bakar nabati.

dengan potensi buah maja
yang ada di sekitar Bandung
dan kawasan Jawa Barat
pada umumnya, bakarti dari
buah maja diharapkan dapat
berkembang dan menjadi
energi alternatif. Dengan de
mikian menjadikan Bandung
sebagai pelopor dalam
hal pengembangan energi
alternatif.
Hal senada diutarakan
Ahmad Rizali. Bandung
seb agai salah satu kota
kuliner terbesar di Indonesia
sangat berpotensi untuk
mengembangkan bakarti

dari buah Maja. Apalagi, buah
maja termasuk tumbuhan
yang dapat hidup dalam
kondisi ekstrim sehingga
memungkinkan pohon Maja
tumbuh di wilayah Indonesia
manapun.
“Kalau siswa SMAN 5
Denpasar menawarkannya
sebagai energy alternative
untuk pengrajin kriya. Kalau
siswa SMPN 1 Gresik mereka
akan menawarkannya ke
para pembatik. Kalau di sini
barangkali kuliner, tentu saja
dalam skala terbatas dulu,”
tegas Ahmad.•PF

Mitra Binaan PEP Tanjung Field Deklarasikan
Paguyuban Pedagang Taman 10 K
Tanjung—Para pedagang
di Taman 10 K yang merupakan
CSR mitra binaan Pertamina
EP Tanjung Field, pada Rabu
(26/3) mendeklarasikan
paguyuban pedagang Taman
10 K. Bertempat di Gedung
Mutiara Patra Kompleks
Pertamina, sebanyak 28
pedagang bersepakat untuk
mendirikan paguyuban.
Dengan difasilitasi penuh oleh
Pertamina EP Tanjung Field,
kegiatan ini dihadiri Tanjung
Field Manager Heragung
Ujiantoro, L&R Assistant
Manager Himawan Djatmiko,
dan Lurah Belimbing Rony
Saputra.
“Semoga paguyuban ini
menjadi wadah bagi para
pedagang di Taman 10 K agar
lebih tertata organisasinya dan
kebersamaan untuk kemajuan

para pedagang yang selama
ini menjadi mitra binaan Per
tamina EP Tanjung Field,”
harap Heragung Ujiantoro.
Deklarasi para pedagang
di Taman 10 K ini tertuang
dalam lembar deklarasi yang
ditandatangani oleh seluruh
pedagang di Taman 10 K.
Lembar deklarasi ini kemudian
disahkan oleh manajemen
Pertamina EP Tanjung Field
dan Lurah Belimbing. Dengan
adanya deklarasi ini, para
pedagang yang sejak tahun
2005 menjadi mitra binaan
Pertamina EP Tanjung Field
membuktikan eksistensi ko
munitas para pedagang yang
bernaung di kios Taman 10 K
Kecamatan Murung Pudak.
“Paguyuban ini menjadi
bukti, kegiatan CSR
Pertamina EP Tanjung Field

Foto : PEP TANJUNG FIELD

Foto : PEP FIELD PAPU
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telah berdampak melahirkan
institusi ekonomi-sosial baru,”
terang Himawan Djatmiko.
Dukungan awal Pertamina
EP Tanjung Field selain
memfasilitasi kegiatan dek
larasi juga membagikan se
ragam untuk anggota pa
guyuban yang wajib dikenakan
setiap Sabtu dan Minggu.
“Seragam ini akan
menjadi media sosialisasi

untuk pengunjung Taman
10 K terhadap keberadaan
Payuban kami,” ungkap Arian
to, salah satu pedagang di
Taman 10 K.
Para pedagang yang
s eb e l u m n y a m e r u p a k a n
pedagang kaki lima (PKL)
tersebut menjadi penghuni
kios di Taman 10 K yang
aktif menjadi mitra binaan
Pertamina EP Tanjung Field.•zr
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Pangkalan Susu - Komitmen Pertamina
EP Field Pangkalan Susu terhadap lingkungan
hidup diwujudkan salah satunya melalui
Pelatihan Sekolah Adiwiyata/Sekolah Ramah
Lingkungan, yang dilakukan di enam sekolah
yang tersebar di lima kecamatan, di Kabupaten
Langkat – Sumatera Utara. Di akhir program,
Pertamina EP Field Pangkalan Susu menggelar
acara pelepasan program yang dilaksanakan di
SDN 054871, Suka Makmur Kecamatan Binjai,
Selasa ( 25/3).
Pada program yang telah berjalan selama
empat bulan dari November 2013 Pertamina
EP Pangkalan Susu Field menggandeng
Dompet Duafa Waspada sebagai mitra pe
laks anaan program fokus dalam kegiatan
mengenai lingkungan hidup.
Tujuan dijalankan program CSR Adiwiyata
Sekolah Hijau oleh Pertamina EP Pangkalan
Susu Field selain mendukung program
pemerintah khususnya Kementerian Negara
Lingkungan Hidup, program ini juga bertujuan
menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah
sebagai tempat pembelajaran dan menciptakan
sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan
bagi sekolah dasar dan menengah. Program
Sekolah Adiwiyata adalah kegiatan CSR
berbasis lingkungan, yang juga mendukung
kegiatan PROPER dari Pangkalan Susu Field.
Acara pelepasan program dihadiri oleh
kepala sekolah binaan serta para pejabat
terkait, yaitu Kadis Pendidikan & Pengajaran
Kab. Langkat, H. Sujarno.S.Sos,M.Si dan
KUPT P&P Kec. Binjai Amansyah Ginting,
Field Manager Pertamina EP Pangkalan Susu
Dirasani Thaib, Asmen L&R Pertamina EP
Pangkalan Susu Daniel Munthe, serta dari
Dompet Duafa Waspada. Ini membuktikan
tidak hanya Pertamina EP Field Pangkalan
Susu yang peduli akan masalah lingkungan,
namun Kabupaten Langkat pun berupaya
untuk mendukung pembinaan yang dilakukan
sejak dini ini.
Dalam acara tersebut diumumkan pula juara
sekolah program binaan yang menunjukkan
progress dalam pengimplementasian program
secara signifikan, dan SDN 054871 yang keluar
menjadi pemenang.
“Kami harapkan agar sekolah yang telah
mendapatkan bantuan ini dapat menjadi
pelopor bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten
Langkat khususnya untuk menjadi sekolah
berwawasan lingkungan,” ujar Field Manager
Pangkalan Susu, Dirasani Thaib.
Antusiasme tergambar dari sekolah binaan
program yang menjadikan semangat bagi
Pertamina EP Pangkalan Susu Field untuk
terus berkomitmen meningkatkan fokusnya
pada kegiatan berbasis lingkungan hidup.•PEP
PANGKALAN SUSU FIELD

Guru-guru PAUD dari Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara serius menyimak mengajar secara kreatif.

yang luas. Tentunya bek al
pemahaman dan pengeta
huan tersebut tidak hanya
didapat dari orangtua mereka
namun juga dari guru atau
pendidik yang ada di sekolah.
“Dengan menumbuhkan
perkembangan fisik, ke
cerdasan, daya cipta, ke
cerdasan emosi serta so
sio emosional bahasa
dan komunikasi yang baik
semenjak dini, kami percaya
ke depan nanti akan muncul

generasi penerus bangsa
yang hebat dan mampu
membawa bangsa ini ke
arah yang lebih baik lagi,”
ungkap Wiko Taviarto saat
pembukaan pelatihan PAUD
Pertamina di Balikpapan.
Wiko berharap kerja sama
antara Pertamina dengan
lembaga sosial atau yayasan
maupun dinas pemerintahan
di Kota Balikpapan dan
sek itarnya dapat lebih di
tingkatkan.

Foto : romi arief priyatin

PEP Pangkalan Susu
Field Komitmen pada
Lingkungan

Balikpapan - Refinery
Unit V bekerja sama dengan
Lembaga Kemanusiaan PKPU
Cabang Kota Balikpapan
kembali menyelenggarakan
kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR) di bidang
pendidikan, yaitu “Workshop
Creative Teaching For PAUD
Teachers 2014”. Program
Pelatihan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) PT Pertamina
(Persero) yang memasuki
tahun kedua ini, diikuti oleh 50
pendidik PAUD yang berasal
dari kota Balikpapan dan
Kabupaten Penajam Paser
Utara. PT Pertamina (Persero)
dan PKPU menyelenggarakan
acara tersebut di hotel Le
Grandeur Balikpapan dan
dibuka oleh General Affairs
Manager RU V, Wiko Taviarto.
Melalui kegiatan CSR
pelatihan para pendidik
PA U D i n i , P e r t a m i n a
memiliki cita-cita agar anak
Indonesia di masa yang akan
datang mempunyai bekal
pemahaman dan wawasan
yang baik apabila semenjak
dini diperkenalkan dengan
pelajaran dan pengetahuan

Acara yang berlang
sung selama 3 hari dari
3-5 April 2014 ini juga di
hadiri oleh perwakilan dari
Dinas Pendidikan, Ketua
Himpunan PAUD Indonesia
kota Balikpapan dan Ka
bupaten Penajam Paser
Utara, tim manajemen serta
Public Relation Section
Head Pertamina RU V, Abdul
Malik serta perwakillan dari
Persatuan Wanita Patra.•
Arya Yusa

Pertamina Goes to School :

RU VI Peringati Bulan K3 di SMAN 1 Sindang
BALONGAN - D a l a m
rangka memperingati bulan
Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3) Nasional, Refinery
Unit VI Balongan sambangi
sekolah di Kabupaten
Indramayu melalui program
Pertamina Goes To School
(PGTS). Acara yang bertujuan
untuk memupuk pemahaman
dan kesadaran generasi
muda mengenai isu K3 ini
berlangsung di SMAN 1
Sindang, pada (14/3) dan
diikuti 250 siswa dan guru.
Kegiatan di SMAN 1
Sindang ini merupakan puncak
dari roadshow PGTS yang
sebelumnya diselenggarakan
di SMAN 1 Indramayu, SMKN
1 Balongan dan SMKN 2
Ind ramayu. Agenda yang
dilakukan di tiap-tiap sekolah
bervariasi, namun secara
garis besar informasi yang
disampaikan pada kegiatan

ini meliputi beberapa hal, yaitu
pengenalan bisnis proses
Pertamina terutama RU VI
Balongan, sharing session
mengenai upaya konservasi
lingkungan dan isu terkait K3.
Selain itu, kegiatan
PGTS ini sekaligus menjadi
momen bagi RU VI untuk
memperkenalkan Visi barunya
di tahun 2014, yaitu “Menjadi
Kilang Terkemuka di Asia
Tahun 2025”. Visi tersebut
tentunya dapat terwujud
dengan adanya dukungan
dari seluruh stakeholders
RU VI, termasuk generasi
muda Indramayu. Tak kalah
pentingnya adalah sosialiasi
Tata Nilai 6C yang merupakan
pondasi bagi Pertamina untuk
dapat mengoptimalkan trans
formasinya menjadi peru
sahaan yang lebih profesional
dan mendunia.
Bulan K3 Nasional sen

Foto : RU VI

Foto : PEP Pangkalan

susu field

RU V Adakan Workshop Creative Teaching
untuk Guru PAUD

diri telah menjadi agenda
rutin yang dilakukan oleh
peru sahaan-perusahaan di
Indonesia, termasuk Per
tamina. Tahun ini, selain
melaksanakan PGTS, RU VI
Balongan juga melaksanakan
serangkaian kegiatan seperti
Simulasi Pemadaman Ke
bakaran, Lomba Pemadaman
Api, Safety Rally Bike, Donor
Darah dan lain sebagainya.
Dalam kesempatan ini

pula, diserahkan pula bantuan
3 buah Alat Pemadam Api
Ringan (APAR) sebagai sarana
penunjang keselamatan ber
aktifitas sekaligus memberikan
pelatihan singkat mengenai
penggunaan alat tersebut.
Diharapkan para siswa dan
guru SMAN 1 Sindang dapat
dengan cepat melakukan
aksi pemadaman apabila
terjadi kebakaran ringan di
lingkungan sekolah.•RU VI

SINOPSIS
		

Judul

: ENTREPRENEURSHIP HUKUM LANGIT

Pengarang : Abu Marlo
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
ISBN : 978-979-22-9278-7
Istilah “entrepreneurship” sudah tidak asing lagi di
telinga kita. Hampir setiap hari kita mendengar istilah
ini bahkan mungkin Anda sendiri sudah melakukan
entrepreneurship dengan sangat serius, namun boleh
jadi Anda tidak menyadarinya. Secara garis besar,
entrepreneurship adalah bagaimana seseorang
menangkap peluang dengan kemampuan whole brain
(sinkronisasi otak kanan dan kiri) untuk berinovasi dan
melakukan revolusi.
Entrepreneurship tidak berlaku hanya pada bisnis,
tetapi bisa juga terhadap segala sistem apapun dan
dimanapun dalam suatu kegiatan. Singkat kata,
entrepreneurship kental sekali kaitannya dengan
pengusaha dan tentu wirausaha, meskipun pengusaha
tidak sama dengan entrepreneur karena orang yang
melakukan entrepreneurship belum tentu seorang
pengusaha yang memiliki usaha sendiri. Banyak
sekali anak muda yang saat ini menjadi pengusahapengusaha sukses dan sistem wirausaha ini semakin
menjadi trend dan menjamur di Indonesia.
Pada dasarnya entrepreneur adalah ilmu untuk
menangkap peluang. Apapun bisnis atau pekerjaan
yang kita pilih pasti didasari sebuah peluang yang
ada. Oleh karena itu, kita harus mampu membaca
tanda-tanda untuk dijadikan peluang. Secara garis
besar entrepreneurship dapat disimpulkan sebagai
kemampuan seorang entrepreneur untuk peka terhadap
peluang dan memanfaatkan peluang tersebut untuk
melakukan perubahan sistem.
Entrepreneurship sangat berkaitan erat dengan
bisnis. Dalam membangun bisnis tentu semua manusia
memiliki tujuan mendapatkan hasil maksimal dan
keuntungan setinggi-tingginya. Akan tetapi, bukan
berarti untuk menjadi seorang entrepreneur anda harus
memiliki bisnis karena pengertian entrepreneur sangat
luas. Namun intinya entrepreneurship adalah bagaimana
Anda menangkap peluang untuk membuat hidup lebih
baik. Jika Anda sekarang bekerja pada orang lain dan
belum memiliki bisnis sendiri bukan berarti Anda tidak
bisa menjadi seorang entrepreneur. Setidaknya Anda
mampu membuat sistem perubahan dalam segi apapun
ke arah yang lebih baik.
Ini bukan buku motivasi untuk sukses secara
instant, karena buku ini akan menyentak kita dengan
paradigma segar tentang bagaimana seharusnya
bekerja keras serta mendapatkan kepuasan dan
kebahagiaan.•PERPUSTAKAAN
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Auditor SM ISO 9001 : Peningkatan
Kualitas Kerja Tiada Henti
Sesuai Calender of Event (CoE) tahun 2014, Fungsi Quality Management
menyelenggarakan awareness dan Pelatihan Internal Auditor ISO 9001 : 2008 untuk
wilayah Kantor Pusat dan Jakarta.
Awareness dan Pelatihan
ini diselenggarakan dari tanggal
1 sampai dengan 4 April 2014 di
Pertamina Learning Center (PLC)
Simpruk.
Berbeda dengan tahun yang lalu,
pada tahun 2014 ini pelaksanaan
awareness difokuskan hanya kepada
ISO 9001 : 2008 yaitu awareness
atau pemahaman tentang manajemen
mutu saja.
Awareness ini merupakan salah satu bentuk keseriusan
kita menuju perusahaan energi berkelas dunia yang diwujudkan
dengan upaya perbaikan di seluruh lini bisnis yang dimulai dari
menjaga kestabilan mutu.
Penyelenggaraan pelatihan ini merupakan salah satu
tugas Fungsi Quality Management sebagaimana diatur yang
terdapat dalam Code of Pertamina Quality Management System
(Code). Bab II Pasal 12 ayat (1) menyatakan “Perusahaan
bertanggungjawab memberikan pemahaman dan kesadaran
tentang sistem standar yang dibutuhkan kepada seluruh pekerja sesuai dengan
tingkatannya melalui kegiatan workshop, sosialisasi, dan kegiatan lainnya ”. Ketersediaan
resource auditor internal menjadi fokus utama Perusahaan untuk mencapai aspirasi
Pertamina 2025.
Berdasarkan memorandum dari Pertamina
Learning Center No.842/K00120/2014 –S8
tanggal 20 Maret 2014 perihal pemanggilan
peserta training and Internal Auditor ISO
9001 : 2008, peserta yang mengikuti pelatihan
sebanyak 22 orang yang berasal dari berbagai
fungsi di wilayah Jakarta/Kantor Pusat.
Kebutuhan akan pelatihan bagi fungsi Quality
Management merupakan dasar penugasan,
bukan hanya sebagai “just to know” semata. Oleh karena itu hasil dari pelatihan tersebut
diharapkan akan menghasilkan auditor - auditor baru yang kompeten.
Ketersediaan resource tersebut menjawab Pasal 11 (1) Code “Organisasi wajib
melakukan audit implementasi sistem standar secara berkala sekurang-kurangnya satu
kali dalam satu tahun untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan persyaratan dan
rencana kerja yang telah ditetapkan”.
Diharapkan dengan diselenggarakannya pelatihan awareness and Internal Audit ISO
9001 : 2008 tahun 2014 dapat menjawab kebutuhan internal auditor yang memenuhi
dan mendukung keberhasilan proses audit di seluruh sentra operasi/produksi Perusahaan.
Semoga pelatihan ini juga dapat mendorong peningkatan kinerja individu dan
perusahaan secara berkelanjutan.•
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Penilaian KPKU BUMN:
Bukti Eksistensi Pertamina
di Tingkat Nasional
Awal bulan Maret 2014 lalu, PT. Pertamina telah mempresentasikan hasil self assessment
kinerja perusahaan berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN di hadapan
dewan judge yang terdiri dari para pimpinan kementerian BUMN dan perwakilan konsultan.
Menyadari pentingnya acara ini, maka Tim Pertamina hadir dengan kekuatan penuh.
Semua anggota tim penyusun Dokumen Aplikasi KPKU Pertamina hadir dan mempersiapkan
diri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis terkait hasil self assessment tersebut.
Memang terasa cukup tegang diawal, karena adanya beberapa perbedaan sudut
pandang terkait hasil penilaian dan draft feedback report yang dipersiapkan. Namun
hal itu menjadi agak mencair ketika muncul kesepahaman tentang masih diperlukannya
penyempurnaan pada beberapa item draft feedback report yang disampaikan.
Secara keseluruhan hasil self assessment KPKU oleh Tim Evaluator Pertamina ini tidaklah
banyak perubahan. Draft feedback report yang sebelumnya telah dipersiapkan hanya perlu
dilengkapi dengan beberapa data dan informasi penting lain sesuai dengan keperluan
scorebook KPKU BUMN.
Pada tanggal 4 Maret 2014 di Hotel Red Top Jakarta, Tim Evaluator Pertamina bersama
tim perwakilan kementerian BUMN dan konsultan telah melakukan finalisasi feedback report
PT. Pertamina (Persero) dan disepakati sebagai dokumen final untuk Kementerian BUMN.

Apa sih pentingnya proses penilaian KPKU ini bagi Pertamina?
Penilaian KPKU BUMN ini merupakan proses wajib bagi setiap BUMN sesuai instruksi
dari Kementerian BUMN berdasarkan surat No.S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013.
Secara umum kriteria KPKU sebenarnya sama dengan kriteria Baldrige baik persyaratan
kriterianya maupun sistem penilaiannya. Yang berbeda hanya pada cara melakukan proses
penilaiannya saja. Mengingat Pertamina pernah cukup lama menerapkan kriteria Baldrige
ini, yang sekarang digantikan dengan KKEP, maka proses penilaian kinerja berbasis KPKU
tersebut terasa tidak terlalu sulit dijalani.
Tim penyusun Dokumen Aplikasi (DA) PT. Pertamina bekerja cepat dan berhasil menyusun
DA tersebut dalam waktu relatif singkat sehingga dapat diserahkan ke Kementerian BUMN
sesuai tenggat waktu yang ditetapkan yaitu 30 Agustus 2013.
Penilaian kinerja perusahaan berbasis KPKU ini tentu penting artinya bagi Pertamina
dan sebagai bukti bahwa perusahaan ini memang telah leading jika dibandingkan BUMN
yang lain. Hal ini bukan mengada-ada. penghargaan Fortune 122 yang telah diterima tahun
lalu dapat menjadi bukti otentik bagaimana Pertamina kini telah berubah dan telah diakui
di tingkat dunia.
Hasil penilaian KPKU secara formal belum dipublikasikan oleh Kementerian BUMN.
Mari kita tunggu.
Apapun hasilnya tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pertamina. Apresiasi
yang tinggi juga diberikan kepada Tim Evaluator karena atas dedikasinya yang luar biasa
sehingga proses asesmen KPKU dapat berjalan dengan baik. Kita memang tidak boleh
berpuas diri, karena masih banyak tugas penting lainnya yang menanti.
Bravo Pertamina!•
oleh Annisrul Waqie - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

“Write What You Do”
“Do What You Write”
oleh Hilda Yanti - 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

olahraga ringan
untuk pekerja
kantoran
Olahraga merupakan suatu bentuk aktifitas
yang terencana dan terstruktur, yang melibatkan
gerakan tubuh berulang-ulang dan ditujukan untuk
meningkatkan kebugaran jasmani. Namun tak banyak
bagi mereka bisa melakukan rutinitas tersebut.
Apalagi bagi pekerja kantoran yang setiap hari bekerja
selama delapan jam membuat mereka merasa harus
mengorbankan waktu untuk berolahraga. Padahal,
sebenarnya banyak cara hidup sehat yang tetap bisa
dilakukan di tengah sibuknya aktivitas kerja.
Salah satu contohnya adalah ketegangan mata yang
diakibatkan terlalu lama duduk di depan komputer.
Ketegangan mata dapat menyebabkan sakit kepala,
susah fokus, dan menambah sensitifitas pada
cahaya. Sedangkan tension neck syndrome (TNS)
atau sakit di bagian leher dapat terjadi saat otot-otot
bagian leher dan pundak atas tak tepat atau salah
posisi duduk dalam waktu lama. Kondisi seperti ini
menuntut kita untuk tetap melakukan olahraga, meski
itu hanya melakukan kegiatan ringan. Kita dapat
menjadikan kegiatan fisik dan tubuh yang bergerak
sebagai bentuk olahraga.
Olahraga ringan yang dapat Anda lakukan adalah
seperti :
• Setelah bangun tidur dan sebelum tidur bisa
melakukan senam sederhana.
• Jika terbiasa menggunakan mobil ke kantor
usahakan untuk memarkir mobil agak jauh dari letak
kantor. Dari tempat parkir itu kita dapat melakukan
olahraga jalan kaki. Jalan kaki dapat bermanfaat
untuk menghindari stres.
• Atau biasakan untuk berjalan mengitari tempat
bekerja sebelum masuk ke ruangan. Usahakan
untuk berjalan kemana saja selama kurang lebih 15
menit sebelum masuk ruang kantor. Kita bisa saja
berbincang dengan rekan kerja lainnya.
• Jika sedang melakukan makan siang di mall atau
pun pergi ke tempat makan, upayakan untuk selalu
menghindari eskalator. Cari tangga, naik turun
tangga lebih baik ketimbang memakai eskalator.
• Jika terpaksa menggunakan eskalator upayakan
agar tubuh selalu bergerak. Jangan diam saja
menunggu tangga berjalan, tapi coba berjalan
turun.
• Jika ingin pergi ke tempat yang agak jauh gunakan
sepeda kayuh biasa. Bersepeda bisa bermanfaat
mengindari stres dan refreshing.
• Komunikasi dengan bertemu muka bagi rekan se
kantor (perbanyak jalan kaki), tak selalu pakai email.
• Pakai alarm komputer/handphone sebagai peng
ingat waktu olahraga peregangan saat istirahat
siang.
• Membuat kelompok olahraga di kantor.•www.infojajan.
com



PWP Pusat Adakan Bakti Sosial
Peringati Hari Gizi Nasional

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional
2014, Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat memberikan
bantuan berupa makanan tambahan dan susu formula untuk
meningkatkan gizi balita dan anak-anak dari keluarga kurang
mampu. Acara diadakan pada Kamis (27/3), di Posyandu
Teratai, Simprug dan Taman Bacaan Patra Jakarta Timur.
Ketua PWP Pusat Dyah Andri T Hidayat menjelaskan,
bantuan peningkatan gizi tersebut diberikan secara berkala
kepada 150 balita di Posyandu Teratai selama 3 bulan. Dalam
kesempatan tersebut, secara simbolis Dyah menyerahkan
makanan tambahan dan susu formula senilai Rp 50 juta
kepada Ketua Posyandu Teratai, Sukiyati.
“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya serta menunjang program posyandu. Semoga
program ini bisa berlanjut secara berkesinambungan,” ujar
Dyah.
Sedangkan di Taman Bacaan Patra yang berlokasi di
komplek Pertamina Jl Jati Barang IV Jakarta Timur, PWP
Pusat memberikan bantuan berupa makanan tambahan
untuk siswa TK Patra. Secara simbolis, Dyah menyerahkan
bantuan senilai Rp 30 juta kepada ketua YPKP Yeni Hartoko.
Acara penyerahan bantuan kian semarak, dengan
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Foto : ADITYO

foto: PRIYO

.

PERSATUAN WANITA PATRA

tampilnya puluhan anak-anak anggota marching band TK
Patra. Mereka unjuk kebolehan memainkan alat musik di
depan anggota PWP Pusat, sebagai ungkapan terima kasih
dan syukur atas perhatian yang diberikan oleh PWP Pusat.
“Kepada anak-anak, ibu berpesan untuk tetap ber
semangat, rajin belajar dan banyak membaca. Buku
adalah jendela dunia yang dapat membuka wawasan
dan pengetahuan kalian seluas mungkin, sehingga kelak
menjadi bekal di kemudian hari,” ujar Dyah kepada siswa
TK Patra.•ADITYO

PWP Pendopo Field Dukung Pemanfaatan Limbah
PENDOPO - PT Pertamina EP Asset 2 Pendopo Field
senantiasa mengembangkan kegiatan yang mendukung
kelestarian lingkungan. Di antaranya kegiatan pelatihan
kerajinan tangan dari limbah barang bekas yang
diselenggarakan oleh Persatuan Wanita Patra di Gedung
Arsendora Komperta Pendopo, Senin (23/3).
Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program peman
faatan limbah rumah tangga menjadi kompos yang telah
selesai dilaksanakan. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua
Perkumpulan Wanita Patra yang diwakili oleh Vita Sigid,
perwakilan Legal & Relations Turjasari, Ibu-Ibu Muspika,
PKK Kecamatan, PKK Kabupaten, Ka Disperindag PALI,
Ka UPTD, Komunitas tujuh pilar, dan Ka Yayasan Sekolah.

Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama dengan
Komunitas Usaha Peduli Sampah Kecamatan Tanah Abang
yang diketuai oleh Hanardono. Seluruh peserta dengan
antusias mengikuti pelatihan pembuatan kerajinan tangan
dengan memanfaatkan koran bekas menjadi kotak serba
guna dan hiasan bunga.
Field Manager Pendopo melalui Turjasari mengapresiasi
kegiatan ini. “Program pelatihan ini merupakan bukti
kepedulian anggota PWP terhadap lingkungan. Diharapkan
pelatihan ini dapat memberikan pengetahuan baru untuk
seluruh peserta dan menambah manfaat dalam pemanfaatan
limbah sederhana di sekitar kita,” pungkasnya.•PEP PENDOPO
FIELD

PWP MOR IV Gelar Kursus Membuat Aksesoris
Semarang – Pemandangan berbeda tampak di Kelurahan
Sekayu Semarang, pada 14 Maret 2014. Puluhan ibu
rumah tangga warga kelurahan Sekayu antusias memadati
Kelurahan untuk mengikuti kegiatan kursus membuat
aksesoris yang diselenggarakan oleh Persatuan Wanita
Patra (PWP) Tingkat Wilayah MOR IV dan fungsi SME dan
SR Partnership Program JBT.
Menurut Ketua PWP Tingkat Wilayah MOR IV Andriani
Subagjo, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan
ibu-ibu rumah tangga sebagai bentuk kepedulian PWP MOR
IV terhadap masyarakat di lingkungan MOR IV.
Seluruh bahan membuat aksesoris dibagikan kepada
ibu-ibu yang selanjutnya diberikan arahan oleh pelatih dari
Yayasan Pendidikan Keterampilan Patra Pusat. Kegiatan
pertama yang dilaksanakan adalah membuat aksesoris
berupa bros cantik dari bahan akrilik. “Ibu-ibu sangat antusias
mengikuti kegiatan pelatihan ini. Terbukti dengan adanya
suasana yang tenang dan tekun mereka mempelajari cara
membuat bros,” kata Hesti, Kepala Kelurahan Sekayu. Tidak
hanya peserta yang antusias, tetapi pelatih pun menjadi
sangat aktif memberikan pelatihan.

Foto : MOR IV

TIPS

Setelah selesai membuat bros, aktivitas dilanjutkan
dengan membuat kalung dengan bahan rantai dan renda
serta manik-manik cantik. Pelatih terus memberikan arahan
agar peserta dapat memahami cara membuat aksesoris
kalung tersebut.
“Saya berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan
terus menerus agar ibu-ibu di Kelurahan Sekayu dapat
berkreasi bahkan mendapatkan penghasilan tambahan,”
tukas Hesti.•MOR IV
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Kunjungan Komisaris Utama Pertamina ke MOR I Medan

Foto : MOR I

MEDAN – Komisaris Utama Pertamina Sugiharto melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara dan Aceh
pada 21-23 Maret 2014. Kunjungan ke wilayah kerja Marketing Operation Region (MOR) I ini antara lain
ke Terminal BBM Medan Group, DPPU Kuala Namu dan DPPU Sultan Iskandar Muda. Dalam kunjungan
tersebut, rombongan Komisaris memastikan kegiatan pelayanan, distribusi dan ketersediaan BBM dan
LPG di wilayag Sumatera Utara dan Aceh berjalan dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Sugiharto
didampingi anggota komisaris lainnya Nurdin Zainal dan Edy Hermantoro (saat masih menjabat).• MOR I

Pertamina Dukung Kejuaraan CIMB Niaga Indonesian Master

Foto : PRIYO

JAKARTA – Vice President Communication Pertamina Ali Mundakir (kiri) bersama dengan jajaran dari CIMB Niaga
menunjukkan piala yang diperebutkan pada kejuaraan golf CIMB Niaga Indonesian Master dalam acara konferensi
pers yang diadakan di Ballroom Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta pada (25/2). Pertamina ikut berpartisipasi
dalam event golf tingkat international ini. CIMB Niaga Indonesian Master akan digelar untuk yang ke-4 kalinya pada
24-27 April 2014 mendatang di Royale Jakarta Golf Club.•PRIYO

JAKARTA – Berlangsung di Ruang Kuda Laut Hotel Patra Jasa Jakarta, Senin (24/3), Bimbingan Kerja
Operator Gas (BKOG) JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi resmi ditutup setelah menempuh
program pendidikan selama 1 (satu) tahun. Seluruh peserta BKOG yang terdiri dari 39 orang dinyatakan
lulus setelah mengikuti masa pendidikan dengan materi pendidikan sesuai kurikulum program BKOG, hasil
evaluasi nilai kinerja kelas, nilai On the Job Training, nilai tulis dan nilai saji serta sikap dan perilaku disiplin.
Peserta BKOG adalah lulusan SMU dan SMK yang nantinya akan ditempatkan sebagai tenaga lapangan
di wilayah kerja JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi.• IRLI

Foto : PRIYO

Penutupan BKOG JOB Pertamina - Medco E & P Tomori Sulawesi

KEPULAUAN SERIBU – Rombongan Pertamina dan PGN berfoto bersama dengan awak kapal FSRU
(Floating Storage and Regasification Unit) usai melakukan kunjungan kerja di atas kapal FSRU di Teluk Jakarta,
Kepulauan Seribu, Jawa Barat, pada (18/3). Rombongan mendapatkan kesempatan berkeliling di atas kapal
FSRU dan mendapatkan penjelasan tentang proses Regasifikasi LNG (Liquified Natural Gas) hingga menjadi
gas secara mendalam. Gas tersebut akan dialirkan melalui pipa bawah laut menuju PLTU Muara Karang
dan PLTGU Tanjung Priok. Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Direktur Keuangan & Umum Nusantara Regas
Dadang Gandara dan Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito.• PRIYO

PT Pertamina Geothermal Energy Adakan Donor Darah
JAKARTA – Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) menyelenggarakan
kegiatan sosial Donor Darah di Kantor Pusat PGE Menara Cakrawala Lantai 8 Jakarta, Senin (24/3). Hadir pada
kesempatan tersebut sebagai pendonor Direktur Utama Rony Gunawan, Direktur Perencanaan dan Pengembangan
Khairul Rozaq dan juga pekerja lainnya dengan total pendonor sebanyak 96 orang. Dalam empat kali kegiatan donor
darah tahun 2014, PGE menargetkan 400 orang pendonor. Kegiatan ini dapat terlaksana hasil kerjasama PGE, PMI DKI
Jakarta dan PWP Tingkat Pusat PGE.•PGE

Foto : PGE

Foto : PRIYO

Kunjungan Kerja ke FSRU Teluk Jakarta
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Foto : KUN

Petrochemical Project Coordinator
Direktorat Pemasaran & Niaga

tafif azimudin

Sekretaris Perusahaan
PT Pertamina Geothermal Energy

irawan nugroho

Vice President Manajemen Operasi &
Utilisasi
PT Pertamina Geothermal Energy

tavip dwikorianto

Koordinator Pelaksana dan Pengendali
Proyek
PT Pertamina Geothermal Energy

agus aromaharmuzi
zuhro
Drilling & Engineering Group,
Pelaksana & Pengendali Proyek,
PT Pertamina Geothermal Energy

surjanto djoko s

Manajer Pemboran,
Manajemen Operasi & Utilisasi
PT Pertamina Geothermal Energy

kustrinarto

Manager Supply Chain Management
PT Pertamina Geothermal Energy

JAKARTA – Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS),
PT Pertamina Gas (Pertagas)
mengesahkan Laporan
Keuangan tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember
2013 (audited). Pertagas
membukukan laba bersih
sebesar 158,84 juta dolar
AS atau sekitar Rp 1,9 triliun
(kurs Rp 12.189). Laba
bersih tersebut meningkat
29 persen, bila dibandingkan
laba tahun 2012. Capaian ini
lebih tinggi 54,76 persen dari
RKAP 2013.
Peningkatan laba bersih
perusahaan ditopang oleh
pendapatan perusahaan
yang meningkat pada tahun
2013. Pertagas meraup pen
dapatan 615,46 juta dolar
A S a ta u se ki t ar Rp .7 , 5
triliun, meningkat 54 persen
dibanding tahun 2012 sebesar
400,22 juta dolar AS.
“Selama lima tahun ter
akhir laba Pertagas tumbuh
secara signifkan, dengan
kinerja perusahaan yang
sehat kategori AA,” demikian
diungkapkan Direktur Utama
Pertagas Hendra Jaya da
lam paparan di Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS)
yang dilaksanakan di Lantai
M, Gedung PT Pertamina
Persero pada 20 Maret 2014.
Turut hadir dalam RUPS
ini, Direktur Hulu PT Pertamina
(Persero) Muhamad Husen
selaku Kuasa Pemegang

Foto : pertagas

dhani prasetyawan

Direktur Utama Pertagas memaparkan kinerja Pertagas tahun 2013 dalam RUPS Pertagas, pada (20/3).

Saham, Direktur Utama PT
Pertamina (Retail) Toharso
selaku Kuasa Pemegang
Saham Minoritas, President
Director Pertagas Hendra
Jaya beserta jajaran Dewan
Komisaris dan Direksi
Pertagas, Notaris Marianne
V. Hamdani SH., SJV PT
Pertamina (Persero) dan
Coporate Secretary Pertagas.
Menurut Hendra Jaya,
pen ingkatan pendapatan
Pertagas 2013 ini diperoleh
dari pendapatan niaga gas
yang meningkat lebih dari
65 persen sebesar 246,28
juta dolar AS dari 149,47
juta dolar AS pada 2012.
Dalam niaga gas Pertagas
mampu melakukan realisasi
sebesar 33,866 BBTU dari
23.070 BBTU (2012). “Ini
merupakan hasil dari upaya

Pertagas mengembangkan
pasar, misalnya peningkatan
penjualan untuk industri di
Jawa Barat dan Jawa Timur,
serta industri pupuk di Su
matera Selatan,” jelasnya.
Pendapatan lainnya yang
diperoleh dari transportasi
gas, transportasi minyak
d a n g a s t e r p ro s e s j u g a
meningkat. Perkembangan
yang cukup positif terlihat pada
pendapatan perusahaan yang
berasal dari penjualan gas
terproses (LPG & lean gas),
yakni 87,68 juta dolar AS pada
2013, naik signifikan 483,82%
dari tahun 2012 yang hanya
mencapai 15,02 juta dolar AS.
Capaian membanggakan
lainnya adalah sampai dengan
akhir tahun 2013 Pertagas
memiliki 23.046.657 jam kerja
selamat tanpa fatality, dengan

realisasi Total Recordable
Incident Rate (TRIR) sejak
tahun 2010 sampai 2013
adalah 0 (nihil).
Selama tahun 2013 Per
tagas juga melakukan inves
tasi pengembangan usaha
sebesar 286,64 juta dolar AS
atau sekitar Rp. 3,5 triliun,
naik 213,92 persen dibanding
tahun 2012 sebesar 91,36 juta
dolar AS.
Dari total investasi sekitar
930 juta dolar AS di tahun
2014, tidak kurang dari 76
persen dialokasikan untuk
pembangunan proyek pipa
Arun-Belawan, Muara KarangTegalgede, Pipa Gresik-Se
marang. Pengembangan
usaha terus dilakukan agar
Pertagas mampu menjadi
Perusahaan Gas Nasional
Berkelas Dunia.•PERTAGAS

PEP Field Ramba Capai Prestasi 10 Juta Lebih
Jam Kerja Selamat
Ramba - Pertamina EP (PEP)
Asset 1 Field Ramba berhasil
meraih prestasi di bidang
HSSE, yakni pencapaian jam
kerja selamat 10.933.612 jam
dalam kurun waktu terhitung
mulai 3 Desember 2010 hing
ga 28 Februari 2014.
Hal tersebut dapat dicapai
berkat komitmen dari seluruh
pekerja, kontraktor, dan mitra
di wilayah operasi PEP Field
Ramba untuk selalu berupaya
mendukung kebijakan HSSE
dan memperhatikan prinsipprinsip keselamatan kerja
dalam melakukan kegiatan
operasi perusahaan.
Upaya-upaya yang telah
dilakukan PEP Field Ramba, di

antaranya pelatihan inhouse
maupun non-inhouse,
termasuk penerapan induksi
(HSSE Safety Briefing) bagi
para pekerja/outsourcing
baru, kontraktor, dan tamu
yang masuk wilayah operasi
PEP Field Ramba guna meng
antisipasi insiden-insiden
yang tidak diinginkan.
Sebagai informasi, jam
kerja selamat didapat dari
perhitungan jam kerja orang
satu bulan dengan rincian
21 hari kerja dan sembilan
jam kerja per hari (satu jam
istirahat).
Field Manager Ramb a
Bustanul Fikri menuturkan,
keselamatan kerja me

Foto : PEP FIELD RAMBA

Foto : PGE

Foto : PGE

Foto : KUN

Foto : KUN

Foto : KUN

Foto : EGHA

Laba Bersih Pertagas Tumbuh 29 Persen

Acara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertamina EP Field Ramba di
Sungai Gerong.

rupak an suatu tekad dan
harapan utama ke depan
sem ua pekerja. “Kita se
bagai pekerja harus selalu
kembali pulang dari bertugas
ke rumah dengan selamat.
Begitu pula keharusan kita
menjaga aset perusahaan
agar tetap utuh terhindar
dari hal-hal yang merugikan

perusahaan. Prestasi yang
sudah dicapai dalam hal
peningkatan produksi migas
secara signifikan mutlak harus
selaras dengan terpeliharanya
keselamatan kerja. Karena itu,
kita harus selalu bersyukur
dan bertawakal,” ujar Bustanul
Fikri menanggapi prestasi
tersebut.•INTAN
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TPF/MOPU Segera Tiba
di Lapangan PHE WMO
SINGAPURA - PT Pertamina Hulu Energi
Offshore North West Java (PHE WMO) meng
genjot produksi dengan melakukan berbagai
aktivitas antara lain penambahan fasilitas
produksi. Bertempat di Singapura, pada Senin,
17 Maret 2014, Temporary Production Facility
(TPF)/Mobile Operating Production Unit (MOPU)
telah berhasil diberangkatkan (sail away) dari
Keppel Shipyard Benoi. Modifikasi dan konstruksi
TPF/MOPU ini berhasil diselesaikan oleh
Konsorsium KBL-Gryphon/PTK dalam waktu 6
bulan sesuai jadwal proyek. Diperkirakan TPF/
MOPU dengan dead weight sekitar 11.000 ton
tersebut sampai di lapangan PHE WMO dalam
waktu 2 minggu untuk kemudian disambungkan
dengan platform PHE-38A.
Acara “Sail Away Ceremony” tersebut
dihadiri oleh pejabat Kepala Sub Direktorat
Keselamatan Hulu Migas Bintara Pangaribuan,
Direktur Operasi & Produksi PHE Bambang
Kardono, Executive VP/GM PHE WMO Boyke
Pardede, VP Exploration & Exploitation PHE
WMO Dwi Mandhiri, Exploitation Manager PHE
WMO Harkomoyo, PHE WMO Project Team, dan
jajaran manajemen Konsorsium KBL-Gryphon/
PTK.
“Dengan MOPU ini diharapkan produksi
PHE WMO dapat terus dipertahankan bahkan
ditingkatkan,” ujar Bambang Kardono.
Dalam sambutannya, Boyke Pardede meng
ucapkan terima kasih kepada project team yang
bersama-sama dengan kontraktor telah berhasil
menyelesaikan modifikasi dan konstruksi MOPU
secara aman. Hal ini merupakan terobosan dan
efisiensi budget, juga membanggakan karena
mencapai sekitar 1.000.000 manhours tanpa
LTI. Ini merupakan suatu awal, masih ada proses
installation diikuti dengan commissioning dan
operations yang harus dilakukan secara aman
dan efisien.
Proyek modifikasi dari drilling rig menjadi
TPF/MOPU ini baru pertama kali dilakukan oleh
PHE WMO. Berbagai fasilitas yang terdapat di
TPF/MOPU untuk mendukung produksi antara
lain adalah living quarter, booster compressor,
gas lift compressor, fuel gas system, power
generator, oil transfer pump, produced water
treatment system, utility system. TPF/MOPU
ini juga dilengkapi dengan helipad dan bridge
menuju platform PHE-38A.
TPF/MOPU ini diharapkan dapat menurunkan
back pressure di well head platform PHE-38A
sehingga bisa menaikkan produksi sumur-sumur
minyak yang sebelumnya terkena back pressure
dan dapat diproduksi kembali secara optimum.
Dengan adanya TPF/MOPU ini, tambahan
produksi sekitar 1,500 BOPD dari platform PHE38A diharapkan dapat dicapai.•PHE WMO

Diterima di Afrika Selatan
JAKARTA - Kehadiran pelu

wilayah Afrika Selatan.

mas produk PT Pertamina
Lubricants semakin diterima
oleh konsumen di Afrika
Selatan. Sebagai pendatang
baru di pasar Afrika Selatan,

kurang mendapat perhatian

untuk memenuhi kebutuhan

Fokus di segmen otomotif

dari major oil company, mulai

domestiknya namun juga

untuk tahap penetrasi menjadi

menarik minat industri pelumas

untuk memenuhi kebutuhan

strategi utama Pertamina

mengikuti perkemb angan

pasar dunia. Fleksibilitas dalam

Lubricants untuk membangun

makro ekonomi rata-rata Afrika

proses produksi, berlimpahnya

brand awareness di pasar.

yang berada di posisi ketiga

bahan baku, merupakan

untuk meningkatkan brand

Strategi untuk masuk di

setelah Asia Pasific dan Middle

keuntungan tersendiri bagi

awareness, Pertamina Lub

pasar Afrika merupakan bagian

East. Pasar pelumas di Afrika

Afrika Selatan dan didukung

ricants dan country dist ri

dari rencana jangka panjang

saat ini tumb uh 2,9 persen

oleh infrastruktur yang bagus.

butor Indolube Pty Ltd aktif

Pertamina Lubricants terutama

yang merupakan pertumbuhan

Afrika Selatan juga menjadi

melakukan jemput bola

dalam pengembangan pa

kedua setelah Asia Pasifik di

lokasi yang ideal untuk pusat

dengan mengembangkan

sar overseas. Saat ini pe

level 3,8 persen.

Research

strategic partnership dengan

ngembangan pasar dilakukan

Dengan kondisi seperti itu

prod uk otomotif. Saat ini

beberapa jaringan spare part

di dua wiayah, yaitu Afrika

Afrika Selatan telah menjadi

terc atat Mercedes Benz,

shop, seperti Midas Autoshop

Selatan dan Nigeria, yang

base production beberapa

BMW, VW, Renault, Nissan,

yang memiliki 265 outlet,

sekaligus meliputi wilayah

merek otomotif dunia. Base

Toyota, dan GM telah memiliki

Masterpart 300 outlet, dan

Afrika Barat.

automotive production di

base manufactur di Afrika

Afrika Selatan tidak hanya

Selatan.•BmW

Shoprite 339 outlet di seluruh

Afrika yang sebelumnya

& Development

Town Hall Meeting PGE 2014 :

Tingkatkan Kinerja dan Efisiensi untuk
Raih Keberhasilan PGE Tahun ini
JAKARTA - Sebagai ke
lanjutan dari RUPS Tahun
Buku 2013, PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE)
men yelenggarakan Town
Hall Meeting Direksi de
ngan seluruh pekerja PT
PGE. Acara dengan tema
“Powering The Country with
Green Energy (Evaluasi Ki
nerja Tahun 2013 dan Kerja
Tahun 2014)” ini berlangsung

Foto : ADITYO

E WMO
Foto : PH

Pelumas Pertamina Semakin

di Menara Cakrawala Lantai
10, Jakarta, pada (24/3).
Town Hall Meeting diha

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Rony Gunawan memaparkan tentang kinerja PGE tahun 2013 yang
mendapatkan laba bersih lebih tinggi 3 persen di atas target RKAP 2013.

diri lengkap jajaran Direksi
yang terdiri dari Direktur

suatu prestasi yang cukup

tegas Rony. “Anda bisa

Direktur Utama PGE

besar, sehingga BOD meng

bayangkan, satu perusahan

Rony Gunawan mengatakan,

harapkan tahun ini kita dapat

seperti PGE dapat mengelola

laba bersih PGE naik 3%

mempertahankan prestasi

delapan proyek sekaligus.“

di atas RKAP. “Hal ini tentu

tersebut. Saya yakin dengan

Dengan kerja keras,

PGE Richard H. Tamba,

berkat Anda semua yang

kerja keras kita semua, kita

Rony yakin pemboran akan

dan Direktur Keuangan PGE

menjadikan ini sebagai

bisa tingkatkan lagi,” ujar

terus meningkat dan target

Hadi Karyono AB. Hadir pula

kenyataan. Dengan mela

Rony.

pun bisa tercapai. “Karena

jajaran VP, GM dan Pimpro,

kukan penghematan dan

Ia pun memuji keber

kunci sukses kita, salah sa

manajer dan pekerja Kantor

Utama PGE Rony Gunawan,
Direktur Perencanaan dan
Pengembangan PGE Khairul
Rozaq, Direktur Operasi

Azimudin.

efis iensi di segala bidang,

has ilan para pekerja PGE

tunya melalui pemboran,”

Pusat PGE. Sementara

sehingga target kinerja kita

dalam mengelola proyek-

papar Rony.

pekerja di AGH Kamojang,

melebihi target,” kata Rony.

proyek Lumut Balai, Ka

Acara yang berlangsung

AGH Lahendong dan AGH

raha, Hululais, dan juga

2 jam itu pun dilanjutkan

Ulubelu mengikuti melaui

kan

keberhasilan mem

Sungai Penuh merupakan

dengan tanya jawab antara

fasilitas video conference.

pertahankan Proper Emas

sukses yang nyata. “Hal

Direksi di Kantor Pusat

Acara dipandu oleh Sek

3 kali berturut-turut oleh

itu menunjukkan SDM PGE

dengan pekerja-pekerja di

retaris Perusahaan PGE Tafif

PGE AGH Kamojang. “Ini

adalah SDM yang terbaik,”

area-area.•URIP

Rony juga mengungkap
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Lomba Safety Talk
Operator Kilang
RU VI Balongan
BALONGAN – Lomba Safety Talk di Lingkungan
Operator Kilang dalam rangka Peringati Bulan
Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3) Tahun
2014 telah berlangsung sejak 24 Februari 2014
sampai dengan 8 Maret 2014.
Untuk lomba kali ini juri mengubah sistem
penjurian yang tadinya seluruh operator/
peserta lomba terkonsentrasi di satu ruangan
dan peserta menyampaikan presentasi di
hadapan dewan juri penilai, sekarang dewan
juri mendatangi seluruh peserta di lokasi unit
kerja masing-masing. Tim juri yang terdiri dari
Waluyo (HSC), Djatmiko (ME), Rudy Koswandi
dan Nyono (HSE), Eddy Kristiono (Utilities/
Prod. II) melakukan penilaian ke Kilang RU VI
Balongan, Kilang Produksi LPG Mundu RU VI
dan WIF Salamdarma di Kiarasari Compreng
Subang.
Kegiatan Bulan K3 2014, RU VI mengadakan
berbagai kegiatan dan perlombaan, seperti

J AKARTA – P e r t a m i n a
melalui fungsi Fuel Retail
& Marketing memberikan
pembekalan kepada para
kepala Mekanik Yamaha area
Jakarta, Bekasi dan Cikarang
dalam Seminar Fuel Injection
Yamaha di Flagship Shop
Yamaha Jakarta, Rabu (19/3).
Officer Loyalty Program
Pertamina, Amrinal Ramli
memberikan edukasi penga
ruh bahan bakar terhadap
mesin kendaraan bermotor.
Sebagian besar pengguna
kendaraan lebih memilih
Premium karena harganya
yang lebih terjangkau. Namun
sayangnya, antara Premium
dan Pertamax banyak perban
dingan dari sisi kualitas bahan
bakar.
Disampaikan oleh Amrinal,
Premium dengan nilai oktan
88 memiliki beberapa ke
kurangan. Yaitu, masih me
miliki kandungan timbal pada
asap yang dihasilkan sehingga
mencemari udara. Nilai oktan
Premium yang relatif rendah
mengakibatkan terbakarnya
bensin Premium dengan sa

ngat mudah di dalam mesin
dan tidak sesuai dengan
tekanan dari piston (knocking).
Penggunaan Premium
berisiko mengakibatkan
kerusakan pada piston dan
penurunan performa mesin.
Bahan bakar dengan
oktan lebih tinggi, seperti
Pertamax (oktan 92) dan
Pertamax Plus (oktan 95)
sudah tidak lagi mengandung
timbal. Nilai oktan lebih tinggi
membuat pembakaran ben
sin lebih optimal dan sesuai
dengan gerakan tekanan
oktan.
“Nilai oktan lebih tinggi
direkomendasikan untuk
kendaraan keluaran terbaru
yang sudah berteknologi EFI
(Electric Fuel Injection) atau
teknologi baru lainnya. Ka
rena Pertamax dan Pertamax
Plus sudah memiliki spe
sifikasi sesuai dengan standar
internasional,” jelas Amrinal.
Dukungan Pertamina
dalam memberikan edukasi
mengenai bahan bakar
bagi para Kepala Mekanik
ini sangat disambut baik

Foto : MOR V

Foto : RU

VI

Edukasi Bahan Bakar
Bagi Mekanik Motor Yamaha

14

oleh Manager Area Service
Development 1 W ilayah
Jakarta dan Sumatera
Yamaha, Harry P. Sugiarta.
Menurutnya, para me
kanik tidak hanya mengenal
produk Yamaha dari sisi
teknisnya saja namun
pengenalan jenis bahan
bakar pun dinilai penting
untuk diketahui sehingga
tidak terjadi kesalahpahaman
dalam mengenal bahan bakar
yang menjadi kesatuan dari
mesin kendaraan bermotor.
Hal senada juga dika
takan oleh Kepala Mekanik
Cabang JG Jakarta Ancol,
Herdiansyah. Dirinya me

rasakan materi yang disam
paikan oleh Pertamina me
ngenai bahan bakar sangat
bermanfaat bagi para
mekanik. Tterlebih lagi banyak
hal yang belum sepenuhnya
dik etahui dari keunggulan
Pertamax.
“Tentu saja dengan ba
nyaknya keunggulan yang
diberikan oleh Pertamax kita
akan merekomendasikan
kep
 ada para pengguna
kendaraan Yamaha untuk
beralih ke Pertamax. Karena,
penggunaan bahan bakar
san
 g a t b e re f e k k e p a d a
mes in kendaraan,” lanjut
Herdiansyah.•IRLI

lomba kebersihan shelter & toilet, lomba poster
& APAR, rescue & first aid, Pertamina Goes to
School (PGTS), lomba safety & rally bike, lomba
cerdas cermat K3, lomba safety talk operator
kilang dan lainnya.
SMOM RU VI Safii Triyono menegaskan
seluruh pekerja dan mitra untuk tetap selalu
waspada dan berhati-hati dalam bekerja
untuk menghindari kecelakaan kerja. Ia juga
menyampaikan bahwa aspek keselamatan dan
kesehatan kerja merupakan prioritas utama.
Sementara Ketua Panpel Bulan K3 Tahun
2014 Hendry Agustian ketika membuka resmi
lomba yang berlangsung di lokasi Ruang Rapat
Workshop fungsi Maintenance Excecution (ME)
pada Kamis (27/2) mengatakan, lomba safety
talk operator kilang kali ini untuk diingatkan

Sinergi CSS Melayani Pelanggan
BOGOR - Dalam usaha me

rus berkumpul bersama se

wujudkan visi sebagai “Trusted

tiap tahunnya untuk meng-

ICT Provider”, Corp orate

energize kembali .”

Shared Service (CSS) kembali

Pada keesokan harinya,

merumuskan program

R a ke r mula i membahas

tahunan melalui Rapat Kerja

mengenai

(Raker) CSS 2014 yang

dipaparkan oleh Manajer

diadakan pada 14 - 15 Maret

CIG, pemaparan ICT Master

2014, di Royal Hotel Bogor.

Plan 2014 & 2015, Diskusi

Acara yang bertemakan

Panel oleh masing-masing

“Synergy Towards IT Service

fungsi serta Issue Discussion.

Excellence” ini, diikuti oleh

Pada sesi berikutnya,

pekerja mulai dari level Asisten

acara dilanjutkan dengan

CSS terhadap perusahaan

dengan lancar dan diikuti de

Manajer sampai pimpinan

disk usi tindak lanjut serta

dan keberhasilan menjaga

ngan baik oleh para peserta.

CSS, baik dari Kantor Pusat

penandatangan Komitmen

kualitas dan implementasi

Tema yang diangkat pada

maupun IT Region.

RJPP yang

Foto : CSS

K3 & fotografi, lomba pemadaman kebakaran

M an a j e m e n ( I T S e r v i c e

ERP di tahun 2013. “Untuk

Raker tahun ini merupakan

pekerja operator kilang yang sangat strategis

Raker dibuka oleh SVP

Excellence). Komitmen IT

menjalankan tugas dan

sebuah gagasan yang

CSS Jeffrey Tjahja Indra.

Service Excellence dica

tanggung jawabnya, CSS

mengi mplikasikan harapan

dalam penegakan aspek HSE.

Menurut Jeffrey, dalam meng

nangkan pada malam itu

perlu mempertahankan ko

kepada seluruh fungsi

hadapi Pertamina Energizing

dalam 5 poin yang menjadi

mitmen dan koordinasi yang

CSS untuk lebih bersinergi

Asia 2025 dan tuntutan

koridor CSS dalam mem

kuat antar seluruh lapisan

dengan kuat satu sama lain.

globalisasi, maka diperlukan

berikan ICT Service bertaraf

pekerja agar terwujudnya cita-

Koordinasi dan komunikasi

komitmen bersama dari selu

internasional.

cita CSS,” tegas Luhur.

menjadi kunci utama dalam

kembali atau me-refresh peran individu /

“Semua pekerja/operator kilang harus
mampu mengimplementasikan HSE Golden
Rules.Yaitu, mematuhi peraturan, melakukan
intervensi terhadap perilaku/tindakan tidak
aman, saling peduli dan menciptakan kondisi
yang mendorong semua orang mengikuti
peraturan,” ujar Hendry.•RU VI

ruh pekerja Pertamina, dan

Direktur Umum Pertamina,

Sebelum kegiatan ditutup

memberikan layanan kepada

khususnya di CSS untuk

Luhur Budi Djatmiko yang

oleh SVP CSS, Ketua Panitia

para customer, sebagai

melakukan langkah-langkah

turut hadir dalam acara ini,

Raker menyampaikan hasil

wujud sinergi IT Service

strategis guna mewujudkan

menyadari kontribusi yang

Raker 2014. Secara kese

Excellence.•CSS

cita-cita tersebut. “Kita ha

cukup besar diberikan

luruhan Raker 2014 berjalan
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Seminar Motivasi HSSE di MOR IV



seminar ini karena diba
wakan secara fun dan meriah,
dengan komunikasi dua
arah. Pembicara tidak hanya
memberikan materi tetapi juga
interaksi seperti tes melalui
pertanyaan kecermatan
yang ditujukan kepada para
pekerja. Tes kecermatan ini
diberikan agar para pekerja
lebih cermat dan teliti dalam
berpikir dan bertindak.
Menurut Eko Suseno,
budaya HSSE ditujukan lebih
kepada aspek “people” atau
orangnya bukan peraturannya.
Maksudnya, orang tersebut
yang harus melakukan tin
dakan safety bukan hanya
peraturan tertulis yang hanya

dibaca tanpa dimengerti.
Beberapa yang perlu
diketahui bahwa ada 3 hal
untuk menerapkan “Creating
HSSE Excellence” yaitu pe
kerja, lingkungan, dan pe
rilaku.
Selain kegiatan Seminar,
diberikan penghargaan HSSE
yang kepada beberapa TBBM
yang telah melaksanakan
asp ek HSSE dengan ba
ik meliputi Ketepatan Ma
naj e me n R e por t ing ( La 
poran Bulanan HSSE), Pe
laksanaan HSE Meeting,
dan Implementasi Nearmiss
& PEKA (Pengamatan Ke
selamatan Kerja) kepada unitunit operasi di MOR IV.•MOR IV

Foto : RU II

Inhouse Training Troubleshooting HOC

Foto : MOR IV

Sem a r a n g – S e b a g a i
bentuk peringatan Bulan K3
Tahun 2014 serta untuk terus
membangun karakter pribadi
yang membudayakan HSSE
Excellence di lingkungan kerja,
Marketing Operation Region
(MOR) IV mengadakan “Se
minar Motivasi Aspek HSSE
di Lingkungan Industri Migas”
di ruang serbaguna MOR IV,
pada (28/2).
M e n u r u t H S S E A re a
Manager JBT Agus Triyono,
kegiatan tersebut dilakukan
untuk meningkatkan budaya
dan pemahaman pekerja
MOR IV mengenai aspek
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, Lindungan Lingkungan,
serta Pengamanan Asset.
“Seminar ini merupakan trigger
untuk mengingatkan kembali
akan pentingnya aspek HSSE
di Pertamina. Namun demikian
untuk dapat meningkatkan
budaya tersebut diperlukan
komitmen dari seluruh jajaran
manajemen dan pekerja di
seluruh wilayah operasional
MOR IV,” ujar Agus.
Acara diisi oleh motivator
Eko Suseno. Para pekerja
MOR IV antusias mengikuti
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DUMAI - Guna mempercepat proses transfer knowledge di lingkungan HOC - Production,
Fungsi HR melaksanakan Inhouse Training Troubleshooting & BFO Pekerja HOCProduction Dumai tahun 2014. Soft opening inhouse training tersebut diselenggarakan
di Banglat RU II, pada (11/3). Acara dibuka secara resmi oleh Manager Production RU II
Andi Rinaldi. Hadir dalam kesempatan itu, Pjs Manager HR Mulyadi, Section Head HOC
Purnomo Nugroho, Coordinator OPI Asmanidar serta sejumlah section head dari Fungsi
Production.
Materi yang disampaikan terkait dengan penerapan troubleshooting di lingkungan kerja.
Yaitu, proses pencarian sumber masalah secara sistematis sehingga kendala apapun
dapat diselesaikan. Karena itu, Andi Rinaldi menekankan bagi para senior untuk terus
menerus memberikan pemahaman kepada junior di lingkungan kerja masing-masing.
Pelatihan ini diikuti oleh Tim A dan Tim C di lingkungan HOC Production Dumai.•RU II

CILACAP - Selama satu
dasawarsa, Koperasi Pe
kerja Pertamina Patra Wija
yakusuma (Kopama) RU IV
berhasil memiliki aset sebesar
Rp 126 miliar. Hal tersebut
terungkap dalam Rapat
Anggota Tahunan ke-X Tutup
Tahun Buku 2013 Kopama,
pada 8 Maret 2014, di
Gedung Patra Graha Cilacap.
Selama periode ta
hu n 2013, K op am a R U
IV melakukan berbagai
kegiatan usaha dan berhasil
memperoleh Sisa Hasil Usaha
(SHU) sebesar Rp 2,3 miliar.
Catatan ini adalah yang ter
tinggi dalam kurun waktu 5
tahun.
GM RU IV Edy Prabowo
selaku Pelindung Kopama
mengingatkan agar Kopama
menjadi koperasi yang bisa
menjadi role model bagi
kop erasi lainnya. “Dalam
kegiatan bisnisnya, Kopama

Foto : RU IV

Satu Dasawarsa, Aset Kopama RU IV
Capai Rp 126 Miliar

harus memperhatikan Good
Corporate Governance dan
harus selalu menjaga hu
bungan baik dengan badan
usaha lainnya,” tegasnya.
Edy mengungkapkan
rasa bangganya atas hasil
pemeriksaan kinerja Kopama
yang dilakukan pada akhir
tahun oleh Badan Pengawas
Koperasi dan Pemeriksaan
terhadap laporan keuangan
nya, dengan status “wajar
tanpa pengecualian”.
Hal senada juga di
s a m p a i k a n o l e h K e p a l a

Disperindagkop. “Kopama
merupakan koperasi yang
terbaik di Cilacap saat ini. Kami
mengusulkan ke pemerintah
pusat agar Kopama agar
dapat menerima pengh ar
gaan,” tuturnya.
Usai menggelar RAT,
selain pembagian SHU
kepada para anggota, pada
kesempatan ini pula diberikan
doorprize untuk anggota
KOPAMA dengan grandprize
berupa dua buah sepeda
motor.•RU IV
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Optimalisasi Peningkatan Produksi
Lapangan Banyu Urip
Blok Cepu menjadi
andalan Pertamina dalam
mendongkrak angka produksi
minyak nasional. “T idak
tanggung-tanggung hanya
dari Lapangan Banyu Urip,
Pertamina diprediksi akan
mendapatkan bagian produksi
minyak mentah sebesar 82,5
ribu barrel oil per day (BOPD)
dari total 165 ribu BOPD
pada 2015 mendatang,”
jelas Direktur Utama PEPC

Amril Thaib Mandailing dalam
berbagai kesempatan. Ia
menambahkan, cadangan
minyak di Banyu Urip sebesar
352 juta barel. Selain Banyu
Urip, Blok Cepu yang luasnya
mencapai 918 kilometer
persegi itu masih memiliki
lapangan lainnya seperti
Jambaran, dan Cendana.
Berdasarkan Plan of
Production (POD) yang telah
disetujui BP Migas sejak

Foto : DIT. HULU

Jakarta - Pertamina EP
Cepu (PEPC) adalah anak
perusahaan Pertamina yang
bergerak di sektor Hulu.
Dibentuk pada 14 September
2005, PEPC bersama Mobil
Cepu Limited (MCL) dipercaya
untuk mengelola Blok Cepu
yang meliputi wilayah
Kabupaten Bojonegoro Jawa
Timur, Kabupaten Blora Jawa
Tengah dan Kabupaten Tuban
Jawa Timur.

2006, Banyu Urip semestinya
s u d a h o n - s t re a m p a d a
Maret 2010. Namun dalam
realisasinya banyak ditemui
kendala sehingga jadwal
on-stream mundur berkalikali. “Karena itulah untuk
mengantisipasi kelambatan
main POD dan memanfaatkan
potensi produksi minyak dari
empat sumur yang sudah
dibor sejak 2007 dan 2008,
manajemen PEPC ketika itu,
mengusulkan pembangunan
Early Production Facilities
(EPF) guna menampung
potensi tersebut,” tutur Amril
Thaib.
Usulan itu akhirnya
disetujui BP Migas. Selanjutnya
dibangunlah EPF di atas lahan
sewa seluas 20 hektare dan
berhasil on-stream pada 10
Desember 2008. Satu set
peralatan produksi meliputi
k e p a l a s u m u r, f a s i l i t a s
pemisahan Gas, Minyak dan
Air, disalurkan ke pipa 6” x
40 km BU-Mudi dan pipa
6” x 5.2 km menuju kilang
milik swasta. Dengan upaya
tersebut, pada awal produksi
tahun 2009, hanya mampu

menghasilkan minyak sebesar
12.000 BOPD atau 60 persen
dari target yang disepakati.
Terobosan terus dilakukan,
di antaranya pada 2010
pengaplikasian bahan kimia
drag reducer agent (DRA)
pada sistem transportasi
minyak mentah. Sehingga
produksi yang tadinya hanya
12.000 BOPD naik menjadi
20.000 BOPD hanya dari
empat sumur produksi Banyu
Urip saat ini, yaitu: BU-01,
BU-A03, BU-A04, dan BUA05.
Untuk mengoptimalkan
kapasitas EPF, pada Juni 2012
dilakukan work over sumur
BU-A3, serta pemasangan
gas cooler dan by pass line
tambahan di EPF. Selesainya
proyek pemasangan pipeline
sepanjang Banyu Urip – Mudi
juga menjadi kunci naiknya
produksi menjadi 25.000
BOPD pada akhir 2012.
Tidak hanya sampai di situ,
usaha peningkatan produksi
Lapangan Banyu Urip
dilanjutkan dengan ekspansi
pertama EPF yaitu memasang
tambahan oil cooler, by
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pass line crude stripping
tower-crudestabilizer, serta
control valve stabilizer, dan
up sizing PCV export line.
Disusul dengan ekspansi
kedua pada akhir tahun 2013,
sehingga produksi mencapai
level 28.500 BOPD atau 109
persen dari target RKAP.
Semua upaya yang
dilakukan merupakan langkah
awal PEPC demi mencapai
nilai produksi Lapangan Banyu
Urip sesungguhnya, “Hal itu
tentu baru bisa terjadi bila
fasilitas produksi utama Banyu
Urip selesai dibangun dan onstream pada pertengahan
2014, serta mencapai puncak
produksi pada akhir 2014,”
ujar Amril Thaib seraya
menutup perbincangan.• DIT.

HULU

JAKARTA - Direktur Hulu
Pertamina Muhamad Husen
mengatakan, besarnya ke
pentingan Pertamina dalam
industri Coal Bed Methane
(CBM) karena Pertamina me
miliki 14 blok CBM. Sehingga
bisa disebut Pertamina se
bagai pemain utama dalam in
dustri unconventional energy
ini. Namun ia pun mengakui
lambannya kemajuan dalam
6 tahun ini.
Hal tersebut dijelaskan
Husen kepada Energia Weekly
usai pembukaan IndoCBM
2014 di Jakarta Convention
Center, Selasa (25/3).
Acara The 5th Inter
national Indonesia CBM Con
ference & Exhibition 2014
(IndoCBM 2014) dib uka
oleh Wakil Menteri ESDM
Susilo Siswoutomo. Hadir

dalam pembukaan tersebut,
antara lain Dirjen Migas A.
Edy Hermantoro, Dirjen
EBTKE Rida Mulyana, Pj.
Kepala SKK Migas Johannes
Widjanarko dan Ketua Ikatan
Ahli Teknik Perminyakan
Indonesia (IATMI) Bambang
Ismanto yang juga Steering
Committee IndoCBM 2014.
Husen berharap Indonesia
bisa seperti Amerika yang
berkat unconventional energy,
bisa mengubah statusnya
dari importir energi menjadi
eksportir energi. “Ini adalah
ajang bagus untuk saling
mengenal dan tukar menukar
informasi di antara sesama
pelaku industri CBM, services
company dan terutama ka
langan pemerintahan sebagai
regulator,” kata Husen.
Sebagai catatan, produksi

CBM baru mencapai 0,625
juta standar kaki kubik per hari
(mmscfd), sementara potensi
yang tersedia diperkirakan
453 TCF.
Sementara Wakil Menteri
ESDM Susilo Siswoutomo
menyatakan pihaknya terus
mendorong kemajuan industri
CBM di tanah air. Untuk itu,
sebagai tindakan nyata, ia
telah meminta Lemigas dan
Badan Libang ESDM bekerja
sama dengan pihak-pihak
terkait untuk memb angun
20 rig sendiri, yang bisa
membuka lapangan pekerjaan
dan mempercepat eksploitasi
CBM. Ia yakin bahwa rig untuk
CBM ini dapat dibuat sendiri di
dalam negeri dan tidak perlu
impor. Rig tersebut harus
berkapasitas pengeboran se
kitar 700 sampai 1.000 meter.

Foto : ADITYO

Pertamina Serius Kembangkan CBM

Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen menjelaskan tentang daerah operasional CBM milik Pertamina dalam acara
IndoCBM 2014, di Jakarta Convention Center, (25/3).

Steering Committee
IndoCBM 2014 Bambang
Ismanto melaporkan bebe
rapa langkah maju dalam
industri CBM di Indonesia
sejak 2012, terutama yang

berkaitan dengan regulasi
tentang CBM dan akan di
tand atanganinya kontrakkontrak baru CBM.
IndoCBM merupakan
acara dua tahunan yang di

selenggarakan IATMI.Tahun
2014 ini yang merupakan
kelimakalinya, disponsori oleh
Pertamina, VICO Indonesia,
PT EPHINDO, BP Indonesia
dan LNG Japan.•URIP
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi Direktur SDM Evita M. Tagor dan Direktur Pemasaran & Niaga Hanung Budya mendengarkan penjelasan tentang Talent Management System dari
SVP HR Development Insan Purwarisya L. Tobing pada Pertamina Career Counseling Day, di Kantor Pusat Pertamina (1/4).

Membedah Potensi,
Menjalin Komunikasi
D

irektorat

SDM

Perta
mina

Dengan berbagai aktivitas mulai

menggelar Pertamina Career

menuju

Career Counseling, Employee Assis

dari sharing session, menggali dan

komitmen perusahaan di tahun 2025

tance Program, The Myers-Briggs

Counseling Day selama 4 hari

mengenal potensi diri, serta kon

banyak sekali ekspektasi terhadap

Type Indicator (MBTI), Graphology

di Kantor Pusat Pertamina. Kegiatan

sultasi langsung dengan para ahli,

setiap pekerja Pertamina. Jadi ini akan

dan Assessment Center. “Saya ha

yang dibuka oleh Direktur Utama

membuat kegiatan tersebut terasa

menjadi Two Way Communication

rap acara ini tidak hanya diikuti

Pertamina Karen Agustiawan pada

hidup, sebagai bentuk nyata two way

ten
tunya nanti akan ada evaluasi

pekerja muda, tetapi yang mau pen

Selasa (1/4) tersebut, sebagai upaya

communication antara pekerja dan

terakhir terhadap pekerja ini tepatnya

siun pun bisa ikut serta, karena

untuk

perusahaan.

ada di posisi mana dan kariernya akan

ada sesi financial planning untuk

seperti apa,” ujar Karen.

me
rencanakan

mengakomodir

kebutuhan

akse
lerasi pengelolaan SDM untuk

“Mudah-mudahan pekerja Perta

mencapai High Performance Organi

mina paham bagaimana untuk me

zation.

wujudkan

High

Performance

Or

ganization,

karena

untuk

Antusiasme pekerja tampak dari
banyaknya peserta yang mengikuti

investasi

maupun

bisnis saat pensiun nanti,” pungkas
Karen.•IK/DSU

Career Counseling Day 2014
Unleash Yourself!

Mengetahui
Potensi Diri,
untuk Mengubah
Hidup

I

ngin

mengukur

menyesuaikan

kekuatan
dengan

diri

karier

dan
yang

dijalani saat ini menjadi alasan sebagian

besar pekerja yang ikut serta dalam tes The

Foto : ADIT

Merencanakan Karier dan
Bertanggung Jawab Menjalankannya

S

ikap pasif dan pasrah dalam menjalani

profesional mengembangkan dirinya sehingga dia

jenjang

menjadi

termotivasi dalam bekerja,” jelas Ihsan panjang lebar.

gambaran pekerja di berbagai instansi

Menurutnya, keuntungan dari pola paradigma

manapun. Karier seseorang, tergantung kepada

baru ini, para pekerja akan punya rasa memiliki.

atasan. Jika karier yang ditempuh seseorang mulus

“Dia akan merasa bahwa karier yang dicapai adalah

dan menanjak, tentu akan memuaskan. Sebaliknya

aspirasinya juga. Otomatis, dia pun akan lebih punya

jika apa yang diputuskan atasan tidak sesuai, ujung-

komitmen yang kuat. Sehingga dia juga akan lebih

ujungnya memunculkan demotivasi.

berusaha dalam kerjanya,” tuturnya.

karier

di

perusahaan,

Kini, bukan saatnya lagi pekerja pasif dalam

Meski baru disosialisasikan, namun konsultasi

merencanakan jenjang kariernya. Karena itu dalam

tentang perencanaan karier diminati para pekerja.

Career Counseling Day, Direktorat SDM Pertamina

Terbukti baru dua hari berjalan, peserta yang ikut

membuka booth Career Counseling. Sebuah sarana

serta mencapai 180 orang, atau melebihi target 140

untuk menyosialisasikan paradigma baru, yang

orang. “Jika peminat terus bertambah sampai hari

berkaitan dengan pengembangan karier pekerja.

keempat, mungkin akan kami perpanjang,”pungkas

Leadership & People Development Manager

Ihsan.• UHK/DSU

satu perserta yang ikut adalah Hilda Yanti.
Perempuan yang saat ini menduduki posisi
sebagai Analyst Standardization Management
di Direktorat Umum, tertarik mengkikuti tes
MBTI dan berharap mendapatkan masukan
dari ahli yang paham tentang potensinya.

Foto : ADIT

Foto : ADIT

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Salah

Ihsanudin Usman memaparkan paradigma baru yang
disosialisasikan, yakni pekerja mempunyai hak dan
dan tanggung jawab pada pembinaan karir dirinya.
“Dia berhak punya aspirasi, dia berhak untuk tahu
kesempatan apa saja yang ada, dan dia bertanggung
jawab untuk mencapai kemampuan agar dia nantinya
bisa dipromosikan,” kata Ihsan. Artinya pekerja juga
harus bisa merencanakan pengembangan karier
akan seperti apa ke depannya.
Dengan tema yang diusung, ’plan your future’
diharapkan ada pendekatan yang lebih berimbang
antara perusahaan dan pekerja. “Perusahaan wajib
memasilitasi dan wajib memberikan peluang. Namun
di sisi lain, hal tersebut baru akan efektif jika pekerja
juga mengambil inisiatif terhadap perkembangan
karir dirinya,” lanjut Ihsan.
Hal tersebut bisa diartikan pekerja tidak bisa
lagi pasif menyerahkan karir kepada atasan. “Kalau
bagus, mungkin tidak ada masalah. Tetapi jika terjadi
sebaliknya, tentu saja akan berdampak tidak baik
pada pekerja. Kita ingin balance, karena ke depan,
perusahaan membutuhkan orang yang mau secara

Kinerja Meningkat,
Keluarga Bahagia

S

etiap manusia pasti memiliki masalah. Dari kadar sederhana hingga sangat pelik. Jika didiamkan
berlarut-larut, tanpa ada solusi akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Termasuk bagi pekerja, akan
berdampak terhadap kinerjanya. Melalui Employee Assistance Program yang dibuka dalam Career

Counseling Day, diharapkan bisa menjadi sarana bagi bekerja dalam menghadapi masalahnya.
Ratna K. Adam, Psi, MM, dari biro psikologi Qualita Asia Solusi, menjelaskan tentang tema ‘uncover
your strengths, fast-forward your future’ yang diusung dalam Employee Assistance Program. “Ini adala
program pendampingan bagi karyawan dan keluarganya dalam menghadapi masalah-masalah yang sifatnya
psikologis,” kata Ratna, psikolog dari UI.
Ratna mencontohkan problem kecemasan, keluarga termasuk anak, menjadi hal yang menonjol dihadapi
para pekerja di kota metropolitan. “Hal-hal ini sepertinya tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tetapi
ternyata erat sekali kaitannnya antara pekerjaan dengan keluarga,” tuturnya.

“Paling

tidak

dengan

banyaknya

pekerja muda, saya tidak boleh kehilangan
semangat dan jangan sampai ketinggalan.
Maka itu saya ingin tahu potensi apa lagi
yang yang harus digali atau ditingkatkan
dari diri saya agar bisa meng-upgrade
potensi diri,”katanya.
Menurutnya hasil tes dan konsultasi
dengan

para

konselor,

minimal

bisa

menjadi bekalnya, untuk bisa mengukur
kekuarangan sekaligus mengetahui potensi
inspirasi serta pembelajaran positif untuk
memperbaiki kinerja kita. Kalau sudah

Foto : KUN

terbaik dimiliki. “Setidaknya hal ini menjadi

tahu hasilnya, saya bisa memaksimalkan
potensi diri dalam bekerja, sehingga
kita bisa paham dimana seharusnya
ditempatkan dan menjadi bahan masukan
bagi atasan,”pungkasnya.•

DSU

Kenali Passion-mu!

“

Kerja itu bukan hanya untuk mencari uang, tapi

tidak semuanya merasa bahagia dengan pekerjaan yang

juga mencari kebahagiaan. Karena itu perlu passion

dijalaninya. “Padahal sebuah pekerjaan akan membantu

dalam menjalani atau mencari pekerjaan,” papar

pelakunya berkarya. Karya positif untuk perusahaan,

Rene Suhardono, saat mengisi bincang pagi dalam

masyarakat dan lain-lain,” tambahnya.
Paparan sederhana melalui contoh keseharian,

rangkaian Career Counseling Day, Selasa (1/4).
Penulis buku Your Job is Not Your Career terebut

membuat sharing karier yang disampaikan Rene, begitu

dan

mengena dan dirasakan manfaatnya bagi pekerja.

mengetahui passion-nya. Passion yang dimaksudkan

“Karier bukanlah bagaimana caranya agar kita bisa

Rene adalah segala sesuatu yang dikerjakan, membuat

menduduki jabatan tertentu dalam waktu singkat.

diri makin kuat dan merasa nyaman dengan pekerjaan

Karier adalah mengenali diri sendiri apa sebenarnya

yang dijalani. “Sesuatu yang membuat sobat begitu

passion kita, pada bidang apa bisa berkontribusi pada

bersemangat melakukannya dan saat dikerjakan tidak

perusahaan,”kata Rene.

menekankan

perlunya

seseorang

mengenali

merasa sedang bekerja,” imbuhnya.

“Sesuatu yang saya sukai, cintai dan mudah

Menurutnya selama ini masih banyak orang yang

mengerjakannya itulah passion saya. Saya rasa acara ini

belum memahami esensi bekerja. Ada yang bekerja untuk

bermanfaat dan membuka pandangan kita, karena tanpa

mendapatkan penghasilan, mengisi waktu luang, ibadah

passion aktivitas kerja sehari-hari seperti hambar,”ujar

dan untuk keluarga. Dengan berbagai tujuan tersebut

seorang peserta.•DSU

Problem-problem tersebut tidak datang seketika. Biasanya
dimulai dari yang kecil-kecil hingga akhirnya menjadi besar, dan
mengganggu kinerja seorang karyawan. Ratna menambahkan
problem-problem itu bisa benar, tetapi bisa juga hanya perasaan
atau persepsi dari pekerja. Karena itu, counseling tidak bisa
dilakukan dalam waktu singkat, dan membutuhkan waktu
cukup lama. “Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pekerja
yang datang dengan inisiatif sendiri lebih baik daripada pekerja
yang datang counseling karena perintah atasan,”katanya.
Menurutnya selama satu hari kegiatan dibuka, sudah
ada 118 pekerja yang mendaftar. “Tujuan kami

adalah

membantu secara psikologis agar mereka bisa mengatasi
masalah-masalah emosi dan ketegangan yang mengganggu
pekerjaan,”jelasnya. Meski masalah tidak bisa dituntaskan
dalam waktu singkat, minimal dengan counseling bisa
masalah, beban akan terlepas.•UHK

Foto : KUN

membuat pekerja “plong”. Karena dengan mengungkapkan

Unleash Yourself!

Grow. inspire. change your life.

Billy Boen memberikan pencerahan
kepada pekerja dalam meraih sukses
berkarier di usia muda.

Assessment center menjadi salah satu booth
konsultasi yang diminati pekerja dengan
menggunakan pendekatan analogi kopi.

Foto : KUN

Seorang pekerja sedang konsultasi
graphology untuk membaca karater diri
melalui tulisan tangan.

Foto : KUN
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Foto : PR

IYO

Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor
menutup kegiatan Career Counseling Day
2014, pada Jumat sore (4/4).
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O
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Sejumlah perusahaan perbankan
menyediakan konsultasi perencanaan
dan pengelolaan keuangan bagi pekerja.

i-AM menyediakan sarana informasi
data pekerja yang bisa di-update secara
mandiri di intra Pertamina.

Yoris Sebastian memberikan tips kreatif
bagi pekerja muda Pertamina, (4/4).

Foto : WAHYU

Sharing mengelola keuangan untuk
masa depan bersama financial planner
Safir Senduk, (3/4).

