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Zona Euro masih terus menjadi perhatian pelaku pasar keuangan.
Beberapa pekan terakhir, Siprus dan Italia menjadi negara anggota
Zona Euro yang disorot akibat masalah dalam sektor perbankannya.
Siprus merupakan negara ke empat dalam Zona Euro yang
mendapatkan dana bailout dari Troika (Komisi Eropa, Bank Sentral
Eropa dan IMF). 25 Maret lalu, Troika menyepakati pemberian dana
tersebut, setelah setuju untuk menerapkan beberapa kebijakan
antara lain menutup bank bermasalah. Sementara di Italia, buruknya
hasil lelang surat utang Pemerintah tenor 5 tahun serta belum
adanya kepastian pemerintahan, telah meningkatkan persepsi
negatif pasar.
Menanggapi kondisi tersebut, pasar saham bereaksi negatif. Indeks
saham utama dunia berfluktuasi dan cenderung bergerak turun.
Pada penutupan 27 Maret, indeks S&P500 ditutup pada level
1.562,85. Sementara Dow Jones Industrial ditutup level 14.526,16,
atau melemah 12,98 basis poin (bps) dari level tertinggi pada
periode Maret 2013. Sementara FTSE 100 mengalami menurunan
terdalam.
Di sisi lain, investor berpaling ke investasi yang dianggap lebih aman
(safe haven asset) untuk menghindari risiko fluktuasi pasar saham,
yaitu ke obligasi. Imbal hasil surat utang Pemerintah Amerika Serikat
(US Treasury) tenor 10 tahun naik ke level 1,85097 atau 21,049 bps
dari level terendah di periode Maret 2013. Sama halnya dengan US
Treasury tenor 30 tahun, naik ke level 3,09141 dari level tertinggi
periode sama. Surat utang Pemerintah Jerman tenor 10 tahun dan
30 tahun juga menguat.
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Imbas Kondisi Regional
Terhadap Korporasi

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan (kedua dari kiri) dan Staf Khusus Presiden untuk MDGs Nila Moeloek bersama penerima MDGs Award lainnya.

MDG’s Award untuk Pertamina
Sehati dan Desa Binaan
Konsistensi Pertamina dalam mendukung percepatan dan perluasan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs)
mendapat apresiasi dalam Indonesia MDG Awards (IMA) 2012. Program tanggung jawab sosial, Pertamina Sehati dan Desa
Binaan diakui kontribusinya dalam mewujudkan pencapaian MDGs.

Kinerja Surat Utang Pertamina Periode 1 – 27 Maret 2013

Sumber: Thomson Reuters
Trend tersebut turut berimbas pada obligasi Pertamina. Imbal hasil
obligasi perusahaan bertenor 10 tahun yang akan jatuh tempo pada
2021 dan 2022 ditutup melemah masing-masing di level 4,17222
dan 4,24827 (27/3). Sementara tenor 30 tahun, melemah ke level
5,86638 dan 5,82448 masing-masing untuk tahun 2041 dan
2042. Penurunan tersebut mencerminkan persepsi pasar
yang menghindari risiko obligasi korporasi akibat kondisi
yang kurang baik, dengan mencari investasi pada safe
haven asset, yaitu obligasi Pemerintah AS dan Jerman.
Trend ini dapat berbalik ke obligasi korporasi, bila
persepsi investor terhadap kondisi ekonomi global
membaik.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Suara Pekerja:
DAPATKAN TIKET
KELILING INDONESIA

Tanjung Benoa – Program peningkatan kesehatan Ibu
dan Anak yang dilaksanakan Pertamina melalui kegiatan
tanggung jawab sosialnya di Kabutapen Ende,
Nusa Tenggara Timur mendapat pengakuan
sebagai bentuk dukungan sektor swasta dalam
mempercepat pencapaian MDGs. Karena itu
pemerintah memberikan penghargaan kepada
Pertamina dalam Indonesia MDGs Awards (IMA)
2012 yang berlangsung di Tanjung Benoa, Bali, (26/3).
Staf khusus presiden untuk MDGs, Nila Moeloek
memberikan penghargaan tersebut kepada Direktur
Utama Pertamina, Karen Agustiawan. Menurut Nila, kerja
keras yang dilakukan berbagai pihak dalam mendukung
pembangunan Nasional Indonesia, sudah seharusnya
diapresiasi. “Penghargaan khusus IMA 2012 diberikan bagi
program pembangunan yang mampu membuktikan adanya
penurunan laju dan kedalaman kemiskinan dengan mencermati
data BPS,” jelasnya.
Penghargaan diberikan kepada pemenang dari masingmasing kelompok kepesertaan yakni Pemerintah Kabupaten/
Kota, Sektor Swasta, LSM dan Organisasi Pemuda,
dengan lima kategori kegiatan yakni kesehatan ibu
dan anak, nutrisi, akses kepada air bersih dan
sanitasi, pendidikan serta penanggulangan HIV/
AIDS dan penyakit menular lainnya.
Program Pertamina Sehati yang
dilaksanakan sejak tahun 2004, bertujuan
mewujudkan kepeduliannya terhadap
isu kesehatan masyarakat, khususnya
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Kiprah Anak Perusahaan :
PHE WMO gandeng its dan
universitas trunojoyo

kesehatan anak dan ibu. Kegiatan tersebut merupakan bagian
dari komitmen Pertamina dalam mengatasi masalah sosial
global seperti yang ditargetkan dalam (MDGs). Pertamina sehati
telah menjangkau Ibu dan Anak di seluruh Indonesia, melalui
pelatihan kader, program pengendalian berat badan, pelatihan
ibu hamil, serta pengenalan mengenai asupan makanan sehat
dan bernutrisi.
Selain program Sehati, dukungan Pertamina terhadap
program tanggung jawab sosial Desa Binaan juga mendapatkan
apresisai, yang diterima oleh Universitas Negeri Semarang, sebagai
mitra Pertamina dalam melakukan pendampingan di Desa Binaan
Tambakrejo. Program Desa Binaan di Tambakrejo, yang berada
di sekitar daerah operasi Pertamina, dinilai mampu meningkatkan
derajat kesehatan dan sanitasi masyarakat setempat.
IMA yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan
waktu tiga tahun yang tersisa menjelang 2015 untuk mempercepat
dan memperluas pencapaian tujuan pembangunan milenium
(MDGs).
“Mari sisa tahun yang tinggal tiga tahun ini, kita gunakan
sebaik-baiknya mempercepat, memperluas sejauh yang kita
bisa. Jangan karena sudah ada pembicaraan kerangka baru kerja
sama pasca 2015, lalu upaya kita kendor,” kata Presiden saat
membuka rangkaian Penghargaan MDGs Indonesia/Indonesia
MDGs Awards (IMA) 2012.
Selain memberikan penghargaan IMA 2012, juga diisi dengan
diskusi panel yang melibatkan sejumlah tokoh nasional, membahas
berbagai dimensi dari isu terkini pembangunan dan kepedulian
akan pembanguan berkelanjutan di masa datang.•PW/DSU
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MISI

meNINGKATkan image
KEPATUHAN PAJAK
Foto : WAHYU NUGRAHA

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

Pengantar Redaksi :
Upaya Pertamina dalam meningkatkan image kepatuhan
pajak, senantiasa dibangun melalui berbagai hal. Selain
menyetorkan dan melaporkan semua kewajiban perpajakan
perusahaan, sosialisasi juga dilakukan bekerjasama dengan
Direktorat Pajak. Sejauh mana dampak program-program fungsi
Tax Pertamina dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan
dan juga negara? Berikut percakapan tim Energia dengan VP
Tax Maizar Yanto, di sela-sela acara layanan Drop Box di
Lantai Ground, Kantor Pusat Pertamina, Senin (25/3).
Pak Maizar, bisa dijelaskan apa sebenarnya layanan
Drop Box ini? Layanan Drop Box yang kami laksanakan dua
hari mulai tanggal 25 dan 26 Maret, merupakan pelayanan yang
diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan
para wajib pajak pribadi menyampaikan atau melaporkan SPT
Pajak Penghasilan Pribadi tahun 2012 dengan tepat waktu.
Yakni, sebelum batas waktu penyampaian 31 Maret 2012.
Setiap warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak (WP)
Pribadi setiap tahun harus melaporkan SPT Pajak Penghasilan
Pribadi masing-masing, yang harus dilaporkan ke Kantor Pajak.
Ada 2 (dua) cara yang dapat dipilih untuk melaporkan SPT,
secara langsung melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di
Kantor Pajak dan melalui Layanan Drop Box.
Kalau melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor
Pajak, tentu akan membutuhkan waktu bagi wajib pajak
pribadi untuk melaporkan SPT mereka. Termasuk bagi pekerja
PT Pertamina (Persero), tentu akan mengurangi jam kerja jika
datang sendiri ke kantor pajak. Apalagi kalau bersamaan waktu
melaporkannya, akan mengurangi efektitas kegiatan kantor.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pekerja Pertamina
(Persero) dapat memanfaatkan layanan jemput bola yang
diberikan Kantor Pajak melalui pelayanan drop box ini kepada
PT.Pertamina (Persero). Jadi Kantor Pajak seolah-olah pindah
ke kantor kita di sini. Petugas dari Ditjen Pajak siap melayani
laporan SPT dan juga memberikan konsultasi bagaimana cara
mengisi SPT.

kewajiban perpajakan.
Bagaimana dengan pelaksanaan Drop Box tahun-tahun
yang lalu? Kita tidak tahu ya siapa pekerja yang melaporkan
atau tidak. Itu kan sudah internalnya DJP. Tetapi sewaktu
kita rapat di DJP, mereka menyampaikan apresiasinya pada
Pertamina dengan banyaknya pekerja yang melaporkan SPT
Pribadi melalui drop box dan dan sebagai wajib pajak badan PT
Pertamina (Persero) juga sangat diapresiasi sebagai perusahaan
yang memberikan penerimaan negara yang terbesar dari sektor
pajak.
Selain memasilitasi layanan Drop Box, upaya apa saja
yang dilakukan oleh Fungsi Tax dalam upaya meningkatkan
Image Kepatuhan pajak di lingkungan Pertamina? Upayaupaya yang kita lakukan untuk meningkatkan image kepatuhan
pajak adalah selalu menyetorkan dan melaporkan semua
kewajiban perpajakan perusahaan secara tepat waktu dan tepat
jumlah sesuai yang diatur dalam peraturan perpajakan.
Untuk mendapatkan kondisi tersebut perusahaan selalu
melakukan sosialisasi kepada fungsi terkait baik dipusat dan
di region serta Anak Perusahaan secara terus-menerus dan
periodik. Sosialisasi tersebut melibatkan juga instruktur dari
Dirjen Pajak sehingga para pekerja yang menanganiperpajakan
dapat berkonsultasi langsung dengan Dirjen Pajak mengenai
penerapan suatu aturan atau mengemukakan permasalahan
yang dihadapi atas penerapan suatu aturan.
Selain itu itu juga telah dibentuk Tax Portal di intranet
Pertamina sebagai wadah informasi dan komunikasi perpajakan
bagi seluruh insan Pertamina. Tax Portal ini menyajikan informasi
pperaturan dan ketentuan perpajakan yang baru diterbitkan
dan membuka komunikasi aktif atas isu atau permasalahan
perpajakan.

Apakah ada target untuk waktu pelaksanaan selama
dua hari ini? Kalau soal target, hal itu yang menetapkan adalah
Ditjen Pajak sendiri, bukan kita. Mereka yang menargetkan
sebanyak-banyaknya pekerja Pertamina dan para mitra kerja.
Jadi bukan cuma pekerja saja, tetapi mitra kerja juga boleh
melaporkan di sini. Prinsipnya, siapapun boleh melaporkan
pajak pribadinya di layanan drop box ini.
Nanti petugas Ditjen Pajak itu yang memilah-milah laporan
yang masuk berdasarkan NPWP dimana wajib pajak terdaftar.
Itu masalah internal merekalah. Namun ya itu, targetnya
sebanyak-banyaknya, karena memang setoran dan laporan
pajak pribadi ini merupakan bagian penerimaan negara yang
diharapkan oleh pemerintah.

Sejak tahun lalu Pertamina juga menjadi Wajib Pungut
Pajak, apakah hal ini juga sebagai bentuk kontribusi per
usahaan dalam membayar pajak? Benar. Sesuai Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) NOMOR : 85/PMK.03/2012 seluruh
BUMN, termasuk PT. Pertamina (Persero), ditunjuk untuk
memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah terhitung
mulai 1 Juli 2012. Sebelum terbit peraturan tersebut, PPN
sebesar 10% dibayarkan kepada vendor bersamaan dengan
pembayaran tagihan mereka. Kemudian vendor yang menyetor
dan melaporkan kepada Kantor Pajak.
Dengan terbitnya peraturan tersebut, Pertamina-lah yang
menyetor dan melaporkan PPN, dan kalau terjadi keterlambatan
atau ada yang tidak disetorkan maka akan dikenakan denda
atau sanksi. Jadi ditunjuknya Pertamina sebagai pemungut pajak
juga merupakan salah satu bentuk kontribusi perusahaan dalam
membayar pajak.

Drop box ini kan lebih kepada palayanan untuk para
wajib pajak pribadi. Lalu apa manfaatnya untuk peru
sahaan? Setidak-tidaknya memberikan image Pertamina
kepada Ditjen Pajak bahwa selain Pertamina sebagai badan
usaha yang selalu patuh memenuhi kewajiban perpajakannya,
para pekerjanya sebagai wajib pajak pribadi juga patuh pada

Pajak yang disetorkan Pertamina kepada Pemerintah
memberikan kontribusi yang sangat besar, bisa dijelaskan
berapa persen kenaikan setorannya setiap tahun? Sebagai
informasi untuk tahun 2012 Pertamina menyetor pajak sebesar
Rp. 58,4 triliun, atau meningkat 4,8% dari tahun sebelumnya
dimana pajak yang disetor sebesar Rp.55,7 triliun.•UHK/DSU

EDITORIAL

Kontribusi
untuk Negeri

Di sebuah hotel ternama di Tanjung
Benoa, Bali, Selasa pekan lalu, ratusan
perwakilan dari pemerintah kabupaten
maupun kota, sektor swasta, Lembaga
Swadaya Masyarakat dan Organisasi
Pemuda berkumpul. Mereka saling ber
bagi pengalaman atas kontribusinya
bagi pembangunan, khususnya dalam
mendukung percepatan dan pencapaian
pembangunan milenium (MDGs).
Sharing dalam forum diskusi terbuka
tersebut, diisi oleh sejumlah tokoh
nasional yang membahas berbagai
isu MDGs. Direktur Utama Pertamina,
Karen Agustiawan yang menjadi salah
satu pembicara dalam forum tersebut,
memaparkan program Sehati. Program
tanggung jawab sosial Pertamina yang
memperhatikan kesehatan Ibu dan Anak
di seluruh Indonesia, khususnya di daerah
operasi Pertamina dan Kawasan Indonesia
Timur. Beberapa aktivitas dilakukan
melalui pelatihan kader, pemeriksaan
kesehatan, serta pengenalan makanan
sehat dan bernutrisi.
Percepatan pembangunan milenium,
pada dasarnya meliputi kegiatan untuk
meningkatkan derajat hidup manusia. Di
antaranya peningkatan kesehatan ibu dan
anak, perbaikan nutrisi, akses air bersih dan
sanitasi, pendidikan dasar, pengentasan
kemiskikan, serta penganggulangan HIV/
AIDS serta penyakit menular lainnya.
Pertamina melalui program tanggung
jawab sosialnya telah berkontribusi pada
lima hal tersebut. Meski perbandingannya
dari masing-masing program tidak sama.
Pertamina Sehati yang fokus pada ke
sehatan ibu anak, program Desa Binaan
dan Bedah Desa yang merangkum ber
bagai kegiatan pemberdayaan masyarakat
desa di bidang pendidikan dasar, sanitasi,
dan ekonomi masyarakat, setidaknya
menjadi bukti nyata kontribusi Pertamina
untuk negeri.
Sebagai entitas bisnis, Pertamina
tak semata-mata mengejar keuntungan.
Namun tetap berupaya menyeimbangkan
hasil yang didapat, dengan memberikan
kontribusi khususnya kepada masyarakat
di sekitar daerah operasi dan kini mulai
menggarap daerah perbatasan serta
kawasan Indonesia Timur.
Karena hakikatnya bisnis yang digarap
perusahaan energi terbesar ini, pada
akhirnya juga akan dikembalikan kepada
bangsa dan masyarakat Indonesia.
Baik melalui hasil energi, maupun
berbagai kegiatan tanggung jawab sosial
untuk meningkatkan derajat ekonomi
masyarakat.•
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Dapatkan Tiket Keliling Indonesia...?!
Mengintip judul di atas, rasanya akan banyak yang

Terlebih jika di dunia, dari cara kita memperoleh sesuatu

berminat. Tapi apa kita mau percaya begitu saja dengan iklan

dengan cara yang tidak halal, ditunjukkan hukumannya oleh

seperti itu. Betul...! kita wajib hati-hati dan cermat jika ada

Yang Maha Kuasa ”Sang Pencipta jagad raya ini”.

penawaran seperti ini. Apa yang nanti akan saya ungkapkan,
bisa jadi berbeda dengan apa yang menjadi harapan kita.
Penasaran...? Silakan teruskan membaca...

Ada contoh bagus yang cukup membuat miris siapapun
yang masih memiliki nurani dan jiwa yang sehat. Itu saya
baca disebuah media di Jatim (Surabaya) pada 12 Februari

Sebagai insan 6C khususnya “Clean” yang selalu

2013. Kasus ini menimpa salah seorang pejabat Pemda

digadang-gadang oleh Direksi dan Manajemen, mudah-

di Surabaya terkait perkara gratifikasi dana Jasa Pungut

mudahan kita berangkat setiap hari dari rumah untuk bekerja

(Japung) sebesar Rp 720 juta yang terjadi sekitar 6 tahun

di kantor dengan niat sungguh-sungguh dan berharap semoga

lalu.

apa yang dikerjakan menjadi amal ibadah di hadapan Sang
Pencipta. Kontribusi yang diberikan dirasakan oleh banyak

Ketika kasus dugaan korupsi itu mengemuka (6 tahun

pihak. Gaji yang diterima dapat menafkahi/menghidupi

lalu), mulai saat itu pejabat tersebut bersama keluarganya

keluarga. Berharap apa yang dimakan dan dinikmati oleh

sudah terhukum. Beliau mengaku, ”Kami merasa sudah

anak-anak & istri (atau suami) di rumah adalah sesuatu yang

terhina dan teraniaya oleh rasa malu yang terperi. Baik di

halal, ”mengalir dalam darah dan menjadi daging”, serta

tengah keluarga, di kantor, maupun di tengah masyarakat”,

membawa berkah dalam kehidupannya.

dalam keterangan pers-nya pada 12 Februari 2013.
Hukuman tersebut, kata pejabat tadi, tidak akan pernah

Saya sempat berteori, kita yang bekerja di Pertamina

terhapus dan akan terus ada selamanya. Bahkan, hukuman

ini sesungguhnya termasuk manusia yang beruntung.

itu akan terbawa sampai meninggal dunia, timpalnya lagi.

Pendapatan dan kesejahteraan kita rasanya lebih dari cukup.

”Itu teramat sangat menyakitkan dan pastilah akan terus

Kita bekerja pada sebuah perusahaan ”master piece-nya

dikenang sampai anak cucu nanti,” ucapnya lagi.

negeri ini”. Perusahaan yang merupakan amanah dari
masyarakat dan bangsa ini, yang mengelola SDA Migas

Percayalah... bekerja dengan salah satu C ”clean” dari 6C

(energi) negeri ini. Tentunya dengan pemikiran tersebut,

yang ada, akan mampu membawa Perusahaan ini menjadi

kita memiliki tanggung jawab pada seluruh masyarakat

lebih unggul dari sekarang. Tidak berhenti dan berpuas diri

dan bangsa ini. Pada saat kita bekerja dengan serius dan

dengan pencapaian saat ini. Seperti yang pernah saya tulis

sungguh-sungguh serta diniatkan untuk menafkahi anak dan

sebelumnya, perjalanan kita masih panjang untuk menjadi ”to

istri/suami di rumah, insyaAllah akan menjadi amal ibadah

be WC-NEC”. Ada Petronas di sebelah kita yang pencapaian

yang tidak ternilai harganya.

laba bersihnya pada tahun 2011 sebesar Rp 215 triliun.

Tapi ingat... saat kita bekerja tidak dengan sungguhsungguh, ada vested interest, apalagi sampai melacurkan

Penutup

diri. ”Melakukan tindakan fraud. Bekerja tanpa integritas.

Pada kesempatan ini, saya hanya ingin mengajak

Memanipulir pekerjaan untuk keuntungan pribadi dan/atau

kepada kita semua ”khususnya generasi muda yang memiliki

golongan. Mengambil yang bukan milik atau hak-nya”. Kita

waktu panjang untuk mengawal bisnis kebanggaan negeri

wajib bertanggung jawab terhadap seluruh masyarakat dan

ini”. Bekerjalah selalu di atas prinsip kebenaran. Jadilah

bangsa ini. Kita harus minta maaf kepada mereka.

follower yang berkarakter ”don’t be a sycophant”. Kita
bekerja bukan untuk si A atau si B sebagai pimpinan atau

Untuk minta maaf, kita wajib kelilingi nusantara ”meminta

Direksi Perusahaan ini. Ingat... kita tidak makan gaji dari

maaf kepada seluruh penduduk negeri ini”. Dapatkan tiket

mereka. Yang menggaji adalah perusahaan tempat kita

keliling Indonesia. Enak kan, kita bisa keliling Indonesia...?

bekerja. ”Loyallah kepada perusahaan”. Jangan pernah

Sulit membayangkan jika ini yang harus kita lakukan. Berapa

mau diperalat atau diperdaya oleh siapapun. Jangan pernah

lama waktu yang akan kita habiskan untuk ini, dan berapa

takut untuk menyatakan ”tidak” terhadap sesuatu yang

besar biaya yang harus kita keluarkan?

tidak benar. Dengan gaya hidup hedonis seperti sekarang
ini, akan banyak yang tidak suka dengan kita. Kondisi ini

Saya berandai-andai, untuk wilayah Bogor tempat saya

sangatlah wajar. Biarlah manusia membenci kita, asal Dia

bermukim sekarang, itu saja saya tidak sanggup. Tidak

”Sang Pencipta dan Maha Segalanya” tetap sayang dan

sanggup rasanya... Apalagi untuk seluruh penduduk di

membenarkan tindakan kita. Saat kita takut dan menuruti

negeri ini. Bisa tua atau mati di jalan saya. Cuma sekarang

perintah atasan yang tidak benar, jika terjadi sesuatu dengan

pertanyaannya, apakah kita mau membiarkan begitu saja

kita, mereka akan buang badan dan paling berucap ”kasihan

dosa yang sudah terlanjur dilakukan?

si Anu”. Tidak lebih dari itu. Sementara yang menderita dan
menanggung semua beban akibat ulah kita adalah anak,

Nah... jika kita tidak mau atau tidak sanggup untuk

istri dan seluruh keluarga kita.

melakukan ini, jangan pernah melacurkan diri dalam bekerja.
Jangan pernah sia-siakan tugas dan tanggung jawab yang

Jadi... hindari keliling Indonesia kalau alasannya untuk

diamanahkan kepada kita. Bekerjalah dengan sungguh-

seperti cerita di atas. Mari kita jaga perusahaan ini dengan

sungguh, sehingga dunia kita peroleh dan akhirat kita

baik. Selalulah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk

dapatkan. Tidak ada gunanya seolah-olah kita sukses dan

membela kepentingan Perusahaan dalam rangka mengejar

kaya di dunia ini, tapi di kehidupan berikutnya ”yang lebih

to be WC-NEC.

abadi” kita tidak selamat. Penyesalan selalu datang terlambat.

Hukum

*)penulis saat ini sedang menyelesaikan program Magister
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proses pengawasan dan pengendalian

Pertagas Gandeng BUMD
Revitalisasi Arun Regas

kegiatan hulu migas. Wakil Menteri ESDM

Pertamina, Pertamina Gas

BANDUNG (Bisnis Indonesia) – SKK Migas
berencana menerapkan teknologi informasi
tepat guna untuk mengatasi lemahnya

Susilo Siswoutomo mengatakan, pemerintah
menginginkan penyediaan data di lingkungan
SKK Migas dan kontraktor secara transparan,
terintegrasi, akurat dan mudah diakses serta
sesuai regulasi. “Tentu dibutuhkan data
yang penting. Namun tidak semua data
masuk TI SKK Migas, melainkan hanya data
strategis,” katanya. SKK Migas dan kontraktor
menghadapi berbagai tantangan dalam
pengawasan dan pengendalian kegiatan hulu
migas, keterbatasan peralatan administratif,
manajemen dan pengolahan data, monitoring
cost recovery, penyelarasan proses bisnis,
dan lain-lain.

Anak perusahaan

(Pertagas) menggandeng
Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) dalam

merevitalisasi Kilang Arun
Regas. Bukti sinergi anak
bangsa memaksimalkan
pertumbuhan ekonomi
Aceh.

JAKARTA – Terkait dengan

akan berakhirnya kontrak
Kilang Arun Regas di akhir
2014, Pertamina melalui anak
perusahaannya, Pertamina
Gas (Pertagas), melakukan

BBM BERSUBSIDI HANYA
UNTUK KENDARAAN RODA
DUA

JAKARTA (Koran Tempo) – Pemerintah
berencana membatasi kuota BBM bersubsidi
untuk kendaraan beroda empat atau lebih.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo
menyatakan, pemerintah sedang menyiapkan
opsi pengendalian kuota konsumsi BBM. “Kami
mengusulkan kendaraan roda dua saja yang
menggunakan BBM bersubsidi, sedangkan
kendaraan roda empat mengonsumsi BBM
non subsidi,” katanya. Opsi lain yang sedang
disiapkan adalah mempercepat konversi
BBM ke BBG. Dirjen Migas Edy Hermantoro

penandatanganan Head of
Agreements (HOA) dengan
BUMD Perusahaan Daerah
Pembangunan Aceh (PDPA)
perihal kerja sama revitalisasi
Kilang Arun Regas pada
Kamis (20/3) di Executive
Lounge, Kantor Pusat Perta
mina, Jakarta.
“HOA ini merupakan ko
mitmen Pertamina dalam
memb angkitkan kembali
perekonomian

dengan

merevitalisasi Kilang Arun
Regas,” ujar Direktur Utama
Pertamina Gas Gunung
Sardjono Hadi.
Menurut Gunung, rega

menambahkan Pertamina akan menggandeng

sifikasi akan dilakukan

Kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan

sehingga LNG Arun bi

BBM bersubsidi. “Penjajakannya sudah
dilakukan,” ujarnya.•

RIANTI octavia

Foto : RAHMAN

Pengawasan sektor
hulu diperketat

sa berperan dalam pem
bangunan ekonomi di Aceh.
“Kami akan membawa LNG
dari domestik ataupun dari

Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyaksikan penandatanganan HOA Revitalisasi
Kilang Arun Regas yang dilakukan oleh Direktur Pertagas Gunung Sardjono Adi dan Direktur Utama PDPA Nasruddin Daud.

overseas untuk dibawa ke

Sementara Direktur

Pertamina yakin Arun tidak

LNG Arun, kemudian dire

Utama PDPA Nasruddin

akan mati. Sekolah, asrama,

gasifikasi. Tujuannya untuk

Daud sangat mengapresiasi

perumahan, restoran, tukang

menyuplai kebutuhan industri

upaya Pemprov Aceh dan

jahit, warung- warung akan

di Aceh hingga Medan, baik

Pertamina mewujudkan

tetap hidup. Jadi, roda

itu industri pupuk, kertas,

p ro y e k i n i s e c e p a t n y a .

ekonomi akan terus bergerak

power plant listrik. Dengan

“Kami sangat menunggu

oleh PT Arun. Bahkan

demikian, perekonomian

pertumbuhan kembali

menurut kajian kami PT Arun

tidak akan mati tapi akan

ekonomi Aceh. Semoga

tetap akan bisa hidup hingga

tumbuh kembali,” jelasnya.

proyek ini berjalan dengan

2034. Pertamina berupaya

lancar,” ujar Nasruddin.

maksimal agar revitalisasi ini

“Kami akan memaksimal
kan sumber daya yang ada

Sejalan dengan Gunung

sehingga revitalisasi dapat

dan Nasruddin, Direktur

Hari yakin, semua kendala

berjalan tepat waktu, tepat

Gas Hari Karyuliarto me

bisa diatasi. “Pertamina

biaya, sesuai kualitas dan

mastikan, Pertamina sa

tidak main-main di sini. Kita

sesuai dengan ekspektasi kita

ngat berkomitmen menger

sungguh-sungguh berupaya

bersama. Apalagi bersinergi

jakan proyek ini. Selain untuk

untuk kesejahteraan masya

dengan BUMD sering kami

menghidupkan PT Arun

rakat aceh,” jelas Hari.

lakukan, dari Sabang sampai

kembali, revitalisasi ini juga

Penandatanganan HOA

Merauke. Seperti Blora,

untuk kesehjateraan dan roda

disaksikan oleh Direktur Gas

Bekasi, Sumenep, Sumsel,

perekonomian masyarakat

Pertamina Hari Karyuliarto

Jabar hingga Raja Ampat

Aceh. ”Dengan dukungan

dan Gubernur Aceh Zaini

Papua,” tambah Gunung.

penuh pemerintah Aceh,

Abdullah.•AJI HUTOMO PUTRA

bisa terwujud,” ujar Hari.

JAKARTA – Pebalap muda berbakat Pertamina, Rio Haryanto
didampingi oleh kedua orangtuanya melakukan kunjungan
kehormatan (courtesycall) ke Direktur Utama Pertamina, Karen
Agustiawan di Kantor Pusat Pertamina, Selasa (19/3).
Kunjungan ini dalam rangka permohonan doa restu Rio
kepada Karen Agustiawan sebelum dirinya berangkat mengikuti
pertandingan di arena balap GP2 musim 2013. Untuk GP2
musim 2013 kali ini Rio mengawali balap mobilnya di sirkuit
Sepang - Malaysia pada akhir Maret dan berakhir di sirkuit Abu
Dhabi – Arab Emirate pada 3 November 2013.
“Terima kasih atas dukungan Pertamina yang terus
mensponsori saya dan saya mohon restu semoga di tahun
ini saya bisa tampil maksimal dan mendapatkan prestasi agar
tahun depan bisa maju ke F1,” ucap Rio saat tatap muka dengan
Karen Agustiawan.

Dalam pertemuan tersebut, Rio mengundang Karen
Agustiawan untuk bisa hadir dan menyaksikan secara langsung
aksi dirinya saat berlaga di ajang GP2 tersebut. Undangan
tersebut disambut baik oleh Karen dengan bersedia hadir
menyaksikan aksi Rio di arena balap sirkuit Barcelona – Spanyol
pada 10 Mei mendatang.
“Kita akan terus men-support Rio jika terus berprestasi.
Karena, prestasinya tersebut tidak hanya membawa nama
baik Pertamina, namun juga mengharumkan nama bangsa
Indonesia. Apalagi Rio menjadi pebalap termuda di ajang ini,”
kata Karen.
GP2 musim 2013 ini diikuti oleh 26 pebalap dan Rio
menargetkan dirinya untuk bisa masuk lima besar agar
memudahkan dirinya untuk bisa masuk ke F1. “Saya ingin Rio
bisa masuk ke F1 dan jika berhasil saya ingin melihat mobil F1

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Rio Haryanto Courtessy Call ke Direktur Utama Pertamina

terpajang di Kantor Pusat Pertamina,” harap Karen.
Usai pertemuan tersebut Rio menyerahkan cenderamata
kepada Karen berupa album yang berisi foto-foto Rio
Haryanto saat berlaga dan hasil publikasi dirinya di media
internasional.•IRLI KARMILA

dan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari

bersama Ketua DPRD Kukar H. Awang
Yacoub Luthman, Kapolres Kukar AKBP
I Gusti Kade Budhi Harryarsana, Dandim
0906 Tenggarong Letkol Inf Dendi Suryadi
dengan didampingi Ali Rochmad Manager
PT. Pertamina EP Field Sangasanga
melakukan penanaman 25.000 pohon di
Lokasi Sumur Nonny 1031. Penanaman
pohon juga diikuti oleh para pelajar
SMU dan SMP se-Sangasanga serta
seluruh pekerja PT. Pertamina EP Field
Sangasanga.
Dalam kesempatan tersebut Ali
Rochmad menyampaikan, PT. Pertamina
EP memiliki komitmen tumbuh bersama
lingkungan. Tahun lalu, PT. Pertamina
EP Field menanam 30.000 pohon yang
tersebar di Wilayah Samboja, Sangasanga
dan Anggana.
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari
sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan
PT. Pertamina EP. Menurutnya, program
yang positif ini harusnya dapat dicontoh
oleh perusahaan tambang lainnya. Ia juga
mengajak seluruh masyarakat Sangasanga
agar terus menggalakkan penghijauan
karena ini akan sangat memberikan
kontribusi dalam pencegahan pencairan
es di kutub utara sebagai dampak dari
global warming.
Sehari sebelumnya, Rita Widyasari
dan Letkol Inf Dendi Suryadi Dandim 0906
Tenggarong mengikuti kegiatan Sangasanga
Gowes Ceria yang dilaksanakan oleh Dinas
Pariwisata Kukar bekerjasama dengan PT.
Pertamina EP Field sangasanga dan PT.
Putra Ramli. Gowes ceria yang dimulai
dari halaman Gedung Wisma Ria PT.
Pertamina EP Field Sangasanga. Kegiatan
ini diramaikan dengan berbagai hiburan
dan pembagian doorprize dengan total
hadiah Rp 250 juta.
Peserta gowes melintasi situssitus bersejarah di Sangasanga, baik
situs perjuangan maupun peninggalan
pengeboran minyak jaman kolonial. Peserta
berasal dari Tenggarong, Samarinda,
Samboja, Palaran dan Sangasanga.
Gowes Ceria ini juga diikuti oleh Sekkab
Kukar Edy Darmansyah dan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kukar Sri
Wahyuni, Kabag Humas dan Protokol
Kukar Dafid Hariyanto serta Tim Gowes
Kaltim Post.•PEP FIELD SANGASANGA
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Nafas Hanna Tak Sesak Lagi
Jakarta – Pertamina turut
serta dalam mengurangi jumlah
anak dengan kelainan jantung
bawaan yang tak tertolong.
Melalui Program Corporate
Sosial Responsibility (CSR),
Pertamina memberikan
bantuan untuk menangani ma
salah jantung anak Indonesia.
Kali ini, Hanna Waradhatul
Jannah (2,7 tahun) yang
menderita kebocoran jantung
bawaan ditangani di RSCM.
“Kami telah membantu
sekitar 30 orang. Mereka
dari berbagai daerah seperti
Tomohon, Cilacap, Jambi,
dan dari Yayasan Jantung
Anak di Jakarta,” jelas Senior
Officer Public Health - CSR
Pertamina Julian Iskandar
Muda di RSCM pada (26/3)
Menurut Julian, selain
memberikan bantuan dana
pengobatan, Hanna beserta
orangtuanya yang berasal dari
Bekasi, mendapatkan fasilitas
kontrak rumah di daerah
Cikini, agar memudahkan
dalam pengawasan pasca
tindakan medis,”jelas Julian.
“Nanti akan ada tim dokter
dari Belanda juga yang ikut

menangani,” tambah Julian.
Tim dokter dari Belanda
didatangkan oleh RSCM
untuk membantu menangani
pasien kelainan jantung
khususnya anak, juga untuk
perbandingan dan berbagi
ilmu sehingga penanganan
lebih cepat dan efektif.
S e m e n t a r a D R . D r. H .
Mulyadi sebagai spesialis anak
sekaligus konsultan jantung
yang menangani Hanna
menjelaskan, teknik Amvo
Transcateter akan digunakan
untuk menambal kebocoran
pada jantung Hanna. Dengan
teknik ini si pasien tidak perlu
dibedah.
“Hanna mengidap ke
lainan jantung bawaan be
rupa lubang di antara bilik,
sehingga darah dari bilik kiri
ke bilik kanan. Akibatnya,
darah ke bilik kanan berlebih
dan kemudian darah ke paruparu berlebih. Akhirnya sering
batuk pilek yang membuatnya
susah bernapas. Lubang inilah
yang harus ditutup. Dengan
kemajuan teknologi saat
ini, kelainan tersebut dapat
ditangani tanpa operasi,” jelas

Foto : KUNTORO
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Senior Officer Public Health - CSR Pertamina Julian Iskandar Muda menenangkan
Hanna sambil mendengarkan cerita sang ibu tentang penyakit anaknya.

Mulyadi.
“Kebocoran tersebut
dapat langsung tertutup.
Istilahnya memang tambal
dan bisa dilihat langsung
hasilnya dengan memasukkan
z a t k o n t r a s . Te k n i k n y a
transcateter masuk lewat
pembuluh darah di paha.
Kita dorong terus sampai
masuk ke jantung. Kemudian
alatnya kita lepas, langsung
terbuka dan terpasang sendiri
di lubang tadi. Memang selalu
ada risiko gagal, tapi hanya
satu persen,” jelas Mulyadi.
Sang ibu, Handayani
sangat berterima kasih

kepada Pertamina yang telah
membantu menyembuhkan
anaknya. “Saya benar-be
nar berterima kasih sekali.
Kami sangat beruntung ada
yang bantu, karena biaya
pengobatannya memang
mahal dan tidak terjangkau
oleh kami. Mudah-mudahan
setelah ini Hanna tidak sesak
lagi,” ujar Handayani.
Dalam program operasi
jantung anak Indonesia ini,
Pertamina bekerjasama
dengan Yayasan Jantung
Anak Indonesia dari Rumah
Sakit Cipto Mangun Kusumo
sejak 2009.•AJI HUTOMO PUTRA

Creative Language Teaching untuk Sang Guru
BALIKPAPAN - Perkem
bangan globalisasi yang
terus bergulir ditambah
dukungan teknologi informasi
yang semakin canggih
memperkuat masuknya arus
informasi ke negara kita dalam
berbagai macam bahasa.
Penguasaan bahasa asing
menjadi tuntutan yang tak
bisa ditawar lagi, apabila
tak ingin terimbas gagap
globalisasi. Salah satunya
adalah penguasaan Bahasa
Inggris sebagai bahasa resmi
yang diakui untuk komunikasi
internasional
Bagi para siswa, tuntutan
menguasai bahasa Inggris
juga merupakan tuntutan
akademis. Siswa diharuskan
cakap berbahasa inggris
demi pemenuhan standar
kompetensi kelulusan.
Bahasa Inggris sangat vital
bagi siswa untuk meneruskan
pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi. Begitu pula, ketika
memasuki lapangan kerja,
penguasaan Bahasa Inggris

tetap diperlukan di manapun
termasuk di Pertamina.
Untuk mampu menguasai
Bahasa Inggris dengan baik
diperlukan proses yang baik.
Proses ini salah satunya
dengan sistem pengajaran
yang efisien dan mudah
dimengerti. Peran pengajar
menjadi sangat penting
di sini. Pengajar harus
mampu menyalurkan ilmu
pengetahuan dengan baik
dan inovatif, sehingga Bahasa
Inggris dapat terserap dengan
optimal di benak Siswa.
Mempertimbangkan hal
tersebut, Pertamina melalui
Pertamina RU V menyelaraskan
kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR) dengan
tuntutan globalisasi ini dengan
menyediakan workshop
Creative Language Teaching.
Workshop ini merupakan kerja
sama antara RU V dengan
Briton International English
School. Pertamina sengaja
mendesain workshop ini
sekreatif mungkin.

Foto : RU V

Penanaman
25.000 Pohon
di Lokasi Sumur
Nonny 1031

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

“Kami ingin agar para
pengajar dapat memetik
manf aat dan mampu me
nyalurkannya dengan baik
setelah mengikuti workshop.
Kami akan memberikan
apresiasi, bagi para peserta
workshop terbaik, teraktif dan
terkreatif berupa kesempatan
untuk mengikuti sertifikasi
Cambridge Teaching Know
ledge Test,” jelas Fety, Public
Relation RU V Section Head.
Workshop dibuka pada 23
Maret 2013 di Hotel Novotel
oleh staf ahli legal Pemkot

Balikpapan, HJ. Mohammad
Sofyan. Workshop yang
berlangsung dua hari ini diikuti
100 pengajar Bahasa Inggris
tingkat SMP dan SMA.
“Setiap anak didik ber
beda dalam daya tangkap
pembelajaran, ada yang ki
nestetik, ada yang audiovisual,
ada yang verbal. Perbedaan
daya tangkap setiap anak
didik membuat pengajar
Bahasa Inggris harus mampu
mengajar kreatif.” Jelas Andi
Puspayanti,SS,Cert TESOL,
instruktur dari Briton.•RU V

DINAMIKA
TRANSFORMASI

No. 13

Tahun XLIX, 1 April 2013

6

No. 13

DINAMIKA
TRANSFORMASI

Tahun XLIX, 1 April 2013

Workshop Audit CIP :
Mendorong Proses - Menggapai Hasil
Setelah hampir selama 3 tahun terakhir proses kegiatan audit dapat dilaksanakan
dengan baik. Hasil yang diharapkan adalah Peningkatan kualitas pelaksanaan
dan pencapaian hasil audit untuk mendorong dan mengarahkan semua hasil dari
kegiatan CIP menuju ketepatan sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh
perusahaan.
Selaras dengan perkembangan hasil pencapaian dan harapan yang ditetapkan
perusahaan, akan menjadi tantangan bagi seluruh pelaksana, pimpinan (leader) maupun
semua pembina kegiatan untuk memiliki pandangan yang sama terhadap cara dalam
pencapaian hasil oleh semua aktivis mutu Continuous Improvement Program (CIP).
Hal ini perlu ditegaskan kepada semua pelaksana kegiatan dan semua pembimbing
dalam proses tersebut untuk menyamakan persepsi serta tata cara melalui pelaksanaan
audit CIP tahun ini.
Sesuai dengan agenda yang telah disusun dalam Calender of Event (CoE) tahun ini,
maka kegiatan workshop Audit CIP telah dilaksanakan pada tanggal 21-22 Maret 2013
lalu di Bandung yang diikuti oleh 24 peserta. Agendanya adalah menyusun rencana
kegiatan audit CIP yang akan dilaksanakan di seluruh lokasi Fungsi/ Unit Operasi/
Bisnis dan Anak perusahaan. Beberapa poin penting dalam kebijakan audit CIP yang
akan dicapai tahun ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Dari sisi Strategi Korporat
1. Validitas value yang akuntable yang diartikan sebagai
nilai yang bisa dipertanggungjawabkan.
2. Value sebagai KPI Direksi sebagai bentuk nyata
pendorong kontribusi nyata.
3. Benefit value yang diartikan sebagai adanya nilai
positif terhadap semua yang terlibat.

Class Room

Site Visit

Dari sisi AwAreness
1. Kepedulian semua level dengan harapan semua pihak
pada semua strata peduli dan paham dengan proses
kegiatan yang terjadi.
2. Keselarasan program kerja sehingga diharapkan proses
audit disusun melalui program dan jadwal yang baik.
3. Keterlibatan (total involvement) untuk membangun
keterlibatan yang bertanggung jawab dan dari semua
strata pekerja.

Dari ketiga poin diatas diharapkan akan menjadi arahan dalam pelaksanaan audit
untuk mencapai hasil yang ditetapkan. Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan CIP
akan dapat memahami proses dan tujuan audit CIP sebelum dimulainya pelaksanaan
audit diseluruh Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan. Namun hal yang pasti yang
harus menjadi perhatian semua auditor adalah bahwa didalam audit CIP selain verifikasi
hasil implementasi, yang tak kalah pentingnya adalah proses coaching dan monitoring
dalam menggiring proses kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terarah.
Sesi praktek audit yang diagendakan pada kesempatan workshop ini yang dilakukan
langsung ke lokasi kegiatan gugus CIP (PGE Area Kamojang) peserta forum presentasi
tahun lalu telah menjadi bekal yang baik buat semua auditor karena dapat langsung
melakukan audit, melakukan verifikasi tanya jawab dan membuat laporan hasil audit.
Dari hasil pelaksanaan praktek ini secara tidak langsung telah dapat menyamakan
persepsi dari semua auditor peserta workshop pada saat nanti dalam pelaksanaan
audit di UO/UB/AP masing-masing.
Kegiatan singkat workshop dengan proses yang sederhana ini, diharapkan cukup
efektif dalam mendorong pencapaian hasil kegiatan CIP tahun ini sesuai dengan
harapan. Dengan adanya satu persepsi dalam pelaksanaan dan pelaporan terhadap
semua kegiatan audit CIP, kita tunggu kiprah para auditor untuk keberlangsungan dan
ketepatan hasil dari kegiatan CIP diseluruh UO/UB/AP…Semangat inovasi, semangat
terbarukan, semangat insan mutu !!!!•
oleh Adriwal - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

PQA 2013: QMA RE-ENGINEERING
Sepuluh tahun (2003 – 2013) sudah Quality Management Assessment mengukur tingkat kesehatan Unit
Bisnis/Operasi dan Anak Perusahaan. Dalam kurun satu dasawarsa Perusahaan telah melaksanakan kegiatan
asesmen dengan menggunakan banyak acuan, dari penerapan Malcolm Baldrige Criteria for Performance
Excellence (MBCfPE), sampai penciptaan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) yang diasa lebih memenuhi
kebutuhan Perusahaan.
Masih banyak perbaikan yang harus dilakukan dalam kegiatan Quality Management Assessment (QMA).
Perbaikan ini dibutuhkan seiring dinamisnya kebutuhan bisnis yang dihadapi Perusahaan. KKEP terus memperbaiki
kualitasnya dengan menyusun versi terbarunya (versi 2013) yang lebih lean namun tajam untuk mengupas
permasalahan yang mempengaruhi kinerja Perusahaan.
Bukan hanya perbaikan kriteria saja yang dibutuhkan, proses re-engineering pelaksanaan kegiatan QMA juga
diperlukan. Hal ini dirasakan perlu mengingat kebutuhan Perusahaan akan proses asesmen yang lugas dan tajam
telah meningkat. Proses re-engineering ini disampaikan oleh Faisal Yusra – Quality Management Manager pada
workshop penyusunan Dokumen Aplikasi di Bandung, pada tanggal 18 – 21 Maret 2013 lalu. Adapun proses
re-engineering ini dijabarkan dalam 6 langkah, yakni:
Proses dan hasil kegiatan QMA haruslah sejalan dengan kegiatan yang
menuntun Perusahaan pada visi menjadi Perusahaan Energi Nasional Berkelas
Dunia. Maka KKEP dituntut untuk dinamis pada perbaikan kinerja yang fokus
dan seimbang dalam memenuhi kebutuhan stakeholder. Pelaksanaan tersebut
harus berada dalam tataran strategis lagi dapat diukur pencapaiannya.
Pelaksanaan kegiatan QMA juga harus selaras dengan pilar - pilar
lain yang ada dalam Fungsi Quality Management yakni: Continuous
Improvement Program (CIP), Standardization Management (SM),
dan Knowledge Management Pertamina (KOMET). Hal ini dilakukan
untuk memaksimalkan perannya dalam memotret hasil pencapaian visi dan misi Perusahaan.
Pelaksanaan kegiatan QMA sudah memiliki waktu yang jelas. Seperti
halnya pelaporan, QMA yang dulunya disebut sebagai PQA (Pertamina Quality
Assessment) melaksanakan kegiatannya sesuai tatanan waktu yang jelas dan
terukur dalam PQA Life-Cycle. Konsistensi pelaksanaan jadwal kegiatan ini harus dijaga agar mempermudah
aplikan dalam menyiapkan keperluan asesmennya.
Kita tidak mungkin mengontrol apa yang tidak dapat kita ukur, maka
kebutuhan untuk ukuran kuantitatif pelaksanaan kegiatan QMA dengan tools
KKEP menjadi penting. Demi menjaga semua hal tersebut berada dalam
kontrol, maka KKEP 2013 harus memiliki indikator keberhasilan yang dapat mengungkit hasil kinerja Perusahaan.
Beberapa indikator berhasilnya KKEP ini seperti: menjadi acuan utama perencanaan bisnis dan peningkatan kinerja
serta menjadikan terciptanya budaya kinerja ekselen dan perbaikan berkelanjutan di lingkungan Perusahaan.

Dari sisi Proses Kegiatan
1. Kegiatan inline dengan RKAP sehingga dapat
meningkatkan keselarasan hasil dengan
Rencana kerja fungsi/ UO/UB/AP.
2. Kualitas kegiatan yang mengarahkan kualitas
dari setiap tema kegiatan kelompok/gugus.
3. Coaching Proses sebagai proses monitoring
yang terarah dan konsisten.
4. Ketepatan Jadwal untuk menjaga proses
tepat waktu dari awal sampai selesai.

Audit proses
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Terdapat banyak hal yang masih perlu ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan
QMA, oleh karena itu sejak tahun 2009 indikator tersebut mulai disusun. Dokumen
Aplikasi yang dirancang dapat menggambarkan esensi bisnis para Aplikan,
feedback report yang disusun secara SMART memudahkan Aplikan dalam
melaksanakan tindak lanjut temuannya. Serta menjadikan feedback report tersebut sebagai masukan dalam
menyusun tantangan strategis. Meningkatkan kemampuan Examiner untuk lebih mendalami proses bisnis Aplikan
(deep dive) sehingga menghasilkan temuan yang tajam dan berpengaruh besar terhadap kinerja hasil bisnis Aplikan
merupakan salah satu hal yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan QMA.
Lebih penting lagi, semua proses re-engineering tersebut haruslah
sejalan dalam satu roadmap yang utuh, tidak terpecah dan menjadi aksi
impulsif belaka. Saat ini dalam menyiapkan KKEP 2013, tim QMA telah
melaksanakan restrukturisasi KKEP dengan uji petik pada dua aplikan,
re-format feedback report secara konsisten (Strength ABC & OFI XYZ), revitalisasi Examiner melalui pelatihan dan
workshop, standardisasi modul training, serta program peningkatan peran manajemen puncak untuk terlibat aktif
memperbaiki kinerja hasil Perusahaannya. Persiapan-persiapan tersebut bukanlah aksi latah yang dilakukan karena
ada masalah, namun telah tertuang dalam roadmap PQA seperti tergambar pada diagram di bawah.
Tim QMA berharap bahwa proses ini membuat kegiatan ini makin matang.
Layaknya padi, makin matang makin berisi, dan makin bermanfaat untuk
manusia. Makin matang kegiatan ini maka makin berguna dalam pencapaian
visi misi Perusahaan dalam mendunia.
Inilah Tim QMA, yang terus melakukan penyempurnaan proses kerja
secara berkelanjutan.•

oleh Senna Gumilar - 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

Judul : Art & Culture Coulture Country
People Economy Love Hope (Selamat
Malam Indonesia)
Penulis : FEUI
Penerbit : Economica FEUI
Kolasi
: viii/252p//20,5cm
Berangkat dari bergai isu yang melanda
negeri ini dan menimbulkan opini atau evaluasi
dalam pelaksanaanya. Serta pentingnya
generasi muda untuk menyalurkan ide dan
gagasannya, maka buku “Selamat Malam
Indonesia”.
Buku ini merupakan hasil pemikiran yang
menggelitik setiap penulis ketika malam tiba,
tulisan dalam buku ini terdiri dari fiksi dan nonfiksi serta dibagi enam bagian, yaitu Negara,
Rakyat, Harapan, Eknomi, seni dan Budaya,
serta Cinta.
Deskripsi dan gagasan akan seni dan
budya yang dimiliki oleh Indonesia dapat
dibaca di bagian Seni dan budaya. Beragam
topik diangkat disini, seperti perkembangan
industri musik, dunia komedi, hingga budaya
“jam karet” di negeri ini. Beberapa cerita
dalam bagian ini terinspirasi dari kisah nyata,
seperti kerusuhan Mei 1998, dan koropsi
pemerintah.
Perekonomian Indonesia terdengan
sedang bagus-bagusnya. Ditengan krisis
finansial yang melanda Eropa. Indonesia
masih mampu untuk tetap tumbuh diatas
enam persen tertinggi kedua di Asia setelah
China. Kalau di Amerika Serikat dan negaranegara Eropa, masyarakatnya sedang
luar biasa hemat, masyarakat Indonesia
malah sedang gemar berbelanja. Menurut
teori yang diungkapkan Simon Kuznet,
penerima nobel asal Rusia pendapatan
perkapita suatu negara naik maka tingkat
kepentingan pendapatannya akan besar
hingga titik tertentu ketimpangan itu akan
terus berkurang. Hal ini disebabkan oleh
Trickle Down Effect. Dapak dari pertumbuhan
pertama kali akan derasakan oleh masyarakat
berpengasilan rendah juga akan mersakannya
karena masyarakat penghasilan tinggi akan
menginvestasikan uangnya dan banyak
lapangan pekerjaan. Kebijakan berlandaskan
Trickle Dwon effect sebetulnya sangat baik.
Dengan keterbatasan dana, akan lebih
efektif bila dana tersebut diserahkan kepada
orang-orang yang memiliki kemampuan
untuk pengembangan dana melalui kegiatan
wirausaha.
Bila pemerintah saat ini setuju dengan
teori Kuznet dan mengangap fonemena
ketimpangan itu wajar, maka pemerintah tidak
perlu turun tangan karena toh nanti juga akan
baik-baik saja. Akan tetapi apakah trick dwon
effect benar-benar terjadi? Bukankah pada
era kepemimpinan Soeharto banyak sekali
konglomerat yang bukannya membangun
negerinya malah melarikan dananya ke luar
negeri.
Ketimpangan di Indonesia tidak berubah
padahal pendapatan perkapita Indonesia naik
menunjukan bahwa trick down effect tidak
berjalan dengan sempurna di negeri ini, bukan
berarti trick down effect salah.
Semua tulisan dalam buku ini merupakan
gagasan dan hasil pemikiran dari generasi
muda untuk Indonesia. Semoga tidak hanya
memberikan dampak positif untuk pembaca
agar senantiasa memberikan sesuatu bagi
kemajuan negeri ini.
Selamat membaca dan berkarya.•
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OPP Survey 2013 :
Hanya 40 Menit untuk Sebuah Perubahan
JAKARTA - Kesuksesan sebuah
perus ahaan tidak hanya dilihat
dari jangka pendek saja, tapi dilihat
juga dari sustainability kinerjanya.
Hal inipun menjadi dasar untuk
melakukan transformasi dimana
kesuksesan transformasi tidak
hanya terletak pada sumber daya
tetapi perilaku manajemen maupun
pekerja terhadap perubahan ter
sebut. Oleh karena itulah, peru
bahan budaya atau kesehatan
perusahaan sangat berpengaruh
terhadap sebuah keberhasilan
penc apaian visi perusahaan
dan semua itu akan terjawab di
Organization Performance Profile
(OPP) Survey.
“Kita harus berubah. Karena
unt uk mengejar Fortune 100
Company itu tidak bisa bekerja
biasa-biasa saja. Saya minta
semua pekerja meluangkan
waktunya untuk mengisi OPP
Survey sehingga jajaran direksi
mengetahui dengan jelas gap nya
ada dimana. Melalui OPP Survey ini
kita ingin melihat bagaimana potret
OPP Pertamina di tahun 2013.”
Demikian dikatakan Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiwan

saat me-launching OPP Survey
2013 di lantai Ground Kantor
Pusat Pertamina, Senin (18/3).
Karen mengatakan seluruh
jajaran direksi sudah memiliki visi
yang jelas. Untuk itu pihaknya
menegaskan agar level direksi
kebawah memiliki People
Engagement yang efektif supaya
seluruh insan pekerja Pertamina
bisa memahami kemana arahnya
perusahaan.
S e m e n t a r a i t u , D i re k t u r
SDM Pertamina Evita M. Tagor
mengimbau kepada seluruh pe
kerja, baik di persero maupun
anak perusahaan, berpartisipasi
meluangkan waktu 40 menit un
tuk mengisi OPP Survey agar hasil
survei nanti bisa mempresentasikan
kondisi kinerja dan ‘kesehatan’
Pert amina yang sesungguhnya
dan menjadi barometer untuk
melakukan perbaikan bagi per
usahaan.
“Dengan adanya OPP Survey
yang diselenggarakan setiap tiga
tahun sekali ini kita harapkan
adanya tema-tema baru yang
menjadi tolak ukur buat 3 tahun
yang akan datang,” ucap Evita.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan bersama direksi lainnya mengisi Organization
Performance Profile (OPP) Survey setelah me-launching kegiatan tersebut.

OPP Survey 2013 adalah yang
ke-3 kalinya diselenggarakan
oleh Pertamina. OPP Survey
yang pertama berlangsung
pada tahun 2006 dengan jumlah
1.500 pekerja. Selanjutnya OPP
Survey ke-2 berlangsung di tahun
2009 meningkat 4.500 pekerja.
Diharapkan jumlah pekerja yang
mengisi OPP Survey 2013 ini
akan lebih banyak lagi untuk
mmebawa Pertamina menjadi
sebuah perusahaan yang vi
sioner, kompak dan inovatif.
Program aksi 2006 dan 2009
difokuskan pada pembangunan

Foto : WAHYU NUGRAHA

SINOPSIS

Accountability serta R&C berbasis
kinerja, dan kemudian ditambah
dengan peningkatan Employee
Engagement dan Motivasi
dengan Budaya 6C.
Sedangkan OPP Survey
2013 kali ini survei yang ditujukan
untuk mendiagnosa kondisi
bud aya kinerja perusahaan
saat ini berdasarkan sembilan
elemen kesehatan perusahaan,
yaitu Leadership, Direction,
Coordination and control, Accoun
tability, External orientation, Inno
vation, Capability, Motivation,
Culture & Climate.•IRLI KARMILA
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RSPP GELAR
AKSI DONOR DARAH

SERAH TERIMA JABATAN
GM RU II DUMAI

Foto : RU II

DUMAI – Pada Jumat (1/3) telah dilakukan
serah terima jabatan General Manager (GM) RU
II dari Irwan kepada Eko Wahyu Laksmono. Eko
sebelumnya menjabat sebagai Senior Manager
Operation & Manufacturing (SMOM) RU II.•RU II

TIM futsal ru v juara tfe 2013
Balikpapan - Tim Futsal RU V sukses menjuarai
Turnamen Futsal Eksekutif (TFE) 2013 garapan
Jurnalis Balikpapan Futsal Club (JBFC) yang digelar
di Lapangan D’Gol Stal Kuda, Sabtu (2/3) lalu. Tim
Futsal ini berhak mendapatkan dana pembinaan Rp
3,5 juta plus trofi. Prestasi semakin lengkap dengan
terpilihnya Lutfie sebagai pemain terbaik dan mendapat
dana pembinaan Rp 500 ribu serta hadiah lainnya.
Data & Media Publication Officer-Public Relations RU V
Edward Manaor Siahaan menyatakan keikusertaan RU
V merupakan bentuk silaturahmi sinergis dengan para
jurnalis. “Kita berharap, kegiatan ini dapat menguatkan
kerja sama dengan jurnalis dan menguatkan eksistensi
Kobapor Pertamina,” jelasnya.•RU V

Foto : RU V

JAKARTA - “Yang terpenting, kita tetap meng
gunakan motto dari Pak Ibnu Sutowo, yaitu
‘Bekerja sambil Belajar, dan Belajar sambil
Bekerja’. Jadi kalau pekerja Pertamina hadir
di sini, dia tidak membolos, tetapi juga bekerja
sambil belajar.”
Demikian kata Manager Data dan Info
Ghanapati Sj. Satyani ketika membuka acara
“e-Library Expo 2013” di Lantai Ground
Gedung Utama pada Selasa (19/3). Acara
menghadirkan empat pembicara yang ahli di
bidang informatika dan e-library.
Ghanapati mengungkapkan, Perpustakaan
Pertamina berdiri pertama kali tahun 1970 dan
menempati Gedung Pertamina yang terletak
di Jalan Teuku Umar No. 29, Menteng, Jakarta
Selatan. Perpustakaan mulai menggeliat tahun
2010, dengan tambahan berbagai fasilitas
IT modern yang intinya memudahkan para
pekerja untuk meminjam buku Perpustakaan
Pertamina.
Dalam kesempatan itu, Ghanapati juga
menegaskan keinginannya untuk menjadikan
Perpustakaan Pertamina sebagai referensi
utama bidang migas di Indonesia. Menurutnya
hal tersebut tidak terlalu muluk. “Karena
sudah sejak lama saya lihat, banyak pekerja
dan mahasiswa dari luar, yang kalau menulis
tentang migas, pasti masuknya ke Perpustakaan
Pertamina,“ tegas Ghanapati. “Dan terus terang
saja, kita ingin mempertahankan reputasi itu.”
Beberapa layanan diperkenalkan Perpusta
kaan Pertamina , termasuk layanan antar
jemput buku, bukan cuma di Kantor Pusat saja,
tetapi bisa juga ke luar kota.
Perpustakaan Pertamina kini meliputi Perpust
akaan Kantor Pusat Pertamina, Perpustakaan
EPTC Direktorat Hulu, Perpustakaan R & D
Direktorat Pengolahan, Perpustakaan PLC dan
juga Perpustakaan PHE.
Expo setengah hari juga menghadirkan 4
pembicara yang expert dalam bidang informatika
dan e-library. Pertama, Hardi Sukardi yang
membahas Electronic Resources, e-Journals &
e-Books. Kedua, Ayu Andiri yang membicarakan
e-Content Value from Economic Aspect. Ketiga,
Helwis Thiaj dengan tema The Benefits of
e-Content in Legal Aspect. Dan yang keempat,
Ivan Houdiny tentang Technical Standards dalam
bidang e-Library. •URIP HERDIMAN KAMBALI

Foto :KUNTORO

Kiprah Baru
Perpustakaan
Pertamina

PEP REGION JAWA ADAKAN
WORKSHOP JURNALISTIK MIGAS

Foto : PEP REGION JAWA

Foto : WAHYU NUGR

AHA

JAKARTA – Rumah Sakit Pusat Pertamina
(RSPP) melaksanakan aksi sosial yaitu donor
darah. Acara berlangsung di Graha RSPP
Lantai 8, pada Rabu (20/3). Sekitar 250 orang
turut berpartisipasi mendonorkan darahnya
dan dalam kegiatan ini RSPP bekerja sama
dengan Palang Merah Indonesia (PMI).
Dalam kesempatan tersebut, Direktur RSPP,
Mushofa Fauzi menyampaikan bahwa
aksi donor darah ini menjadi kegiatan rutin
yang dilaksanakan oleh RSPP sebanyak
tiga kali dalam setahun dalam rangka
mencukupi kebutuhan darah yang semakin
meningkat.•IRLI KARMILA

CIREBON – PT Pertamina EP Region Jawa kembali
selenggarakan Workshop Fotografi Jurnalistik Migas
yang diikuti oleh hampir seluruh perwakilan media di
wilayah III Cirebon, Subang, Karawang, Bekasi dan
Cepu serta dari komunitas fotografi baru-baru ini.
Kegiatan diselenggarakan di Ball Room Hotel Grand
Tryas Cirebon dengan menghadirkan narasumber
Arbain Rambey, fotografer dan wartawan senior yang
telah berkiprah dalam bidang jurnalistik selama 30
tahun. Dian Hapsari Firasati dari Hupmas Pertamina
EP Region Jawa menyampaikan kegiatan tersebut
bertujuan untuk memperluas wawasan fotografi
khususnya untuk awak media dan sekaligus untuk
memperkenalkan Pertamina kepada masyarakat. Dan
yang lebih utama lagi adalah untuk menjalin silaturahmi
antara Pertamina dengan awak media yang bekerja di
seputar wilayah kerja perusahaan.•PEP REGION JAWA

Foto :PEP FIELD PAPU
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Audit Kinerja
di PEP Field Papua
Sorong, Papua Barat – Bureau Veritas
Indonesia (BVI) melaksanakan audit terhadap
kinerja PT Pertamina EP (PEP) Field Papua
yang dimulai Selasa (26/2) dan berakhir Jumat
(1/3). Audit merupakan salah satu upaya PEP
Field Papua untuk meningkatkan kinerjanya,
terutama terkait dengan kepatuhan terhadap
peraturan (compliance audit). Pemeriksaan
yang dilakukan untuk menilai apakah PEP telah
menaati peraturan peraturan dan kebijakankebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan
oleh pihak internal perusahaan maupun eksternal
perusahaan. Audit akan dilakukan terhadap
setiap fungsi di PEP Field Papua.
Dalam aktivitasnya, Field Papua selalu
mengedepankan aspek HSE. Komitmen
penuh Field Papua atas HSE dibuktikan
dengan beberapa penghargaan di bidang HSE.
Pada tahun 2008, Field Papua mendapatkan
penghargaan Patra Nirbaya Karya Utama dalam
bidang Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk
pencapaian 10 juta jam kerja selamat dari Dirjen
Migas Kementerian ESDM. Hingga saat ini, Field
Papua telah mencapai 15 juta jam kerja selamat.
Pada tahun 2012, Field Papua berhasil meraih
penghargaan proper hijau.•PEP FIELD PAPUA

PHE WMO Gandeng ITS dan
Universitas Trunojoyo
Surabaya - Sadar kampus
mampu menelurkan berbagai
temuan yang mampu mem
bant u kinerja perusahaan
lebih efektif dan efesien,
Pertamina Hulu Energi West
Madura Offshore (PHE WMO)
menjalin kerja sama dengan
Institut Teknologi Sepuluh
November (ITS) Surabaya
dan Universitas Trunojoyo
Bangkalan (UTB).
Kerja sama ditandangani
Senior Executive Vice Presi
dent and General Manager
PHE WMO Imron Asjhari
dengan Rektor ITS Prof Triyogi
Yuwono, di gedung Rektorat
ITS dan juga dengan Rektor
UTB Prof Arifin di Bangkalan,
Senin siang (18/3/2013).
“Sudah banyak hasil
riset dari ITS yang kami
manfaatkan. Salah satunya
studi pipa warisan Kodeco
Energy yang melintas di Alur
Pelayaran Barat Surabaya.
Kami berharap ke depan bisa
terjalan kerjasama yang lebih
baik lagi,” kata Imron.
Dalam konteks kerja sama
ini, Imron juga membuka diri
jika ada mahasiswa dari ITS
dan UTB yang ingin magang

Penyuluhan Kesehatan Lingkungan
untuk Siswa SMA
INDRAMAYU - Belum lama
ini PT Pertamina EP Region
Jawa menyelenggarakan
penyuluhan di bidang
kesehatan lingkungan untuk
sekolah-sekolah setingkat
SMA atau sederajat yang ada
di beberapa wilayah kerja
perusahaan. Seperti di SMAN
1 Losarang Indramayu, SMA
Negeri 1 Gegesik Cirebon,
SMA Negeri 1 Cipeundeuy
Subang dan di SMK Negeri
1 Tirtajaya Karawang.
Penyuluhan tersebut
merupakan lanjutan dari
workshop-workshop serupa
sebelumnya yang dilakukan
di beberapa sekolah di
lingkungan kerja perusahaan
yang bekerja sama dengan
Pemda setempat.
Salah satu penyuluhan
Kesehatan Lingkungan diada
kan di SMAN 1 Losarang.

Ratusan siswa dengan
penuh semangat mengikuti
kegiatan tersebut. Acara
yang dikoordinir oleh Rumah
Zakat tersebut mendapat
apresiasi yang tinggi.
Kepala SMA Negeri 1
L o s a r a n g D r s . S u l k h i n
menyampaikan terima kasih
kepada Pertamina yang
telah peduli dalam bidang
pendidikan, khususnya
kepada sekolah yang ada
di lingkungan kerjanya.
Sulkhin berharap kegiatan
tersebut dapat bermanfaat
dan menjadikan anak didiknya
untuk selalu peduli terhadap
kesehatan lingkungan, ti
dak hanya disekolah tetapi
dimanapun termasuk di ru
mah.
“Dari lingkungan yang
sehat akan membuat badan
kita sehat, selanjutnya akan

menjadikan rohani yang sehat
pula. Dengan badan dan
rohani yang sehat akan dapat
memacu semangat untuk
belajar,” ujarnya.
Sementara itu Dian
Hapsari Firasati dari Hupmas
Region Jawa menyampaikan
bahwa diadakannya kegiatan
workshop tersebut merupakan
kepedulian dari Pertamina
di bidang Corporate Social
Responsibility. Dian juga
berharap kegiatan tersebut
dapat bermanfaat bagi pelajar
dan sekolah untuk senantiasa
mencintai lingkungan.
Pertamina EP Region
Jawa juga memberikan
bantuan buku-buku bacaan
berupa buku-buku hobi dan
bantuan bibit tanaman untuk
sekolah tersebut.•PEP REGION
JAWA

ataupun melakukan penelitian
di lingkungan PHE WMO.
“Silakan jika ada mahasiswa
yang ingin magang atau
melakukan penelitian di
PHE WMO. Kami tunggu
proposalnya,” kata imron.
Menurut Triyogi, antara
ITS dan Pertamina selama
ini telah terjalin kerja sama.
Tak pelak, penandatanganan
naskah kerja sama antara PHE
WMO dan ITS merupakan
peningkatan kepercayaan
atas manfaat kerja sama
selama ini. “Kami akan jaga
k e p e rc a y a a n P e r t a m i n a
dengan ide-ide serta inovasiinovasi untuk memperkuat
konten lokal kegiatan produksi
PHE WMO,” papar Triyogi.
Menurut Triyogi keber
hasilan Pertamina mengelola
Blok WMO yang dulunya
dikelola Kodeco Energy
harus didukung karena hal
itu menjadi kebanggaan na
sional.
Di tempat terpisah,
Rekt or Universitas Truno
joyo Bangkalan Arifin meng
harapkan PHE WMO tidak
perlu ragu mengajak kerja
sama pihaknya. “Kami punya
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7.600 mahasiswa yang punya
komitmen kuat membangun
daerahnya. Mereka bisa
menjadi partner yang startegis
bagi PHE WMO dalam menjaga
kelestarian lingkungan dan
mengimplementasikan
tanggung jawab sosial di
wilayah operasi,” kata Arifin.
Usai penandatanganan
Imron asjhari menjadi
dosen tamu di Universitas
Trunojoyo. Dalam acara itu
Imron menjelaskan, sejak
zaman kolonial Belanda,
Pulau Madura sudah menarik
perhatian geolog karena
keberadaan api abadi yang
menjadi salah satu indikasi
adanya kandungan migas di

Pulau Madura. “Kandungan
yang besar ada di Sebelah
Utara dan Selatan Pulau
Madura,” kata Imron.
Imron juga memaparkan,
dalam melakukan kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi
di Blok WMO, Pertamina
selalu mengedepankan aspek
kelestarian lingkungan dan
keselamatan kerja. “Kami
selalu mengedepankan
tanggung jawab sosial pada
masyarakat. Bahkan kami
melibatkan nelayan untuk
membantu kami menjaga
lingkungan dan mengawasi
daerah produksi,” katanya.•PHE
WMO

Pelatihan untuk
Pertahankan Zero Accident
SANGASANGA - Berhasil meraih Gelar Zero Accident, Pertamina EP Field Sangsanga
terus meningkatkan upaya untuk meminimalkan bahkan menihilkan jumlah kecelakaan
kerja. Pelatihan Peralatan Angkat, Angkut, dan Alat Bantu Angkat menjadi salah satu
gagasannya.
Untuk pertama kalinya Field Sangasanga mengadakan Pelatihan Peralatan Angkat,
Angkut, dan Alat Bantu Angkat, Rabu (27/2) di Wisma Ria, Kompleks Pertamina EP Field
Sangasanga. Pelatihan yang diikuti 15 pekerja diadakan selama dua hari. Hari pertama
diberikan materi tentang pengenalan alat-alat angkat, angkut dan bantu angkat, penjelasan
mengenai cara penggunaan dan perawatan alat-alat tersebut, serta pengetahuan tentang
seberapa besar risiko penggunaannya. Pada hari kedua, para peserta praktik langsung
di lapangan, seperti pemeriksaan kondisi crane, pengoperasian dan perawatan alat, cara
membaca tabel beban, memahami hand signals, dan terakhir peserta diberikan ujian
tertulis.
HSE Field Sangasanga, melalui Bisri Musthofa mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk
membekali dan meningkatkan skill personel operator serta melibatkan seluruh fungsi agar
segala proses pemindahan barang ke user dilaksanakan secara aman dan tepat waktu.
“Harapannya agar tidak terdapat kesalahan pengoperasian peralatan angkat, angkut, dan
alat bantu angkat,” ujar Bisri.
Di akhir sesi training, para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dasar dan
dapat mendemonstrasikan kecakapan, seperti memahami dan menjelaskan berbagai
jenis crane dan peralatan angkat serta komponen berikut fungsinya, mempelajari
mekanisme hoisting crane yang berbeda-beda dan pemilihan hoist, mempelajari prinsip
operasi, perawatan dan pre-use inspection sekaligus mempelajari aba-aba tangan (hand
signals).•PEP FIELD SANGASANGA
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FSPPB Rayakan Satu Dekade
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Jakarta- Bertempat di Tugu

Proklamasi, Jakrta Pusat,

Senin (18/3) Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu
(FSPPB) menggelar hari
jadinya yang ke-10 dengan
menggelar orasi dan aksi
bersama tokoh masyarakat
serta perwakilan Himpunan
Mahasiswa berbagai daerah.
Dalam kesempatan ter
sebut, Presiden FSPPB Ugan
Gandar mengajak seluruh
pihak, untuk mengembalikan
kedaulatan migas ke tangan
anak bangsa.
Hal itu menurutnya agar
negara memiliki otoritas untuk
bisa mengatur kendali harga
di negeri sendiri dengan tidak
tergantung pasar.
Ugan menggarisbawahi
Foto :WAHYU NUGRAHA

bahwa ketahanan nasional
sejatinya terdiri dari 3 aspek
yang mendukung seperti ke
daulatan ekonomi, kedaulatan
pangan dan energi. Jika salah

Presiden FSPPB Ugan Gandar membuka peringatan satu dasawarsa FSPPB.

satu dari tiga kedaulatan itu

did eklasrasikan sebagai

terganggu maka kedaulatan

Rangkaian acara pe

hari bangkitnya kedaulatan

negara ini terganggu.

rayaan hari jadi FSPPB ini diisi

energi di tangan bangsa

dengan seminar dan hearing

oleh Presiden FSPPB Ugan

ke DPR RI.•

Perayaan hari lahir
FSPPB tersebut kemudian

Gandar.

BALI - Corporate Shared
Services (CSS) mengadakan
Customer Gathering yang
berlangsung di Hotel Patra,
B a l i p a d a 2 8 - 2 9 M a re t
2013. Acara yang dibuka
oleh Susilo, SVP CSS, ini
bert ujuan untuk membina
dan meningkatkan hubungan
den gan para pelanggan,
meningkatkan komunikasi dan
kebersamaan, memberikan
apresiasi berupa penghargaan
kepada pelanggan, sekaligus
untuk mendapatkan feedback
secara komprehensif guna
meningkatkan layanan CSS
kepada pelanggan.
Pelanggan yang hadir
dalam acara ini berjumlah
56 orang yang terdiri dari
berbagai direktorat dan anak
perusahaan Pertamina. Di
antaranya yang hadir berasal
dari Pertamina EP, EP Cepu,
Patra Jasa, Patra Niaga, PDSI,

Foto : CSS

Bersama Menuju Pertamina Energizing
Asia 2025 dengan Layanan Terbaik

Pertagas, PETRAL, PGE,
PHE, PHE-CBM, PTK, Pelita
Air Service, Pertamina Retail,
Pertamedika, Fungsi – Fungsi
Korporat dan Management
CSS.
Tema yang diangkat pada
acara ini adalah Corporate
Shared Service as A Strategic
Business Partner Towards
Pertamina Energizing
Asia 2025. Dimana pada
acara tersebut dilakukan
p e m u t a k h i r a n i n f o r m a s i
kepada pelanggan me

ngenai CSS di antaranya ICT
Masterplan, layanan teknologi
informasi (TI), Service Level
Agreement (SLA), administrasi
(chargeback, lisensi, perjanjian)
serta rencana kerja fungsi pe
nyedia layanan.
Melalui acara ini CSS
memperoleh lebih banyak
masukan dari pelanggan un
tuk peningkatan layanannya
sehingga diharapkan dapat
men ambah kepuasan para
pelanggan.•CSS
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Otomotif Award 2013
Atas Dedikasi di Industri Otomotif

Jakarta – Dedikasi dan

komitmen Pertamina dalam
dunia balap dan otomotif
di negeri ini semakin
diakui berbagai kalangan.
Terbukti dengan diraihnya
penghargaan Dedicated
Industry to Indonesian
Motorsport dalam acara
O t o m o t i f Aw a rd 2 0 1 3 GenBrani Movement pada
Kamis (21/3) di Jakarta.
Dalam acara tersebut,
Pereli yang juga didukung
oleh Pertamina Subhan
Aksa berhasil pula meraih
penghargaan motorsport
driver of the year.
Vice President Corporate
Communication Pertamina
Ali Mundakir sangat bangga
dengan pencapaian yang

diraih Pertamina dan pereli
binaannya. “Penghargaan
ini sebagai bukti komitmen
Pertamina mensponsori dunia
otomotif di Indonesia baik itu
di kancah nasional maupun di
kancah internasional semakin
diakui berbagai kalangan,”

Foto : WAHYU NUGRAHA

Pertamina dinobatkan
sebagai perusahaan
yang berdedikasi
dalam perkembangan
dunia balap dan
otomotif Indonesia
pada Otomotif Award
2013.

solar cell : Perangkat yang digunakan untuk
mengkonversi energi matahari langsung menjadi energi
listrik tenaga surya (efek tenaga surya).

ujarnya.
Ali menjelaskan, dalam
bulan Maret ini, Pertamina
kembali mendukung dua
pebalap muda Rio Haryanto
untuk berlaga di GP2
Series 2013 dan Alexandra
Asmasoebrata di Formula
Renault. “Komitmen kami
tidak setengah-setengah
mendukung pebalap-pebalap
muda nasional berprestasi.
Karena itu, nantinya kami
akan mendukung pebalap
lain,” jelasnya.
Dalam kesempatan
tersebut Ali juga berterima
kasih kepada tabloid Otomotif
yang sudah mengakui dedikasi
Pertamina untuk pengabdian
dan dukungannya kepada
dunia otomotif di Indonesia.
Sementara pereli Subhan
Aksa mengakui, prestasi yang

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menerima
penghargaan Otomotif Award dari Tabloid Otomotif.

diraihnya dan penghargaan

Otomotif Award sendiri

yang diterimanya saat ini

dari tahun ke tahun menjadi

tidak terlepas dari dukungan

ajang penghargaan bergengsi

Pertamina yang telah mem

bagi industri otomotif roda dua

bes arkannya.

“Saya sa

dan roda empat di Indonesia,

ngat berterima kasih kepa

maupun dunia motorsport

da Pertamina, yang secara

tanah air. “Otomotif Award

maksimal mendukung pe

diharapkan mampu menjadi

balap Indonesia lebih bisa

stimulant yang baik terhadap

berprestasi di dunia balap

pelaku industri di Indonesia,

internasional. Semoga upaya

untuk dapat terus memberikan

Pertamina membesarkan

kreasi-kreasi terbaik yang

kami dapat mengharumkan

berguna bagi masyarakat,”

nama Indonesia di dunia

jelas Chief Editor Otomotif

otomotif internasional,” ujar

Billy Riestianto.• AJI

Subhan.

PUTRA

Bak mentari muncul menampakkan diri mengiringi kicauan simfoni
burung-burung pagi, Brigade 200 K - bagian dari strategi Brigade
300K – yakni upaya membuat lompatan perolehan produksi tambahan
sebesar 200 ribu BOPD pada akhir 2014, mulai memperlihatkan
wujudnya. Pada 8-9 Maret 2013 yll, di Bandung berlangsung
Chalenge Sesion dalam rangka me-review proposal pengembangan
lapangan Rantau, Tanjung, Tempino, dan Bajubang, sebagai bagian
dari upaya meningkatkan produksi lapangan-lapangan tersebut.
Evaluasi terhadap 4 proposal pengembangan asset produksi
dimaksud dipimpin langsung oleh Syamsu Alam, Presiden Direktur
Pertamina EP. Dalam pembukaannya Alam menegaskan bahwa acara
ini diniatkan untuk menyempurnakan proposal yang telah disusun
oleh masing-masing manajemen lapangan. Untuk itu, dihadirkan
sejumlah challenger di antaranya Djohardi Angga Kusumah (SVP
USP & OE), Doddy Priyambodo (Direktur Eksplorasi PEP), Landong
Parasi T. Silalahi (VP Technical Support PEP), Meidawati (VP Strategic
Planning & Risk Management PEP) dan Bob Wikan H. Adibrata (GM
Tiung Biru PEPC).
Dalam kesempatan tersebut, untuk kesekian kalinya Alam
menekankan kepada para general manager (GM) dan field manager
(FM), hendaknya mereka mengenal benar aset yang dikelolanya.
Mereka harus tahu persis aset yang dikelolanya, berapa besar
potensinya, dan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan

antireflection coating : Lapisan produk yang
diendapkan pada wilayah negatif untuk mengurangi
refleksi cahaya dan mengoptimalkan penyerapan
radiasi matahari.
negative region : Lapisan semikonduktif bahan
(silikon) yang mengandung fosfor ditambahkan untuk
melepaskan elektron.
positive region : Lapisan bahan semikonduktif
(silikon) yang mengandung borium ditambahkan untuk
menghasilkan lapisan dengan cukup elektron.
positive/negative junction : Area yang
menghubungkan dua lapisan elektron untuk
menciptakan arus listrik. Radiasi yang terbentuk akan
bergerak melalui bagian tersebut sehingga terbentuk
voltase (tegangan).
positive contact and negative contact:
Elemen logam yang memastikan bahwa arus listrik yang
mengalir melalui sirkuit yang terpasang.
metallic contact grid : Kisi-kisi logam yang
meghasilkan kumpulan arus listrik.
sumber : www.visualdictionaryonline.com

GENTA 300K

Foto : MEDIA HULU

Menimbang Calon Ladang
untuk Dikembangkan

HUTOMO

solar radiation : Seluruh gelombang elektro
magnetik yang dipancarkan oleh matahari.

Presdir PEP Syamsu Alam (nomor 2 dari kanan) dalam forum chllange session Hulu (8/3).

produksi. Memahami keberadaan dan kekayaan aset sungguh
merupakan keniscayaan bagi pemegang aset eksplorasi dan produksi.
“Dengan pemahaman ini diharapkan seluruh rencana kerja dan
keputusan bisnis senantiasa berdasarkan kondisi riil aset yang ada,”
tegasnya.
Secara berurut, para koordinator masing-masing lapangan
menyampaikan rencana pengembangan lapangannya. Seluruh proposal
pengembangan ini mendasarkan pada asumsi bahwa proyek tersebut

diizinkan untuk menunjukkan mitra secara langsung baik dalam
upaya pengadaan barang maupun pembangunan fasilitas produksi,
sehingga dapat memotong rantai proses sampai 1 hingga 1,5 tahun.
Dengan demikian penambahan produksi dari empat lapangan ini
dapat terwujud minimal sesuai target, sehingga mampu mendukung
strategi Brigade 200K, yaitu memanen tambahan produksi Pertamina
sebesar 200 ribu BOPD pada akhir 2014.
Melihat rentang perspektif jangka panjang, konsep pengembangan
masing-masing lapangan itu diproyeksikan sebagai berikut:
(1) Lapangan Tanjung bertujuan untuk memproduksikan total
tambahan minyak sekitar 87 milion stock tank barrels (MMSTB)
selama 2013 – 2035. Puncak produksi akan dicapai pada 2020
sebesar 20.797 BOPD.
(2) Lapangan Rantau sampai dengan economic limit diharapkan
memberi penambahan sebesar 112.16 MMBO. Target produksi
pada 2015 sebesar 13.877 BOPD dan puncak produksi dicapai
pada 2018 sebesar 19.029 BOPD.
(3) Lapangan Tempino sampai akhir 2035 akan mengupayakan
produksi dengan total recoverable reserves 64 MMSTB, puncak
produksi sebesar 12.200 BOPD (tanpa Talang Akar Formation,
TAF) dan 26,000 BOEPD (TAF).
(4) Lapangan Bajubang hingga 2033 akan berusaha untuk
memproduksi minyak total hingga 13.914.007 MBBL.•BS & RnB

