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MarketUpdate
Setiap perusahaan pada hakekatnya akan mengalami peru
bahan manajemen, cepat atau lambat. Pertanyaan yang sering
timbul adalah siapa penggantinya atau bagaimana kebijakan ke
depan. Namun yang tidak kalah penting, budaya perusahaan
yang akan diwarisi oleh pemimpin yang akan meninggalkan
posisinya (legacy).
Dalam kacamata Komunitas Investasi dan Pasar Uang,
pelaku pasar telah paham bahwa pergantian pimpinan adalah
hal wajar sebagai bagian dari proses regenerasi organisasi.
“Leaders come and go; but business stays and grow”
demikian salah satu mantra yang ada. Lebih jauh, legacy tidak
dibangun jelang akhir jabatan seseorang. Tetapi, telah dibangun
sejak awal orang tersebut bergabung di organisasi. Contohnya,
perpindahan tampuk pimpinan dari “Sang Inovator” Steve Jobs
ke Tim Cook pada Apple Corporation, serta Jack Welch ke Jeff
Immelt di General Electric (GE).
Berkaca dari berbagai transisi yang terjadi, beberapa
indikator legacy yang dibangun seseorang dalam masa baktinya
antara lain:
• Visi yang langgeng dan dirangkul oleh segenap jajaran dalam
perusahaan;
• Budaya kerja, sikap dan perilaku positif yang kokoh,
berkesinambungan dan dijalankan sebagai common practice
dalam perusahaan;
• Loyalitas, tidak hanya kepada individu tetapi yang lebih penting
kepada perusahaan;
• Kegigihan untuk menjadi hebat, baik dalam hal operasional,
produksi dan profitabilitas (legacy of awesome-ness).
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Legacy

Pertamina dan Timor Leste sepakat melakukan kerja sama untuk sektor hulu maupun hilir migas di Timor Leste. Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Direktur
Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya dan Menteri Luar Negeri Timor Leste Jose Luis Guterres. Acara yang dilakukan di Dili, Timor Leste (26/8) tersebut
disaksikan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.

Lebih Ekspansif di Timor Leste
Menariknya, legacy yang dibangun dan diwarisi seorang
iconic leader sangat dapat dimanfaatkan oleh penerusnya
untuk mempertahankan nilai perusahaan. Meski perpindahan
tongkat estafet ini menimbulkan keresahan bagi berbagai pihak,
tetapi Pelaku Pasar meyakini legacy yang telah dibangun oleh
para Iconic Leaders akan mampu mempertahankan, bahkan
membesarkan perusahaan. Pada kasus Apple dan GE terbukti,
legacy dari pemimpin terdahulunya memiliki nilai intrisik dimata
seluruh pemangku kepentingan.
Lalu, apa saja yang telah dibangun dan diraih berkat do
rongan visi dan perilaku pimpinan Pertamina? Akan langsung
terlintas dengan transformasi, yang mampu mengikis stigma lama
Pertamina dan merubahnya menjadi budaya yang menjunjung
transparansi dan akuntabilitas. Ini turut mendorong pengakuan
dan kepercayaan terhadap Pertamina menjadi setara perusahaan
global.
Legacy tidak tercipta di akhir masa tugas, tapi sudah di
bangun sejak awal kita berkarir.
Selanjutnya, mari kita berhenti dan renungkan sejenak: Apa
legacy kita masing-masing?
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Utama :
Pertamina apresiasi kinerja
anak perusahaan

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia

MISI

Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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pengkitiran
telah kita akhiri
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VISI

Pengantar Redaksi :
Pemotongan kuota BBM PSO dari 48 juta KL menjadi hanya
46 juta KL, membuat Pertamina harus mengamankan agar kuota
bisa sampai akhir tahun. Namun pada saat yang sama masyarakat
dilanda panic buying, sehingga terjadi rush dan kelangkaan BBM
PSO. Berikut petikan konferensi pers Direktur Pemasaran &
Niaga Pertamina Hanung Budya di Bandara Halim Perdana
kusumah, Rabu (27/8), sekembalinya dari Dilli, Timor Leste.
Fenomena Konsumsi Premium
Dalam APBN-P 2014, volume BBM PSO dipotong dari 48 juta
KL menjadi 46 juta KL. Dan kuota Pertamina menjadi total 45,355
juta KL. Terdiri Premium 29,29 juta KL, Solarnya 15,16 juta KL,
dan Kerosene 900 ribu Kl.
Kemudian kebutuhan rata-rata Premium yang disalurkan
Pertamina per harinya sampai dengan 31 Juli, rata-rata 81.132 KL.
Dari kuota dalam APBN-P 2014 kalau dibagi jumlah hari, maka kita
dapatkan angka 80.280 KL. Artinya kuota yang ada lebih rendah
dari realisasi harian 1 Januari - 31 Juli 2014.
Kebutuhan Premium ini riil, bisa dibilang hampir tidak ada
penyalahgunaan. Kalaupun ada penyimpangan diluar kebutuhan
transportasi, itu adalah untuk kebutuhan budidaya perikanan pada
saat kemarau, karena banyak tambak yang menggunakan genset
berbahan bakar Premium.
Jadi inilah fenomena konsumsi Premium. Solar memang kita
sinyalir ada potensi penyimpangan, karena Solar bisa digunakan
oleh mesin-mesin industri. Solar bisa digunakan oleh kapal-kapal
di laut, yang seharusnya menggunakan BBM Non-PSO. Tetapi
tidak demikian dengan Premium.
Pengendalian Agar Tidak Melampaui Pagu APBNP
Berdasarkan penetapan di dalam APBNP 2014, terkait dengan
kuota BBM PSO, Menteri Keuangan mengirim surat kepada Menteri
ESDM cc Pertamina Nomor S.384MK.02/2014 perihal Volume
BBM Bersubsidi Tahun 2014 tertanggal 27 Juni 2014, yang isinya
menyebutkan volume BBM bersubsidi tahun 2014 tidak boleh
melampaui pagu APBNP 2014 sebesar 46 juta KL. Untuk itu
diperlukan upaya-upaya pengendalian.
Nah, berdasarkan surat itu, beberapa rapat di sektor migas
yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, BPH Migas dan
Pertamina, menyimpulkan bahwa BBM PSO perlu dikendalikan.
Kalau tidak, maka kuota ini tidak akan mencukupi sampai akhir
tahun. Perhitungan kami sebelumnya, Solar akan habis akhir
November, dan Premium akan habis sekitar tanggal 19 atau 20
Desember.
Kemudian keluar Surat Edaran Kepala BPH Migas No. 937
tanggal 24 Juli 2014 yang menginstruksikan kepada badan usaha
yang menerima penugasan penyaluran BBM PSO, termasuk
Pertamina, untuk melakukan 5 perintah. Di antaranya penerapan
batas waktu operasi SPBU untuk di-cluster tertentu, penghentian
penyaluran Premium di SPBU di jalur tol, penghentian penyaluran
Solar di SPBU wilayah Jakarta Pusat, dan pembatasan volume
penyaluran Solar untuk nelayan sebesar 20%. Selain itu, Pertamina
diminta untuk mengoptimalkan pemasaran BBM Non-PSO.
Kebijakan itu kami jalankan mulai awal Agustus 2014.
Kesimpulan kami, penutupan SPBU atau penjualan Premium
di SPBU jalan tol, yang volumenya sehari kurang lebih 700 KL,
ternyata tidak efektif untuk mengurangi konsumsi. Di SPBU di luar
jalan tol, volumenya bertambah persis 700 KL. Jadi yang terjadi
adalah efek balon. Itu berdasarkan data yang kita evaluasi dalam
waktu seminggu sampai dengan 25 Agustus 2014.
Nah, sesuai dengan fakta-fakta tersebut, kebijakan yang kita

jalankan berdasarkan Surat Edaran Kepala BPH Migas, tidak
mampu menurunkan konsumsi BBM PSO. Sementara risiko kalau
kuota BBM PSO terlampaui ada di Pertamina jika pemerintah tidak
mengambil kebijakan atau solusi lain pada bulan November atau
Desember nanti. Jika Pertamina tetap menyalurkan sampai akhir
tahun, dan terjadi overkuota, maka risikonya ada di Pertamina.
Kemungkinan, subsidinya tidak akan dibayar.
Secara eksplisit, surat Menkeu dengan tegas menyampaikan
tidak boleh melampaui pagu dalam APBNP 2014. Kalau Pertamina
melanggar, artinya Pertamina melanggar UU APBNP 2014. Jelas,
berdasarkan hal tersebut, Pertamina mencoba mengamankan
amanah pemerintah yang dituangkan dalam Surat Menkeu, namun
mencoba menjalankan UU APBNP 2014 dengan pembatasan
kuota BBM PSO.
Beberapa kebijakan sudah berjalan di beberapa wilayah.
Ternyata itu cukup efektif, tetapi di sebagian besar wilayah
Indonesia, kebijakan itu belum berjalan efektif. Kebijakan
pemerintah yang dituangkan didalam Keputusan Menteri ESDM
No. 01 Tahun 2013 yang melarang penggunaan BBM PSO untuk
kendaraan dinas kementerian, BUMN ataupun BUMD, dan sektor
pertambangan, perkebunan dan kehutanan, tidak berjalan efektif.
Karena itu, harus ada kebijakan tambahan untuk mengen
dalikan ini. Setelah dihitung agar kuota ini cukup sampai tanggal 31
Desember, berdasarkan realisasi penjualan sampai tanggal 31 Juli
yang lalu, serta pertumbuhan kebutuhan yang kita prognosakan,
terutama untuk Solar dan Premium, maka kita mengambil
kesimpulan kalau pengkitiran dilakukan mulai pertengahan Agustus
dan berjalan sampai akhir tahun. Pengkitiran untuk Premium
dilakukan antara 4 - 5 % per harinya. Untuk Solar 15 - 20% per
harinya. Itu baru cukup.
Nah, kita mulai melakukan pengkitiran tanggal 18 Agustus.
Untuk SPBU di luar kota yang volume tangki timbunnya terbatas,
dampaknya mulai terlihat tanggal 21 Agusuts. Yang biasanya habis
atau tidak habis sampai tengah malam, itu bergeser ke sore sudah
habis. Di beberapa SPBU terjadi hampir secara bersamaan.
Panic Buying
Kemudian di media ada wacana kenaikan harga BBM PSO.
Yang terjadi adalah panic buying dan rush. Ini menjadi masalah
buat Pertamina dan kita semua. Nah, yang biasanya kita supply
tidak ada masalah, ini habisnya makin cepat. Dan memiliki efek
berantai.
Melihat situasi tersebut, pemerintah memutuskan mengambil
tindakan-tindakan segera. Pertamina dipanggil oleh Menko
Perekonomian Chairul Tanjung yang menyampaikan concerns
Pemerintah. Pertamina diminta untuk menghentikan pengkitiran,
diminta untuk menormalkan penyaluran BBM PSO, dengan
tetap melakukan pengendalian secara terukur. Kalimat yang
saya kutip dari Menko Perekonomian adalah “…tetap melakukan
pengendalian secara terukur.” Artinya tidak boleh dan tidak
diizinkan BBM PSO ini diperjualbelikan.
Kami sudah melakukan pengawasan selama ini secara terus
menerus. Tetapi pengawasan ini tidak hanya menjadi tanggung
jawab Pertamina. Ada BPH Migas, ada pemerintah daerah,
ada aparat kepolisian. Semua ini bertanggung jawab terhadap
penyaluran BBM PSO sesuai UU Migas.
Itulah yang disampaikan Menko Perekonomian. Kebijakan ini
tidak akan merugikan Pertamina. Itu menjadi pegangan Pertamina.
Pertamina mendengarkan dan tunduk pada arahan pemerintah.
Komitmen Pertamina tegas, tunduk pada arahan pemerintah.
Kami 100% mengikuti kebijakan pemerintah. Namun, Pertamina
juga minta dukungan pemerintah.•URIP

EDITORIAL

Peka

Indikasi tindak kriminal pencurian minyak
atau illegal tapping di jalur pipa minyak
Pertamina di Subang, Jawa Barat memberikan
pelajaran berharga bagi kita agar lebih peka
terhadap kondisi di sekitar kita.
Lokasi yang diduga menjadi tempat
aksi illegal tapping berada di tepi jalan jalur
pantura. Bukan tempat yang sepi. Sementara
di sampingnya tak lebih dari 100 meter, ber
jajar rumah warga.
Tak satupun warga yang mengetahui
adanya aksi kriminal tersebut. Akibatnya warga
lain yang tak berdosa, harus menanggung
akibat dari perbuatan orang-orang tidak
bertanggung jawab. Entah warga tidak tahu
sama sekali, atau tahu tetapi lebih memilih
diam dan tak ingin campur tangan urusan
orang. Sikap seperti ini tampaknya sudah
menjadi hal biasa di sekitar kita. Apatis, istilah
untuk sikap ketidakpedulian, ketidakpekaan
terhadap kejadian, tidak menanggapi adanya
perubahan atau hal-hal yang mencurigakan.
Kegiatan pencurian minyak yang terjadi
di Subang, dilakukan dengan membangun
gubug sebagai kedok untuk menutupi aksi
nya. Mungkin dilakukan di malam hari. Atau
pelaku memanfaatkan saat sepi. Padahal di
sebelah gubuk yang diduga sebagai lokasi
pencurian tersebut, masih ada gubuk lainnya.
Bahkan tepat berhadapan di seberang jalan,
terdapat restoran besar dan warung kopi 24
jam.
Sikap kurang peka dengan keadaan
sekitar ini, bukan selayaknya untuk dibiarkan.
Karena bagimanapun juga kita tidak berharap
akan ada gubuk-gubuk lagi di sepanjang
Pantura, yang dijadikan modus untuk kegiatan
pencurian minyak. Karena itu, belajar dari
kasus yang baru saja terjadi, sudah saatnya
kembali menggugah kepekaan dan kepedulian
kita atas aktifitas yang mencurigakan di sekitar
kita.
Upaya menjaga, mengontrol dan memo
nitor pipa sebagai objek vital nasional sudah
dilakukan Pertamina. Tetapi Pertamina tidak
bisa menjamin untuk menjaga dan memonitor
pipa-pipa nonstop, apalagi bentangan
pipa yang sangat panjang dan tersebar
di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.
Bagaimanapun juga, monitoring, kontrol serta
pengawasan keamanan objek vital nasional
sudah seharusnya menjadi tugas bersama.
Baik Pertamina, aparat keamanan serta
masyarakat sekitar.
Mari kita bangun lagi rasa kepedulian
dan kepekaan terhadap segala aktifitas
mencurigakan, terutama jika hal tersebut
berdampak pada keselamatan kita semua.
Tak perlu menjadi hakim sendiri, tetapi
dengan melapor kepada aparat berwenang,
jika melihat aktivitas mencurigakan yang
mengarah pada tindak kriminal, Insha Allah
kejadian serupa tak akan terulang kembali.•
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Lampu Merah “DER”
Haqul yakin, tidak semua orang paham apa itu DER (Debt to
Equity Ratio)? Khususnya mereka yang bukan orang keuangan.
Untuk memudahkan, penulis coba kutip tulisan dari Koran Tempo
pada 12 Juni 2014 yang lalu : “berdasarkan Laporan Keuangan
PLN 2013, total utang PLN mencapai Rp 462,6 triliun dan total
ekuitas sebesar Rp 133,2 triliun. Dari angka itu, utang jangka
panjang sebesar Rp 374,3 triliun dan jangka pendek Rp 88,3
triliun. Rasio utang terhadap ekuitas (DER) PLN per-2013 sebesar
3,47 kali atau 347%”.
Secara sederhana, DER berarti rasio utang terhadap modal
(ekuitas). Dari gambaran di atas jika total utang Rp 462,6 triliun,
sedangkan modal Rp 133,2 triliun, berarti DER-nya adalah
462,6T/133,2T = 347% atau 3,47 kalinya.
Jadi DER merupakan cara paling mudah untuk menentukan
apakah perusahaan tersebut hutangnya besar atau kecil adalah
dengan cara membandingkan dengan modalnya. Dari sini kita
dapat tentukan masih wajar atau tidaknya hutang tersebut.
Berbahaya atau tidak...?! Rasio DER menunjukkan sejauh mana
perusahaan dapat menanggung kerugian tanpa harus merugikan
kreditornya. Sejauh mana modal perusahaan dapat menutupi
hutang-hutang pada pihak luar (kreditor). Karena semakin besar
DER semakin besar risiko yang akan dihadapi perusahaan,
dimana salah satunya adalah risiko default (gagal bayar) atau
KEBANGKRUTAN.
Jika PLN DER-nya 347%, bagaimana dengan kita “Pertamina”.
Jika kita baca Laporan Keuangan Pertamina tahun 2013, DER kita
adalah sebesar 189%. Artinya masih lebih kecil jika dibandingkan
dengan PLN.
Dalam kurun waktu 5 tahun, rasio liabilitas terhadap ekuitas
(DER) Pertamina mengalami kenaikan yang signifikan yang a.l
disebabkan oleh adanya peningkatan pada utang jangka panjang
karena penerbitan obligasi (Global Bond). Jika tidak disikapi secara
serius ini akan terus meningkat.
DER merupakan salah satu analisa rasio dari Leverage Ratio
yang dapat digunakan untuk mengukur stabilitas atau kesehatan
keuangan. Selain Leverage Ratio ada juga analisa rasio lainnya
yang dapat digunakan yaitu: Liquidity Ratio (misal: Cash Ratio),
Activity Ratio (misal: Total Assets Turnover), dan Profitability Ratio
(misal: Return On Equity – ROE). Namun disini penulis hanya fokus
kepada DER saja.
Utang yang wajar, pastinya DER-nya dibawah 100%. Tapi
eitt... tunggu dulu, bukan berarti utang yang lebih besar dari modal
langsung kita simpulkan juga tidak wajar. Jaman sekarang orang
justru lebih banyak berpendapat, untuk tumbuh kita perlu dana
segar (cari utangan) dari luar. Namun tentunya utang tersebut
bukan utang-utang yang berbahaya, tapi utang yang mendukung
perusahaan untuk berkembang.
Utang yang berbahaya adalah pinjaman yang mengharuskan
perusahaan untuk membayar bunga, atau denda jika terlambat
membayar. Berbahaya...? Jelas bahaya karena bunga tersebut
bisa menggerogoti laba bersih perusahaan. Sementara utang yang
tidak berbahaya adalah utang operasional seperti utang usaha,
beban yang masih harus dibayar, uang pelanggan yang diterima
dimuka, dan seterusnya. Utang-utang tersebut biasanya tidak
mengandung bunga atau denda, sehingga tidak akan berpengaruh
terhadap perolehan laba bersih perusahaan.
Apa ada hutang yang tidak berbahaya? Tentunya jelas ada.
Yaitu, sejauh beban bunga yang harus dibayar perusahaan
sepadan dengan keuntungan yang bisa dihasilkan perusahaan,
jika perusahaan memperoleh tambahan modal usaha untuk berekspansi dari utang tersebut. So, tidak selamanya hutang bersifat
negatif, melainkan justru bisa menguntungkan perusahaan.
Sebagai contoh, misalnya bisnis gas. Produk tersebut saat ini
sangat dibutuhkan oleh pasar, “baik buyer dari dalam maupun LN”.
Namun untuk bisa memenuhi semua pesanan tersebut, beberapa
hal perlu dilakukan. Mulai dari melakukan eksplorasi sampai
memproduksinya dengan membangun plant dan menyalurkan/
memasarkannya. Untuk semuanya ini misalnya dibutuhkan
modal sebesar US$ 1 miliar. Namun ternyata perusahaan tidak

memiliki dana yang cukup. Padahal jika ini bisa dipenuhi akan
diraup keuntungan bersih sekitar US$ 500 juta hanya dalam 2
atau 3 tahun setelah dikurangi beban bunga. Kalau Manajemen
memutuskan menunggu modal terkumpul, bisa-bisa momennya
menjadi tidak pas atau buyer-nya sudah disambar pesaing duluan
dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Untuk itu Manajemen perlu
segera mencari pinjaman.
Jika peluangnya seperti gambaran di atas, tidak ada salahnya
perusahaan mencari pinjaman/utangan karena prospeknya jelas.
Di antaranya adalah dengan menerbitkan Global Bond seperti
yang cukup sering kita dengar dilakukan oleh Direksi akhir-akhir ini.
Hal ini berlaku juga saat menggarap proyek-proyek lainnya
seperti membangun unit processing/kilang, melakukan penge
boran (eksploitasi & eksplorasi), membangun tanki penimbun
produk BBM/crude, melakukan Merger & Acquisition (M&A),
dsb... Dengan catatan proyek-proyek tersebut dilakukan melalui
Feasibility Study & perencanaan yang baik, mendapatkan mitra
yang kompeten saat proses pengadaannya, memperoleh the best
price, eksekusi dan pengawasan dilakukan secara profesional,
penyelesaiannya tidak molor atau malah gagal, serta unit yang
dibangun reliable sehingga perusahaan memperoleh return dan
keuntungan sesuai rencana.
Saat kita berhasil menerbitkan Global Bond, jangan terlalu
euphoria. Yang utama dan menjadi fokus perhatian adalah
bagaimana mengelola dan menginvestasikan dana tersebut
sehingga pada saat obligasi (bond) tersebut jatuh tempo,
perusahaan memiliki kesanggupan untuk membayar pokok
pinjaman berikut bunganya. Dengan gambaran DER yang
sudah tinggi (189%), Manajemen & Direksi perlu ekstra hati-hati.
Jangan terus asyik menumpuk pinjaman (menerbitkan Global
Bond) namun ternyata semua investasi/proyek yang dilakukan
berujung pada kegagalan dan/atau keterlambatan sehingga
terjadi opportunity loss yang luar biasa. Atau yang lebih parah lagi,
pinjaman tersebut malah digunakan untuk membiayai kegiatan
operasional. Fatalnya kita baru sadar saat bond tersebut jatuh
tempo dan perusahaan tidak mampu untuk melunasi utangutangnya.
Akhirnya yang tidak diharapkan terjadi. Kita harus mencari
sumber lain untuk mencari dana penutup obligasi yang sudah
jatuh tempo tersebut. Kita harus menggali lubang “menambah
utang” lebih dalam lagi. Itu kalau masih ada yang percaya dan
mau memberikan pinjaman. Jika tidak, terpaksa kita harus
lakukan amputasi “menjual” unit-unit usaha yang paling bagus
dan diminati oleh pemodal kuat. Jika itu yang terjadi, bagaimana
nasib Pertamina dan bangsa ini ke depan karena aset-asetnya
jatuh ke pihak asing/swasta. Bagaimana nasib pekerjanya...?!
Ini yang sebetulnya perlu diwaspadai oleh Manajemen,
Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham. Dituntut pemahaman
dan kepedulian semua pekerja terkait situasi ini. Kontrol harus
dilakukan bersama-sama. Kecuali kalau kita semua menginginkan
Perusahaan ini tidak berumur panjang atau tidak ingin Pertamina
tumbuh menjadi WC-NEC.
Nah sekarang bagaimana kinerja dan gambaran profit kita
pada akhir tahun nanti? Bagaimana cash flow Perusahaan
saat ini? Bagi mereka yang paham situasi ini, tolong dijawab.
Mari kita bandingkan pada akhir tahun nanti. Seperti apa realita
kejadiannya. Bagaimana nasib perusahaan di tahun-tahun
mendatang saat obligasi tersebut jatuh tempo. Mudah-mudahan
apa yang menjadi kekhawatiran penulis tidak terjadi.
Jika jawaban “tidak optimis” yang diperoleh dari para
pihak yang mengetahui persis persoalan ini, ditambah dengan
DER yang sudah tinggi, ini merupakan legacy dan pertaruhan
bagi Manajemen, Direksi & Komisaris saat ini. Apakah mereka
ingin dikenang karena keberhasilannya atau dikenang karena
kegagalannya mengelola pinjaman dan mengurus Perusahaan
ini sehingga terjadi default dan/atau KEBANGKRUTAN.
Wallahualam bisshawab…
*) penulis saat ini sedang menyelesaikan program Magister Hukum)

JAKARTA (Kompas) – Seiring dengan

kenaikan jumlah pengguna transportasi udara,
Kementerian Perhubungan segera mengeluarkan
regulasi mengenai penggunaan bioavtur untuk
transportasi udara. Menurut rencana, penggunaan
bioavtur akan dilakukan mulai 2016. “Kami akan
mengeluarkan regulasi berkaitan berkaitan dengan
bioavtur. Pemerintah sudah memutuskan untuk
meminimalkan dampak buruk perubahan dan
pembuangan gas rumah kaca,” kata Sekretaris
Jenderal Kementerian Perhubungan Santoso
Eddy Wibowo. Menurut Vice President Corporate
Strategic Planning Pertamina Heru Setiawan,
selama ini penggunaan avtur fosil 5 juta kiloliter per
tahun. “Avtur ini disuplai dari impor dan domestik.
Penggunaan bioavtur akan menghemat avtur
impor,” kata Heru. Penggunaan bioavtur pada
2016, lanjut Heru, baru ditargetkan sebesar 2
persen. Diharapkan penggunaan bioavtur akan
semakin besar di tahun-tahun ke depan.

investor wajib bayar bonus

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Pengembang

panas bumi wajib memberikan bonus produksi
secara langsung ke pemda sebagaimana
tercantum dalam RUU Panas Bumi yang disetujui
menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna
DPR, Selasa (26/8). Menteri ESDM Jero Wacik
mengatakan terdapat beberapa masukan dan
saran dalam penyempurnaan materi muatan RUU
Panas Bumi. “Salah satunya penyempurnaan
pengaturan hak pemda mendapatkan participating
interest menjadi kewajiban pemberian bonus
kepada pemda,” katanya. Pemberian bonus diatur
dalam pasal 53 RUU Panas Bumi. Dalam beleid itu
disebutkan pemberian bonus dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari pendapatan kotor sehak
unit pertama berproduksi. Dirjen Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi Rida Mulyana
menambahkan, pemberian bonus dilatarbelakangi
banyaknya hambatan dalam pengembangan
panas bumi.

izin panas bumi dipermudah

JAKARTA (Kompas) – Perizinan pengolahan
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Mendalam dan Tepat Sasaran dengan Simolek
Jakarta – Simolek atau
Sistem Monitoring Penyaluran
LPG 3 kilogram telah berjalan
untuk memantau jalannya dis
tribusi, mulai dari agen resmi
hingga berbagai pangkalan
dibawah agen. Data tingkat
konsumsi didapat secara
efektif dan efisien, mengawal
distribusi agar tepat sasaran.
Vice President Corporate
Communication Ali Mundakir
mengatakan, saat ini sudah
ada 3.400 agen dan kurang
lebih 142.000 pangkalan.
“Nanti dari pangkalan akan
men yebar ke toko-toko,”
kata Ali Mundakir, saat
mendemonstrasikan Simolek
di hadapan awak media,
di Kantor Pusat Pertamina,
Jum’at (15/8).

Sistem ini bergulir se
jak akhir Juni 2014 lalu.
Selain itu, kini Pertamina
juga menambahkan sablon
peringatan di gas LPG 3
kg, yang bertuliskan pe
ringatan yang ditujukan un
tuk hotel, restoran, industri
dan transportasi, “dilarang
menggunakan LPG 3 kg,
bersubsidi”.
Sistem ini juga akan
memantau agar gas subsidi
tepat sasaran, dan tidak
melampaui kuota.
Biasanya Pertamina me
monitor ratusan ribu pangkalan
lewat mekanisme verifikasi.
Nantinya akan ada petugas
independen datang langsung
ke pangkalan masing-masing
untuk melakukan cek dalam

Foto : KUN

bioavtur mulai digunakan 2016
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Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menjelaskan
Sistem Monitoring Penyaluran LPG 3 Kg di hadapan pers.

legalitas pemilik melalui KTP .
“Ada aktivitas operasional
jualan LPG apa enggak. Hasil
ini yang akan dimasukkan ke
sistem Simolek ini,” katanya.
Nantinya program Si
molek ini akan mempunyai

data sejumlah pangkalan
yang valid. Sebagian im
plementasinya akan ditam
pilkan dalam bentuk olah
data menyerupai google map,
sehingga monitoringnya lebih
fokus.•SAHRUL

Pertamina Dukung Merdeka Run 2014
JAKARTA - Dalam rangka
HUT Kemerdekaan ke-69 RI,
Fuel Retail Marketing Region
III Pertamina, Pertamina
F a s t ro n , d a n P e r t a m a x
Plus mendukung kegiatan
Merdeka Run 2014 yang
diadakan sejumlah komunitas
mobil sport kelas atas yang
tergabung di dalam Speed
Creek, pada (17/8).
Kegiatan diikuti 150 mobil.
Konvoi mobil berangkat
dari Pantai Indah Kapuk
menuju Living World Alam
Sutra, Serpong. Ikut serta
didalamnya komunitas
pengguna mobil Ferrari,
Lamborghini, Maserati,
Porsche, Mercedes, BMW,

VW, Subaru, Mini, Nissan, dll.
Willy Hadiwijaya, founder
dan Vice President Speed
Creek memuji Pertamina
yang memiliki produk ber
kualitas tinggi seperti Fas
tron dan Pertamax Plus.
“Kami kerja sama dengan
Pertamina karena memiliki
produk berkualitas tinggi yang
dibutuhkan sport car. Kami
tidak boleh pakai pelumas
atau BBM sembarangan ka
rena mobil bisa cepat rusak,”
tuturnya.
Bimo Wicaksono, Sales
Region III Manager Pertamina
Lubricants juga mengatakan
bahwa keikutsertaan produkproduk Pertamina di ajang

Foto : ADITYo

RESUME
PEKAN INI

bergengsi ini agar mereka
bisa menjadi contoh bagi
pemilik kendaraan sejenis
untuk menggunakan produk
Pertamina.
“ Ini juga menjadi keun
tungan bagi kami. Dengan

adanya konvoi mobil sport,
masyarakat dapat melihat
bahwa produk pelumas dan
BBM Pertamina digunakan
di kendaraan-kendaraan
dengan Cc besar dan tenaga
besar,” jelas Bimo.•URIP

panas bumi kian dipermudah dalam revisi UU No.

panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung kini
diambil alih Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral. Hal itu diungkapkan Rida Mulyana, Direktur
Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi
Energi Kementerian ESDM. “Perizinan untuk
pemanfaatan tidak langsung itu ialah segala upaya
pengolahan untuk mengubah panas bumi menjadi
listrk. Dulu, perizinan ditangani pemerintah daerah,
yakni gubernur atau bupati. Sekarang, perizinan
itu ditangani oleh pemerintah pusat,” tutur Rida.
Pengubahan mekanisme perizinan itu diharapkan
bisa mempermudah perizinan pengelolaan panas
bumi di daerah. “Tujuannya ialah pengembangan
panas bumi yanga lebih cepat. Birokrasi perizinan
di daerah bisa dipotong dan ditangani oleh pusat,”
ujar Rida. Sekalipun izin diambil pemerintah pusat,
kepentingan daerah tetap diperhatikan. “Tetap ada
bonus pendapatan asli daerah bagi daerah tempat
PLTP,” katanya.•RIANTI

Pertamina Dukung Gerakan Cinta Produk Indonesia
PADANG - Menghadapi

MEA (Masyarakat Ekonomi
Asia) yang akan berlaku pada
tahun 2015, diharapkan ke
siapan masyarakat Indo
nesia terutama kalangan
pengusaha dalam mengha
dapi persaingan dalam bisnis
perdagangan dan idustri.
“Melihat kondisi tersebut,
dapat dikatakan sektor energi
lah yang paling siap dalam
menghadapi MEA 2015.
Sektor energi akan menjadi
sektor yang diandalkan jika
didukung oleh kebijakan
energi,” demikian yang
disampaikan Media Manager

Pertamina Adiatma Sardjito
dalam Forum Dialog tentang
Cinta Produk Indonesia, di
hotel pangeran Padang (9/8).
Dalam dialog yang bertema
“Mengonsumsi Produk Lokal
untuk Memperkuat Ekonomi
Nasional” tersebut Adiatma

Foto : KUNTORO

no. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi. Perizinan

m e n g a j a k m as y ar a k a t
Indonesia untuk menggunakan
produk Indonesia, termasuk
BBM non subsidi. “Dengan
membeli produk yang non
subsidi tentu akan menambah
keuntungan negara yang akan
kembali digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat
Indonesia,” kata Adiatma

Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito mengajak masyarakat Indonesia
menggunakan produk Indonesia, termasuk produk BBM non subsidi.

di hadapan pengusaha lo

nia. “Sudah sep atutnya

kal, masyarakat umum dan

masyarakat Indonesia bang

mahasiswa.

ga dan menggunakan produk

Produk Pertamina lainnya,

dalam negeri karena kua

seperti pelumas bahkan su

litasnya juga sudah diakui

dah menembus pasar du

dunia,” ujar Adiatma.•Kuntoro
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Strategi Penyampaian
Pesan yang Efektif
kepada Media Massa
JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan
kemampuan berkomunikasi dan menambah
keyakinan rasa percaya diri dalam menghadapi
media massa, Corporate Secretary Pertamina
melaksanakan pelatihan Public Speaking
bagi pejabat Pertamina di level Direksi, Senior
Vice President, Vice President dan General
Manager.
Pelatihan Public Speaking yang berlangsung
di Ruang Executive Lounge Kantor Pusat
Pertamina, Kamis (14/8) ini, diisi oleh pakar
profesional di bidangnya, yaitu Riza Primadi,
Imam Wahyudi dan Rizal Mustari.

JAKARTA - Untuk mem
berikan kenyamanan kepada
pelanggannya, Pertamina
Aviasi menempati kantor baru
di Wisma Nusantara, yang
terletak di kawasan Bundaran
HI, Jakarta Pusat. Peresmian
kantor baru tersebut dilakukan
Direktur Marketing and
Trading Hanung Budya pada
Selasa (12/8).
Hadir dalam peresmian
tersebut SVP Non Fuel
Mark eting, Taryono, SVP
Shipping Mulyono, Chief
Internal Audit Alam Yusuf,
VP Aviasi Wisnuntoro, dan
jajaran manajemen Direktorat
MNT lainnya. Tampak hadir
di jajaran tamu, antara lain
Ketua Hiswana Migas Erry
Purnomohadi.
Hanung Budya dalam
sambutannya mengakui

Pertamina Aviasi memang
memerlukan kantor baru
y a n g re p re s e n t a t i f d a n
nyaman, karena bisnisnya
bersifat internasional dan
pelanggannya pun datang dari
kalangan bisnis penerbangan.
“Klien Pertamina Aviasi itu
bukan sembarangan, tetapi
datang dari industri hospitality.
Industri penerbangan selain
memerlukan safety, juga perlu
hospitality. Karena dalam
travelling, orang memerlukan
safety dan nyaman,” kata
Hanung.
Karena itu, Pertamina
Aviasi harus memberikan
layanan yang bagus dalam
bisnisnya, maupun sua
san
 a kantornya. “Kalau
melihat kantornya saja tidak
bagus, bagaimana kita mau
meyakinkan klien yang

Foto : WAHYU

Foto : ADITYO
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Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya memotong pita sebagai
tanda diresmikannya kantor baru Pertamina Aviasi di Wisma Nusantara, Jakarta.

datang bahwa produk kita ini
dapat dipercaya,” demikian
dikatakan Hanung.
Sementara VP Aviasi
Wisnuntoro dalam laporannya
menyatakan, wacana untuk
pindah kantor sudah ada
sejak lama. Setelah sekian
lama dikaji, akhirnya pilihan

jatuh ke Wisma Nusantara
yang terletak dekat Bundaran
HI, kawasan jantung ibukota
Jakarta. Wisma Nusantara
juga tidak terlalu asing untuk
Pertamina karena Badak
NGL dan Nusantara Regas
berkantor di gedung yang
sama.•URIP

Pada pelatihan tersebut, Riza Primadi
menyamp aikan tips bagaimana hal yang
dipersiapkan sebelum interview dengan pihak
media, pahami bahan atau material yang akan
disampaikan, review semua masalah atau isu
yang berkaitan dengan informasi yang akan
disampaikan.
“Saat mengakhiri wawancara dengan
media, siapkan penutup yang kuat yang
menyimpulkan pesan yang paling penting,
jangan mengulang pernyataan negatif atau
membiarkan penanya menempatkan kita
dalam posisi defensif,” ujar Riza Primadi.
Dalam kesempatan tersebut, SVP
Exploration Syamsu Alam, Direktur Utama
Pertamina Hulu Energi, Tenny Wibowo dan
GM PHE ONWJ, Jhonly Sinulingga dilakukan
simulasi bagaimana menyampaikan pesan
publik kepada Media Massa sehingga tidak
berdampak negatif bagi Pertamina. Tema
utama yang diangkat dalam simulasi Press

Sosialisasi Penyesuaian Harga LPG 12 Kg
Secara Bertahap Terus Dilakukan
Surabaya - Bertempat

YLKI Tulus Abadi dan Primarini

di Ruang Soekarno Pinlabs

selaku Project Coordinator

Universitas Airlangga (Unair)

Kerosene to LPG Conversion

Surabaya, Forum Pemuda

Pertamina.

Untuk Kedaulatan Energi

Sosialisasi tersebut

mengadakan

dihadiri oleh perwakilan

sosialisasi penyesuaian harga

mahasiswa dari berbagai

LPG 12 kg secara bertahap

kampus di Makassar, seperti

di hadapan perwakilan

UNM, UIM, UNISMU dan

mahasiswa dari seluruh

organisasi kepemudaan di

Fakultas Unair,

Makassar.

(FPKE)

pada 11

GM MOR VII Budi Setyo

Agustus 2014.
kesempatan

Hartono dalam sambutannya

tersebut juga diadakan

menjelaskan bahwa memang

Talkshow Gas Elpiji dengan

harus ada penyesuaian harga

Pada

pembicara Media Manager

Elpiji 12 kg karena selama ini

Conference yaitu terkait rencana proyek

Pertamina Adiatma Sar

kerugian dari harga Elpiji 12

pembangunan Pelabuhan Cilamaya yang

djito dan Tulus Abadi, Ketua

kg sangat besar dan harus

YLKI, dengan materi yang

ada penyesuaian. “Bila sudah

disampaikan yaitu “Anomali

ada kesesuaian harga, maka

Kebijakan (Harga ) Gas Elpiji.”

segala keuntungan yang ada

berdampak negatif bagi keberlangsungan
proses produksi dan eksplorasi PHE ONWJ
di Cilamaya.
Corporate Secretary PHE, Wahidin Nurlizia
menilai pelatihan seperti ini sangatlah tepat
bagi Pertamina khususnya fungsi Corporate
Secretary yang tentunya berhubungan

kesempatan

akan kembali ke negara dan

tersebut, Adiatma menje

tentunya akan berguna bagi

laskan, Pertamina memang

kemaslahatan masyarakat

berencana menaikkan harga

Indonesia,” papar Budi.

Pada

Elpiji non subsidi 12 kg secara

Sementara itu Primarini

langsung dengan awak media. “Banyak

bertahap hingga mencapai

selaku Project Coordinator

guidance yang kita dapatkan dari pelatihan

nilai keekonomiannya.

Kerosene to LPG Conversion

ini yang seharusnya kita ketahui tapi baru kita
ketahui melalui pelatihan ini dan ini menjadi
inspirasi bagi kita untuk mengembangkan
lebih baik dalam menyampaikan pesan kepada
media massa,” ujar Wahidin usai pelatihan.•IRLI

Sehari kemudian, (12/8),

Pe r t a mina me nga t a kan,

sosialisasi juga diadakan

harga LPG di Indonesia

di

Acara

me r upa ka n y a ng pa ling

diadakan di La Macca hotel

murah dibandingkan dengan

U M N M a k a s s a r. D a l a m

negara-negara lain, seperti

kesempatan tersebut hadir

Filipina, China dan India.

sebagai pembicara Ketua

“Karena itu, perlu adanya

M a k a s s a r.

Sosialisasi di Surabaya.

Sosialisasi di Makassar.

penyesuaian harga Elpiji 12 kg

menjelaskan kepada masya

yang bukan barang subsidi,”

rakat tentang latar belakang

jelas Primarini.

penyesuaian harga Elpiji 12

Sedangkan Ketua YLKI

kg. Termasuk menjelaskan

Tulus Abadi berharap, dengan

bahwa Elpiji 12 kg bukan

sosialisasi mahasiswa men

produk subsidi yang memang

jadi lebih mengerti dan paham

diperuntukkan bagi kalangan

tentang bisnis Pertamina,

menengah ke atas. Berbeda

khususnya Elpiji 12 kg.

dengan Elpiji 3 kg yang

“Dengan demikian, Anda

diperuntukkan bagi golongan

dapat menjadi kepanjangan

tidak mampu,” tegas Tu

tangan pemerintah untuk

lus.•WAHYU/KUN

JAKARTA – Pertamina Foundation membuktikan
keseriusannya dalam membangun kepedulian
sosial di bidang pendidikan yang berada di wilayah
3T (Terluar, Terpencil, dan Tertinggal). Melalui dua
program unggulannya seperti beasiswa Sobat
Bumi dan Guru Sobat Bumi. Direktur Pertamina
Foundation, Nina Nurlina Pramono, menuturkan
hal tersebut diharapkan mampu menjadi inspirasi
bagi masyarakat Indonesia dan bisa saling
bersinergi dengan pemerintah melalui program
Inspirasi Indonesia Timur.
“Keberpihakan terhadap Indonesia Timur
menjadi komitmen Pertamina Foundation
untuk membangun kualitas pendidikan yang
baik,” ungkap Nina saat sosialisasi program
Inspirasi Indonesia Timur di Gedung Pertamina
Foundation, Simprug, Senin (18/8).
Acara tersebut juga dirangkai dengan
peluncuran buku “Ayo Sekolah Papua!” yang
berisi kisah tak terlupakan 12 relawan guru Sobat
Bumi Pertamina Foundation angkatan pertama
selama mengajar di Kabupaten Keerom, Papua.
Lewat kepedulian Pertamina terhadap
peningkatan pendidikan, Wakil Menteri Pendi
dikan dan Kebudayaan Indonesia, Musliar
Kasim, mengapresiasi secara positif. Menurutnya
program tersebut dapat menciptakan aspek baru,
dimana mahasiswa menjadi inspirasi bagi orang
lain. Kasim menambahkan, dengan mengabdi di
sekolah yang berada di wilayah terpencil maka
akan membangkitkan semangat kebangsaan
dalam membangun Indonesia.
Program inspiratif yang digagas sejak 2013
itu dilakukan dengan mengirim 12 guru dalam
program relawan guru sobat bumi ke Kabupaten
Keerom, Papua dan pemberian beasiswa kepada
59 mahasiswa ke beberapa perguruan tinggi di
wilayah Indonesia Timur. Tak hanya itu, 50 murid
SMP juga diberi kesempatan untuk bersekolah
di Pulau Jawa dan Bali melalui jalur beasiswa.
Sedangkan untuk tahun 2014, Pertamina
Foundation menyalurkan beasiswa sobat bumi
untuk 102 siswa SMP, beasiswa jenjang S1 untuk
60 mahasiswa, serta pengiriman 20 relawan
guru angkatan kedua ke pedalaman Papua dan
Papua Barat bekerja sama dengan Universitas
Semarang dan Universitas Negeri Jakarta.
SVP HR Development, Insan Purwarisya L
Tobing, menilai Pertamina merupakan tulang
punggung Indonesia. Untuk itu, pihaknya ber
komitmen dengan memberikan inspirasi di
Indonesia Timur, Pertamina Foundation su
dah memberikan program beasiswa, relawan
guru sebagai upaya memajukan pendidikan
Indonesia. “Saya kira ini adalah program-program
yang memang sedang kita upayakan untuk
membangun wilayah Timur Indonesia,” jelasnya.
“Ini juga sebuah upaya kita untuk mening
katkan anak-anak muda yang memiliki bibit ter
pendam bisa diangkat ke permukaan,” pungkas
Insan.•EGHA

6

Pertamina Komit Kembangkan Dunia
Sepakbola Tanah Air
BOGOR – PT Pertamina
(Persero) menunjukkan
k om i t m e n n y a t e r h a d a p
pengembangan dunia se
pakbola tanah air sebagai
upaya pengembangan
bibit pesepak bola muda
Indonesia. Lewat program
Pertamina Soccer Star, se
banyak 48 pemain muda
berbakat melaksanakan
beberapa tahap seleksi di
enam kota yakni, Jakarta,
Palembang, Surabaya,
Makassar, Jayapura, dan
Balikpapan.
“Tahun ini kita punya satu
terobosan. Mudah-mudahan
tahun depan capacity building
dan kompetensinya bisa
lebih meningkat. Selain itu
juga, kita lebih menekankan
character building,” jelas
Direktur Eksekutif Pertamina
Foundation, Nina Nurlina saat
jumpa pers di Darmawan Park
Sentul City Bogor, (20/8).
Selama satu pekan da

ri 17-24 Agustus 2014,
para pemain muda tersebut
dilatih oleh Coach AC Milan
Academy, Mauro Adriazzone
serta didampingi pelatih
lokal dari Universitas Negeri
Jakarta. Sementara dari 48
pemain muda, hanya 24
pemain terbaik bakal dipilih
untuk mendapatkan beasiswa
di Pertamina Soccer School.
Sedangkan empat anak akan
mendapat peluang berlatih di
AC Milan Italia.
Sementara itu, Manager
Pertamina Soccer Camp Dwi
Hadi, menjelaskan materi
yang bakal diterapkan. Kali ini,
jelas Hadi, para pemain muda
tidak hanya mengandalkan
soft skill tapi juga diberi rasa
nasionalisme yang tinggi.
“Materinya kita padatkan.
Selain itu kita juga bekerja
sama dengan TNI AD untuk
materi kedisiplinan dan bela
negara,” paparnya.
Menurut Mauro, ajang

Foto : WAHYU

Merajut Inspirasi
di Indonesia Timur
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Sebanyak 48 pemain muda bersaing mendapatkan beasiswa di Pertamina Soccer
School. Akhirnya, terpilih 24 pemain untuk mengikuti pendidikan selama tiga tahun.

ini merupakan program ter
besar di kancah sepak bola
Indonesia. Sebagai contoh,
pembinaan di usia muda
tambah dia, sangat berperan
bagi kemajuan sepakbola di
suatu negara.
“Ini merupakan kes em
patan baik untuk masa depan
dan bibit unggul para pemain
muda. Seperti Jerman yang
memerlukan waktu lebih dari
10 tahun untuk menjadi juara
dunia,” ujarnya.• MEGHA

24 Pemain Muda
yang Berhasil Mendapatkan Beasiswa
Pertamina Soccer school
1. Ahmad Rihan - Jakarta
2. Andi Arie Kurniawan - Balikpapan
3. Aurel Almey Devito - Surabaya
4. Benny Kogoya Wonda - Jayapura
5. Berto B. Tebai - Abepura
6. Bintang Pramudya - Palembang
7. Bryan Pratama - Jakarta
8. Dave Auriel - Jakarta
9. David Kevin Wato Rumakiek - Jayapura
10. Dian Ramadhan - Medan
11. Griya Adrean Akbar - Jakarta
12. Irfan Ardiansyah - Gresik
13. Kurniawan - Makassar
14. M. Arief Rivai - Balikpapan
15. M. Isra Saputra - Makassar
16. Muhammad Faiz Wafi - Palembang
17. Niko Ade Fernanda - Surabaya
18. Nurhidayat - Makassar
19. Panji Prasetyo - Jakarta
20. Revin Khirvisana - Mojokerto
21. Saipul Bahari - Jakarta
22. Todd Rivaldo A. Ferre - Jayapura
23. Aidil F. Nyompa - Makassar
24. Afdal Yusra - Padang

Mitra Binaan Pertamina Atraktif di GKPM Expo 2014
Jakarta- PT Pertamina
( P e r s e ro ) b e r p a r t i s i p a s i
dalam acara Gelar Karya
Pemberdayaan Masyarakat
(GKPM) Expo & Award 2014,
yang diselenggrakan oleh
Kementerian Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat,
di Jakarta Convention Center,
pada 21-24 Agustus 2014.
Dalam kesempatan kali
ini Pertamina menghadirkan
stand yang desain yang
atraktif dan inspiratif dengan
mengikutsertakan produk
dari beberapa mitra binaan.
Salah satunya ada Cocomesh
binaan anak perusahaan Per
tamina, Pertamina Training
and Consulting.
Cocomesh merupakan
olahan sabut kelapa yang
digunakan untuk mereklamasi
lahan. Bahan yang tadinya
dianggap sampah, kini bisa
menjaga kelangsungngan
lingkungan. Hadir juga produk
makanan dari Warung Balita
Sehati, Koja, Jakarta Selatan.
Warung yang dirintis oleh
Marketing Operation Region
III tiga ini mengusung program
kesehatan makanan bagi

balita. Selain itu ada juga,
produk telur asin, terasi
dan peternakan bebek dari
Tambak Rejo (Tambak Lorok),
Semarang.
Junior Officer Adm. &
Reporting Pertamina, Edward
Manaor Siahaan, mengatakan
partisipasi Pertamina di GKPM
Expo 2014 ini merupakan
upaya publikasi tentang
apa yang telah Pertamina
bantu melalui pemberdayaan
masyarakat.
“Salah satu elemen
kegiatan CSR Pertamina
itu selain lingkungan, yang
utama ada pemberdayaan
masyarakat. Disinilah kita
tampilkan program-program
pengembangan atau
pemberdayaan masyarakat
yang sudah berjalan,” katanya
dalam pembukaan GKPM
Expo 2014, pada (21/8).
GKPM Expo merupakan
acara tahunan yang sudah
diadakan sejak 2009. Acara
ini menjadi ajang unjuk hasil
program pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan
m e l a l u i p ro g r a m P N P M
Mandiri, organisasi masya

Foto : PRIYO

Foto : PRIYO

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

rakat, dan CSR dunia
usaha. Pameran ini diikuti
oleh ratusan peserta dari
berbagai instansi kementerian
dan lembaga, pemprov,
pemda/kota, BUMN dan
swasta nasional, kelompok
masyarakat kreativitas dan
inovatif, perbankan dan
lembaga nonbank, koperasi,
UMKM, asosiasi profesi, dan
lainnya.
Pameran dibuka oleh
Wakil Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Sapta
N i r w a n d a r, d i d a m p i n g i
Deputi Menko Kesra Bidang
Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan dan Pember
dayaan Masyarakat, Su

jana Royat, Kepala Badan
Pusat Statistik, Suryamin
dan Direktur Jenderal
Pemberdayaan Masyarakat
Desa (PMD) Kementeran
Dalam Negeri, Tarmizi Karim.
Tahun ini tema yang
diangkat adalah “Gelar Karya
Pelestarian Pusaka Melalui
Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Kesejahteraan Bang
sa”. Tujuan pemilihan tema
tersebut adalah sebagai
sarana menebar semangat
untuk melestasikan dan
mengembangkan pusaka
(heritage) bangsa. Juga men
jadi daya dorong program
pemberdayaan masyarakat
di masa depan.• SAHRUL
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Sosialisasi Kesehatan
Reproduksi di SMPSMA Klamono
Klamono-Perwakilan SKK Migas Wilayah
Papua-Maluku dan PT Pertamina EP Asset
5 Papua Field (PEP Papua Field) menyosiali
sasikan kesehatan reproduksi kepada siswa
SMPN 1 Klamono, pada Rabu (21/5). Bekerja
sama dengan Yayasan Anak Sehat Persada
(YASP), PEP Papua Field menyelenggarakan
sosialisasi di hadapan 35 siswa kelas 1
SMP. Peserta sosialisasi dibagi ke dalam 4
kelompok, masing-masing kelompok terdiri
dari 8-9 orang murid. Kelompok dibentuk
agar sosialisasi berjalan dua arah antara
narasumber dan siswa dan ada proses
diskusi di antara siswa. Kegiatan sosialisasi
serupa juga akan dilaksanakan di SMAN 1
Klamono.
Materi sosialisasi yang disampaikan
seputar organ reproduksi wanita maupun pria,
fungsi organ reproduksi, cara menjaga organ
reproduksi, dan wawasan mengenai pubertas
beserta dengan ciri-cirinya. Perwakilan YASP,
Sonya Haryani, mengatakan sebenarnya para
siswa sudah paham dan mengerti tentang
reproduksi karena di sekolah juga mereka
mempelajari hal tersebut.
Sonya juga menambahkan bahwa
di pemberitaan televisi saat ini sedang
dibahas mengenai pelecehan seksual
dan pemerkosaan. Untuk menghindari hal
tersebut, Sonya mengimbau untuk menjaga
pergaulan. “Adik-adik perlu memilah teman
yang baik dan yang perlu dihindari, agar
kalian terhindar dari hal-hal yang tidak

JAKARTA – Sebagai bentuk

dimanfaatkan dengan

apresiasi Pertamina kepada

sebaik-baiknya untuk

anak-anak dari pekerja

meningkatkan semangat

yang meninggal dunia dan

belajar, prestasi dan meraih

masih dalam tanggungan

cita-cita sehingga dengan

perusahaan, Pertamina

kecerdasan tersebut bisa

m e mb e r i k a n b a n t u a n

meraih kesejahteraan dan

beasiswa pendidikan

siap menjadi future leader

“ O r p h a n S c h ol a r s h i p

bagi bangsa Indonesia.

Program”. Dalam pemberian

“Anak-anak adalah

beasiswa pendidikan ini,

generasi penerus bangsa

Pertamina bekerja sama

o leh karena itu sud ah

dengan Asuransi Jiwa Tugu

menjadi kew ajiban kita

Mandiri sebagai pelaksana

m e n g a n t a r k a n m e re k a

dan pengelola pemberian

menjadi generasi yang

asuransi beasiswa.

tangguh, generasi penerus

“Pemberian bantuan

yang lebih baik dari kita

beas iswa ini merupakan

dengan memprioritaskan

salah satu wujud perhatian

pendidikan mereka,” lanjut

perusahaan dan wujud

Evita dalam sambutannya.

apresiasi kep ad a pekerja

VP HR Operation, Setyo

Pertamina yang selama

Wardono mengatakan pro

b e k e r j a d i P e r ta m i n a

gram beasiswa diberikan

sampai akhir hayat

untuk 45 anak dari 24 pekerja

nya mendedikasikan dan

yang meninggal dunia pada

mencurahkan waktu, tenaga

periode 2012-2014. Bentuk

dan pikiran untuk Perta

bantuan beasiswa yang

mina,” ungkap Direktur

diberikan, yaitu untuk anak

SDM Pertamina, Evita

pekerja yang masih belum

M. Tagor usai melakukan

memasuki usia sekolah

penandatanganan kerja

diberikan sebesar Rp110

sama d eng an Direktur

juta, tingkat SD masing-

Pemasaran Asuransi Jiwa

masing Rp 100 juta, untuk

Tugu Mandiri, Fauzi Arfan

SMP Rp90 juta dan tingkat

yang berlangsung di Lantai

SMA sebesar Rp80 juta.

M Kantor Pusat Pertamina,
Senin (18/8).

Sedangkan untuk jenjang
perguruan tinggi semester

Dengan bantuan ini,

1-2 sebesar Rp 50 juta,

Evita berharap beasiswa

untuk semester 3-4 sebesar

yang diterima dapat

Rp 40 juta, semester 5-6

Foto : KUNTORO

Foto : PEP PAPUA FIELD

Orphan Scholarship Program

Direktur SDM Pertamina Evita Tagor dan Direktur Pemasaran Asuransi Jiwa Tugu
Mandiri, Fauzi Arfan bersama sebagian anak penerima orphan scholarsip program.

sebesar 30 juta dan untuk

anak-anak kami,” ungkap

yang semester 7 ke atas

Rahmad Hartono, salah satu

mas ing-masing sebesar

ahli waris.

Rp 20 juta. Kerja sama ini

Sementara itu Fauzi

memberikan value added

Arfan menjelaskan dalam

bagi penerima beasiswa

kerja sama ini, Pertamina

seperti pengembangan

membayar premi tunggal

investasi pertahun yang

kepada Tugu Mandiri dan

cukup tinggi dan pemberian

selanjutnya Tugu Mandiri

bantuan berupa santunan

m e m b e r i k a n m a nf a a t

kepada janda atau duda

sesuai dengan kepentingan

ataupun wali tertanggung

pendidikan anak tersebut.

yang ditinggalkan sebesar

“Jika si anak mau masuk

Rp 15 juta.

SD maka kami akan berikan

“Mudah-mudahan kami

manfaat 20 persen dari

bisa membawa amanah

nilai premi tunggalnya dan

ini dengan sebaik-baiknya.

ada manfaat lainnya bagi

Perhatian Pertamina

penerima Polis adanya

sungguh sangat besar

manfaat proyeksi kematian

manfaatnya bagi kami.

buat ibu atau bapaknya,”

Tentunya kami sebagai

ujar Fauzi.

orangtua tunggal akan

Menurut Fauzi, program

memfokuskan diri ba

ini menjadi nilai tambah

gaimana

anak-anak

karena telah dipercaya

kami bisa memperoleh

oleh Pertamina sehingga

pendidikan yang sebaik-

akan menjadi daya tarik

baiknya. Karena hanyalah

bagi

ilmu yang kekal untuk

Pertamina.•IRLI

pihak lain di luar

dibawa bagi masa depan

diinginkan, dan jangan mau badan/tubuh kita
Achmad Hendro, perwakilan PEP Papua
Field, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi
ini merupakan program kerjasama SKK
Migas, PEP Papua Field, dan YASP di bidang
kesehatan. “Jadi setelah adik-adik tahu dan
mengerti tinggal bagaimana menjaga diri,
merawat, dan menghargai pemberian Tuhan
ini kepada kita. Kakak berpesan agar adikadik sekolah yang baik, belajar yang rajin
untuk mencapai cita-cita yang didambakan,
menjaga diri dari pergaulan seks bebas,
menjauh dari miras dan narkoba, karena
dari adik-adik inilah diharapkan lahir generasi
Papua yang terbaik yang akan membangun
negeri ini,” ungkapnya seraya mengakhiri
kegiatan.•Andi Njo

Kesiapan OSN Pertamina 2014
JAKARTA – Dalam rangka kesiapan penyelenggaraan
Olimpade Sains Nasional (OSN) Pertamina yang
akan berlangsung pada 25 September 2014 untuk
babak seleksi tingkat Propinsi, Pertamina bekerja
sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kemendiknas dan Universitas Indonesia sebagai panitia
pusat melakukan koordinasi dengan 38 Perguruan
Tinggi di seluruh Indonesia melalui Video Conference.
Pelaksanaan Video Conference yang berlangsung
di ruang Video Conference Dirjen Dikti, Rabu (20/8)
ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementrian Pendidikan Nasional, Djoko Santoso,
Rektor Universitas Indonesia, Muhammad Anis,
Corporate Secretary Pertamina, Nursatyo Argo,
Manager CSR Pertamina, Ifki Sukarya dan tim
manajemen panitia pusat OSN.•IRLI

Foto : IRLI

dipegang oleh orang lain”, ujarnya.
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: One Minute Awareness
: Nanang Qosim Yusuf
: 153.Yus.o
: xiii/381p/il/24Cm

OMA (One Minute Awareness) merupakan daya ungkit
dalam hidup setiap orang. Para pemimpin dunia yang kita
kenal adalah orang-orang yang telah menemukan OMA.
Sejak itulah perubahan datang kepadanya. Terkadang
dengan pelan-pelan, namun juga ada yang bentuk revolusi.
Baik dirinya, orang terdekat, maupun lingkunganya mera
sakan perubahan yang ia lakukan.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar.
Ribuan pulau dan ratusan juta petunjuknya yang beraneka
ragam merupakan karakter dari bangsa ini. Seperti,
manusia bangsa ini pun mengalami perubahan setelah
menemukan OMA. Lihatlah Jepang yang bangkit setelah
menemukan OMA pada saat Nagasaki dan Hirosima dibom
atom, Negara dengan bencana alam paling banyak, mulai
dari gempa bahkan tsunami, namun hari ini menjadi salah
satu negara paling maju dunia di Asia. Amerika Serikat,
sebagai negara adikuasa, hari ini pun menjadi pemimpin
dunia setelah menemukan OMA. Bahkan ada sebuah
daerah yang dahulu tertinggal dari peradaban kemudian
menjadi pusat peradaban Islam, yaitu Mekkah dan Ma
dinah, yang menjadi negara sangat beradab setelah mene
mukan dan merasakan OMA.
Buku ini adalah hadiah sekaligus petunjuk buat para
pemimpin yang merindukan perubahan namun mengalami
ribuan hambatan, hingga dirinya berpikir untuk menyerah.
Juga buat orang-orang yang sulit diubah oleh orang lain
dan sudah nyaman dengan perubahan sesaat, namun
ia berhenti dan merasa sudah di atas segala-galanya.
Juga buat orang-orang yang ingin selalu meningkatkan
dirinya menjadi kelas 1 dalam segala bidang. One Minute
Awareness (OMA) adalah sebuah daya dobrak yang
membuat tidak mungkin menjadi mungkin, melepaskan
belenggu masa lalu yang senantiasa menghambat masa
depan Anda, perubahan sejati selalu diawali OMA. Ada
yang masih mencari, sebagian lagi sudah mendapatkan,
namun tidak mengetahui, dan sebagian kecil telah men
dapatkan manfaat dari OMA.
OMA adalah kekuatan bahkan bisa menjadi mukjizat
untuk hidupnya. OMA tidak jauh dari Anda, melainkan
begitu dekat, bahkan sangat dekat dengan Anda. Tugas
kita adalah bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Dalam
proses pencarian itu, tugas kita adalah percaya bahwa
semua kejadian hidup kita tidak ada yang kebetulan. Dari
satu peristiwa menuju peristiwa lain adalah hadiah indah
yang terkadang berbentuk buruk, namun isinya lezat.
Semua orang sebenarnya diberi kesempatan memiliki
daya ungkit untuk melejitkan diri menjadi manusia di atas
rata-rata termasuk Anda. Pertanyaan penting untuk Anda
adalah apakah Anda memperhatikannya? Apakah Anda
menyadarinya? Karena setiap OMA yang kita dapatkan
adalah bentuk cinta dan kasih sayang Tuhan kepada
hamba-hamba-Nya.
One Minute Awareness adalah titik balik perubahan
seseorang. Setiap orang sebenarnya diberikan kesempatan
untuk memiliki daya ungkit dalam hidupnya. One Minute
Awareness (OMA) itu sering muncul hanya sekali dalam
hidup Anda yang membuat Anda benar-benar berubah,
Ironisnya kita sering melewatkan, lalu kita berharap Tuhan
akan memberikan kesempatan di lain waktu. Akhirnya kita
menyerah dan kalah selamanya. Buku ini akan membantu
Anda menemukan OMA serta membantu Anda berubah
sekarang juga dan berlari sekencang rusa untuk mencapai
impian Anda.•PERPUSTAKAAN
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E-Correspondence di Anak Perusahaan:
Pertamina EP adalah Yang Pertama
Tuntutan visi world class energy company menjadikan implementasi E-Correspondence sebagai salah satu
kegiatan penting yang wajib dilaksanakan di seluruh Fungsi, Unit Operasi maupun anak perusahaan. PT Pertamina
EP adalah anak perusahaan pertama yang berhasil menerapkan system E-Correspondence berkat kerja keras
dari fungsi System & Business Process dan Fungsi CSS serta kerja sama dari fungsi terkait di PT Pertamina EP.
Disaksikan oleh Direktur Finance & Business Support Ibu Lukitaningsih, go live tahap pertama E-Correspondence
telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2014 untuk Direktorat Finance & Business Support dan Fungsi HR
sebagai pilot project. Selanjutnya tahap kedua akan dilaksanakan untuk seluruh Kantor Pusat PT Pertamina EP
pada awal September 2014. Training E-Correspondence sudah dilaksanakan oleh Tim E-Correspondence Korporat
dan tim internal PT Pertamina EP pada bulan Juni – Juli 2014 yang diikuti oleh +/- 50 pekerja.

Tahun L, 1 September 2014
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Road To CIP Presentation Forum :
Audit CIP Bukanlah “AUDIT”
Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat kembali disibukkan
dengan pelaksanaan audit Continuous Improvement Program (CIP)
selama bulan Agustus 2014 ini. Beberapa Pekerja yang belum
pernah mengikuti rangkaian proses CIP mungkin bertanya-tanya
apa sebenarnya yang akan di-“audit” dan apa saja yang harus
dipersiapkan.
Selama kurang lebih 2 (dua) minggu pelaksanaan kegiatan audit CIP, seluruh
Gugus CIP terdaftar di tahun ini dan tema tahun 2013 menjadi objek audit. Ada dua
audit yang dilakukan, yaitu audit kegiatan dan audit implementasi. Audit kegiatan
dilaksanakan guna memastikan proses penyelesaian permasalahan dan ide inovasi
yang menggunakan metode CIP terlaksana sesuai tahapan langkah yang ditentukan.
Sementara audit implementasi dilaksanakan untuk melihat konsistensi implementasi
dari setiap penyelesaian permasalahan dan ide inovasi menggunakan CIP.
Banyak Pekerja yang terlibat sebagai anggota Gugus merasa takut untuk di “audit”
namun setelah menjalani proses audit Pekerja merasa nyaman dan senang dengan
proses coaching sekaligus saran dan masukan yang diberikan dari Tim Auditor.

Kegiatan pada saat go live Pertamina EP

Sejak 2010, sesuai dengan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik
maka sistem E-Corrrespondence telah diimplementasikan secara bertahap, mulai dari Kantor Pusat, Marketing
Operation Region IV Semarang, Marketing Operation Region VI Balikpapan dan Refinery Unit V Balikpapan.
Saat ini Marketing Operation Region III sedang dalam tahap uji coba dan akan segera go live dalam waktu dekat.
Melalui E-Correspondence diharapkan akan semakin banyak cakupan pekerjaan dan aktivitas bisnis sehari-hari
yang penting dan bersifat strategis dapat dilakukan oleh pekerja dengan cepat, tepat dan sistematis.
Adapun tujuan dari penggunaan E-Correspondence ini adalah sebagai berikut:
1. Mempercepat alur komunikasi dan korespondensi di lingkungan internal Pertamina;
2. Menjaga kerahasiaan informasi, karena sistem akan secara otomatis membatasi akses pengguna sesuai
dengan klasifikasi dan otorisasi yang telah ditentukan;
3. Alur atau proses perjalanan dokumen akan lebih terstruktur, mudah ditelusuri, cepat dan tepat;
4. Menghemat waktu dan biaya, dimana semua kegiatan korespondensi dan kearsipan dilaksanakan pada waktu
yang bersamaan di dalam sistem, sehingga tidak memerlukan lagi sarana pencetakan dokumen, sarana
distribusi maupun sarana penyimpanan;
5. Memudahkan untuk memperoleh dan menyampaikan data atau informasi secara cepat, tepat, benar dan
lengkap sehingga dapat membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan secara cepat dan
tepat pula;
6. Terwujudnya keseragaman dan memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dokumen di lingkungan
Pertamina;
7. Mengurangi jumlah dokumen yang berlebihan, duplikasi dan tidak bernilai guna;
8. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja.

Mengingat saat ini kebutuhan paperless office yang sudah mendesak, dan sehubungan dengan upaya untuk
melakukan integrasi Antara Pertamina dan Anak Perusahaan, maka sistem Korespondensi Elektronik mulai
diberlakukan di Pertamina EP. Untuk selanjutnya E-correspondence akan diimplementasikan secara bertahap
di seluruh anak perusahaan yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan korespondensi Perusahaan secara
utuh, lengkap dan menyeluruh.
Sistem E-Correspondence untuk tahun 2014 juga akan diimplementasikan di Pertamina Lubricants atau
Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) pada TW IV.
Dengan diimplementasikannya system E-Correspondence secara menyeluruh diharapkan akan diperoleh
perubahan budaya kerja yang bersifat signifikan yaitu terbentuknya sebuah tatanan kerja baru yang lebih cepat,
efektif, tepat guna dan berbasis elektronik di lingkungan Pertamina dan Anak Perusahaan. Pencapaian hal tersebut
tentu akan membawa manfaat operasional dan manfaat strategis bagi Perusahaan dalam mencapai visinya untuk
menjadi Perusahaan energi berkelas dunia. Semoga…
“Work easier and faster with E-Correspondence”
Oleh: Zulkarnain Rosadi – Quality, System & Knowledge Management, General Affairs Directorate

Gambar 1. Proses Audit CIP Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat Tahun 2014

Dari sejumlah 107 tema yang terdaftar di tahun 2014 ini, diperoleh status bahwa
18% tema masih dalam langkah I – IV (menetapkan tema dan sasaran; menentukan
faktor-faktor penyebab; menetapkan faktor penyebab dominan; merencanakan
perbaikan), 43% tema dalam langkah V (melaksanakan perbaikan) dan 39% tema
sudah dalam langkah VI – VIII (evaluasi hasil perbaikan; standardisasi; menentukan tema
selanjutnya). Beberapa Fungsi yang mengikuti proses audit CIP ini diantaranya adalah
IT Solution, SPC, ICM Project, ISC, Domestic Gas, Asset Management, Investment &
Portofolio, UBD, ERM, HR Culture & Transformation, HR Refinery, Strategic HR, HR
Operations, HSSE Dit. Umum, SPBD – Dit. M&T, RFM, IFM, S&D, Aviasi, Technical
Services,Investor Relation, Internal Audit, Treasury, Management Accounting, Financial
Accounting & Reporting, PDA – SJV, Reliability, QM Dit. Umum, Legal dan Upstream.
Dalam proses audit juga dilakukan proses seleksi untuk tema terdaftar dimana
tema-tema yang memenuhi persyaratan akan dapat diikutsertakan dalam Forum
Presentasi CIP. Di minggu I September akan dilakukan rapat pleno Tim Auditor untuk
dapat ditentukan tema mana saja yang akan mengikuti Forum Presentasi CIP.
Untuk Gugus yang masih
dalam langkah I - IV diharapkan
dapat menyelesaikan temanya
hingga akhir tahun 2014 ini.
Sementara seluruh Gugus yang
sudah dalam langkah V – VIII,
segera persiapkan diri Anda
untuk berpartisipasi dalam Forum
Presentasi CIP Dit. Non Teknis
& Kantor Pusat di minggu IV
September 2014 ini.
Keep Improving! Keep Innovating!
Salam Mutu!

Gambar 2. Grafik Progress CIP Direktorat Non Teknis & Kantor
Pusat Tahun 2014

oleh Susanti Chandra / Quality Management - Dit. General Affairs

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

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

kerja mengetahui lebih jauh cara berkomunikasi
dengan rekan sederajat, atasan, maupun bawahan
di tempat kerja, agar ucapan dan tindakan Anda
selalu terjaga.
Faktor terpenting dari komunikasi adalah me
nerima informasi, bukan mengirim informasi. Artinya,
apa yang Anda dengar lebih penting daripada apa
yang Anda katakan. Misalnya, ucapan, “Saya tidak
yakin, apakah cara penyampaian saya cukup jelas?“
akan jauh lebih baik daripada kalimat, “Kamu tidak
mengerti, ya, apa yang saya katakan?”
Kemungkinan respons yang akan diberikan
lawan bicara jika Anda mengatakan kalimat kedua
adalah, “Kamu menuduh saya bodoh, ya?” Jadi se
baiknya katakan, “Saya sebenarnya belum mengerti
maksud kamu.” Atau, “Mari kita bicarakan lagi.”
Memberi komentar terhadap sesuatu atau se
seorang di tempat kerja tentu akan sering terjadi.
Ketika hal ini terjadi, yang pertama perlu Anda
pikirkan adalah “Saya” terlebih dahulu. Misalnya
dengan mengucapkan “Saya rasa informasi yang
diberikan ke kamu salah, deh.” Atau, “Menurut saya,
hal itu terdengar kurang tepat.” Atau, “Bolehkan
saya tahu, mengapa kamu melakukan itu?“
Bila Anda terpaksa harus memberikan kritikan
kepada rekan kerja, atasan, atau bawahan,
sebaiknya mengingat terlebih dahulu hal-hal berikut:
• Jangan terlalu sering menyematkan kata “tetapi”
setelah mengkritik. Sebab seseorang yang dikritik
akan mulai menyusun jawaban untuk membela diri
dan tak akan memerhatikan atau mendengarkan
komentar Anda selanjutnya. Jadi, cobalah
katakan, “Saya rasa laporan yang Anda buat masih
kurang lengkap, lain kali jangan lupa cantumkan
poin penting lainnya, ya.”
• Jangan pernah menganggap tindakan atau
yang dilakukan seseorang adalah bodoh atau
salah. Biasakan untuk membicarakan mengenai
kebiasaan yang dilakukannya, bukan pribadinya.
• Ketika Anda mengkritik seseorang di hadapan
banyak orang, percayalah yang bersangkutan
tak akan mencerna pesan yang Anda sampaikan.
Sebaliknya, ia akan merasa sedang dipermalukan
oleh Anda.
• Jangan mengkritik tindakan seseorang secara
umum. Katakan secara spesifik atas perilaku atau
insiden tertentu yang memang perlu dikritik.
• Cobalah memulai percakapan dengan pujian. Mi
salnya, “Kamu biasanya sangat ceria dan penuh
perhatian. Saya jadi terkejut saat melihat kamu
marah-marah seperti tadi.”
• Kritikan juga bisa disampaikan dengan memberikan
saran. Hindari mengatakan, “Ternyata kamu
enggak bisa melakukan apa-apa, ya.” Sebaiknya
katakan, “Saya rasa pekerjaan kamu akan selesai
dengan lebih baik jika mendapat masukan dari
teman lain.”•sumber : www.tabloidnova.com

Foto : KUNTORO

tari rampak gendang, serta pembagian grand prize yang
dipersembahkan oleh anak-anak perusahaan Direktorat
Hulu.• Kuntoro

Saling Memaafkan antar Anggota PWP Dit. Gas
JAKARTA – Ketua Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat
Rinie Hari Karyuliarto bersalaman dengan anggota PWP
pada acara Halal Bihalal 1435 H Persatuan Wanita Patra
Direktorat Gas di Cafe Makan-Makan, Jalan Wijaya, Blok M,
Jakarta, pada Rabu (20/8). Acara tersebut mengangkat tema
“Dengan idul fitri yang penuh keberkahan mari kita wujudkan
insan yang cerdas dalam spiritual, humanis dan berkarakter”.
“ Semoga halal bihalal ini dapat menjadi pedoman kita di
masa datang dan dalam berorganisasi, serta semangat dan
hati yang fitri dapat membawa kebaikan dalam lingkungan
PWP Direktorat Gas,” ujar Rinie saat memberikan sambutan
di depan anggota PWP.
Acara juga diisi dengan ceramah rohani oleh Ustadzah
Nadin Handayani tentang syarat meraih sukses dalam
kehidupan. Yaitu, cerdas intelektual, cerdas emosional

Foto : PRIYO

Pernah merasa diremehkan seseorang di
tempat kerja? Mungkin pernah, dan rasanya pasti
tidak menyenangkan. Sebaiknya Anda dan rekan

dan cerdas spiritual. Acara ini juga dihadiri oleh PWP anak
perusahaan seperti, Arun, Pertagas, Badak NGL, Nusantara
Regas dan Donggi Senoro•PRIYO

PWP Direktorat Umum dan Pelita Air Service
Adakan Halal Bihalal
Jakarta – Dalam rangka silaturahmi & Halal Bihalal
1435 H, Persatuan Wanita Patra (PWP) Tingkat Pusat
Direktorat Umum Pertamina menyelenggarakan halal bihalal
pada 22 Agustus 2014, di Gedung Wanita Patra Simprug.
Pada kesempatan kali ini PWP Tingkat Pusat PT.Pelita
Air Service (PT PAS) diberikan kepercayaan menjadi tuan
rumah pada acara tersebut. Acara yang mengambil tema
“Taburkan Maaf, Sucikan Hati Menuju Fitrah yang Hakiki”
ini, diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran “Kalam
Ilahi” dan terjemahannya dari binaan Dinar Iwan Hartawan,
sambutan Ketua PWP Tingkat Pusat PT.PAS Triani
Andjar Wibawanun, sambutan Ketua PWP Tingkat Pusat
Direktorat Umum Yuni Budi Djatmiko, dan siraman rohani
oleh Ustad H. Usman. Selain itu, acara juga dimeriahkan
dengan lagu-lagu islami, pembagian doorprize, dan tari s
aman persembahan dari para siswa Global Prestasi School.

Foto : PAS

Jaga ucapan
di tempat kerja
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Di hadapan 100 anggota PWP yang hadir, Ketua
PWP Tingkat Pusat Direktorat Umum Pertamina Yuni Budi
Djatmiko, berpesan agar seluruh pengurus dan anggota
PWP selalu berupaya mempererat tali silaturahmi. Hal yang
sama juga disampaikan Triani Andjar Wibawanun.•PT PAS

Halal Bihalal PWP RU VI Balongan
BALONGAN – Guna meningkatkan tali silaturahmi antara
pengurus dan anggota, PWP tingkat wilayah RU VI
Balongan mengadakan kegiatan Halal Bihalal di Gedung
Patra Ayu Perumahan Bumi Patra, Kamis (21/8).
Halal Bihalal dibuka oleh sambutan General Manager RU
VI Balongan Yulian Dekri, dilanjutkan dengan Ketua Wanita
Patra RU VI Nirwana Yulian Dekri.
Acara yang dihadiri oleh ratusan anggota PWP tersebut
juga dimeriahkan dengan penampilan tari tradisional yang
dibawakan putra putri anggota PWP RU VI, pembacaan
ayat suci Al Qur’an dan Qasidah dari grup Rebana RU VI.
Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan cin

Foto : RU VI

sumber : www.huffingtonpost.com

Halal Bihalal PWP Direktorat Hulu
JAKARTA - Setelah menjalankan ibadah puasa Ramadhan
sebulan penuh tibalah hari kemenangan yakni hari raya Idul
Fitri, saatnya saling bermaaf-maafan sehingga hati pun
semakin bersih. Itulah yang dilakukan oleh Persatuan Wanita
Patra Direktorat Hulu dengan mengadakan halal bihalal untuk
seluruh anggota dan senior PWP Dit. Hulu, di Auditorium
Kwarnas (20/8).
“Selama bergaul, pasti banyak khilaf baik yang disengaja
maupun yang disengaja. Saat inilah kita saling membuka hati
untuk saling memaafkan dan terus menjalin kekeluargaan
dalam lingkungan Direktorat Hulu,” kata Dwi Muhamad Husen
selaku ketua PWP Dit. Hulu.
Acara halal bihalal ini diisi dengan tari saman, marawis,
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deramata dan pelepasan calon jamaah haji yang berasal
dari PWP RU VI oleh Ketua PWP RU VI.•Riki Hamdani

No. 34

KRONIKA

Tahun L, 1 September 2014

11

TOMOHON – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo beserta Direktur
Panasbumi Ditjen EBTKE Tisnaldi melakukan kunjungan kerja ke PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)
Area Lahendong. Turut mendampingi Direktur Utama PGE Rony Gunawan, Direktur Operasi PGE Richard H.
Tamba dan GM Area Lahendong Eko Agung Bramantyo, Sabtu (23/8). Wakil Menteri ESDM menyampaikan
dukungan kepada PGE dalam pengembangan geothermal di Sulawesi Utara. “Kami mengapresiasi usaha
yang dilakukan oleh PGE dalam pengembangan sumur-sumur baru, sehingga dapat menopang kebutuhan
energi listrik di Sulawesi Utara,” ujar Susilo. Sementara itu untuk percepatan proses perijinan, ia mengharapkan
agar dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Wakil Menteri ESDM beserta rombongan meninjau
lokasi cluster 4 dan juga proyek Lahendong 5&6 yang berada di Tompaso. Susilo mendapatkan penjelasan
dari GM Area Lahendong tentang kegiatan yang dilakukan di Area Lahendong.•PGE

Foto :PGE

Wakil Menteri ESDM Kunjungan Kerja ke PGE Area Lahendong

Silaturahmi Keluarga Besar PEG

Foto : KUNTORO

JAKARTA – Untuk mempererat rasa persaudaraan diantara sesama, keluarga besar Procurement Excellence
Group (PEG) Kantor Pusat mengadakan gathering dan Halal Bihalal di Pantai Ancol, Minggu (24/8). Acara ini diikuti
oleh seluruh pekerja dan mitra kerja di lingkungan PEG. Acara yang mengambil tema “suka cita dalam silaturahmi”
tersebut diisi dengan beraneka lomba untuk anak-anak dan dewasa, seperti balap karung, membawa kelereng
dan lomba lainnya yang menambah keakraban. Setelah selesai acara lomba, kegiatan dilanjutkan dengan ramah
tamah dan Halal Bihalal di restoran Bandar Jakarta. “Semoga dengan acara hari ini kita senantiasa terus menjalin
kekeluargaan, bisa saling mengenal satu sama lain,” kata Manajer PEG Muhadi. Selain itu juga dikenalkan beberapa
pekerja yang baru bergabung dengan PEG dan pelepasan pekerja PEG yang pindah ke fungsi lain.•Kuntoro

DUMAI – Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI, RU II Dumai mengagendakan berbagai kegiatan. Selain
melibatkan seluruh pekerja, aneka perlombaan yang disiapkan pun diikuti keluarga pekerja. Kemeriahan diawali dengan
perlombaan memancing yang dipusatkan di Kolam Tirta Patra, pada Sabtu (16/8) malam. Pesta pun berlanjut dengan
membakar ikan bersama lalu menggelar lomba domino yang dilangsungkan juga di pendopo Kolam Tirta Patra. Esok
harinya, diadakan upacara 17 Agustus 2014 yang dipimpin GM RU II, Nyoman Sukadana. Setelah itu, GM didampingi
Tim Manajemen mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi dengan Pemko Dumai di Kantor Walikota Dumai. Kemeriahan
17-an pun berlanjut dengan “Pesta Rakyat” di area Kolam Tirta Patra dengan berbagai perlombaan yang melibatkan
anak-anak hingga orang dewasa. Seperti lomba Bakiak, Memindahkan Belut, Makan Kerupuk, Memasukkan Pensil,
Buldozer Karpet, Puzzle, Lempar Balon, Kelereng dan Memindahkan Dadu.•RU II

Foto : RU II

RU II Meriahkan Hari Kemerdekaan

CILACAP – Ratusan pekerja RU IV Cilacap mengikuti upacara bendera untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-69
Republik Indonesia, pada 17 Agustus 2014. Upacara tersebut merupakan suatu tradisi rutin yang setiap tahun dilakukan
oleh tim manajemen dan seluruh pekerja RU IV Cilacap di Lapangan Komperta Donan Lomanis Cilacap. Turut hadir pula
jajaran TNI AD, TNI AL, dan POLRI sebagai petugas yang membantu pelaksanaan upacara didampingi oleh pekerja beberapa
fungsi RU IV Cilacap. Acara ini juga melibatkan guru-guru dari SD Patra Mandiri sebagai grup paduan suara yang mengiringi
jalannya acara terutama pada sesi pengiringan bendera. Dengan mengusung tema “Dengan Semangat Proklamasi 17
Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju
Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera”, GM RU IV Cilacap Edy Prabowo mengajak seluruh pekerja untuk menyikapi
secara positif 2 peristiwa penting yang dilalui bangsa Indonesia, yakni pesta demokrasi dan persiapan menghadapi era
perdagangan bebas ASEAN. RU IV juga mengadakan perlombaan olahraga yang diikuti oleh pekerja dan mitra kerja
pada 23-24 Agustus 2014.•RU IV

RU VI Laksanakan Upacara HUT Kemerdekaan ke-69 RI
BALONGAN – Senior Manager Operation & Manufacturing (SMOM) RU VI Balongan bertindak sebagai pembina upacara
pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Republik Indonesia di Stadion Bumi Patra, Indramayu, Minggu (17/8).
Upacara dipimpin oleh Security Section Head, Karyadi. Tim manajemen, pekerja RU VI serta PWP RU VI hadir dalam
upacara yang berlangsung khidmat tersebut. Upacara HUT Kemerdekaan RI yang digelar tiap tahun pada tanggal 17
Agustus ini juga diikuti oleh undangan dari Polytama. Dalam memeriahkan HUT ke-69 RI, RU VI Balongan memberikan
dukungan bantuan ke beberapa desa penyangga berupa berbagai barang elektronik, seperti kipas angin, setrika, serta
dispenser guna dijadikan hadiah oleh desa penyangga saat melaksanakan berbagai perlombaan dalam merayakan hari
Kemerdekaan Indonesia.•Riki Hamdani

Foto : RU VI

Foto : RU IV

Semangat HUT Kemerdekaan ke-69 RI di RU IV
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PBAS Jalin Kerja Sama dengan
Badan Diklat ESDM
JAKARTA - PT Patra Ba
dak Arun Solusi (PBAS)
terus melakukan terobosan
sekaligus memperkenalkan
keberadaannya dan bis
nisn ya. Tidak hanya di in
ter nal Pertamina, PBAS
pun menjalin kerja sama
dengan Badan Pendidikan
& Latihan Kementerian
Energi & Sumber Daya Mi
neral. Nota Kesepahaman
ditandatangani oleh Kepala
Badan Diklat ESDM Djadjang
Sukarna dan Direktur Utama
PBAS Nanang S. Untung,
pada Jumat (22/8). Kerja
sama akan difokuskan pada
sumber daya manusia di
bidang energi dan sumber
daya mineral.
Penandatanganan nota
dihadiri jajaran eselon 2
Badan Diklat ESDM, dan
direksi PBAS.
Kepala Badan Diklat
ESDM Djadjang Sukarna

mengatakan, PBAS bukan
h a n y a m e r u p a k a n a s e t
penting Pertamina, tetapi
juga untuk Indonesia. “Salah
satu yang harus dikerjakan
di sektor energi adalah
meningkatkan eksplorasi dan
produksi migas. Artinya, tidak
hanya sarana dan prasarana
yang kita butuhkan, tetapi
juga sumber daya manusia,”
kata Djajang. “Oleh karena
itu menjadi penting bagi kami
untuk menyiapkan sumber
daya manusianya.”
Badan Diklat ESDM
akan menyiapkan pelatihan
dasarnya, sementara PBAS
akan mengisi skill di tingkat
advance-nya. “Dengan kerja
sama ini, diharapkan kita bisa
mentransfer dengan cepat
apa yang dibutuhkan dunia
industri dengan kapasitas
yang kami miliki,” ujarnya.
Sementara Nanang Un
tung juga berpendapat, kerja

Foto :ADITYO

Foto : priyo

Foto : urip
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Kepala Badan Diklat ESDM Djadjang Sukarna dan Direktur Utama PBAS Nanang
S. Untung sepakat bersinergi dalam bidang sumber daya manusia.

sama dengan Badan diklat
ESDM ini strategis. “Kita
memang sudah harus beralih
dari bisnis mengandalkan
natural resources seperti mi
nyak dan gas yang akan habis,
ke bisnis human resources.
Ini tidak akan ada habis-ha
bisnya,” kata Nanang.
Di mata Nanang, Per
tamina tetap menjadi prioritas.
“Ini menjadi basis kita bahwa

Pertamina menjadi tempat
kita melatih dan menjadi
referensi bahwa kita proven
di Pertamina. Sehingga
ketika kita berbisnis ke luar
Pertamina, kita sudah kuat.”
Jika sudah kuat di Per
tam ina yang merupakan
perusahaan kelas dunia,
maka Nanang optimistis,
bargaining position PBAS
akan sangat kuat.• URIP

Foto : wahyu

Foto : wahyu

ernayetty

Data & Information Manager,
Corporate Secretary

purnadi

Corporate Action Manager,
Investor Relations,
Corporate Secretary

edi sihotang

Gas Internal Audit Manager,
Internal Audit

widya putra t.

Shipping M & T Internal Audit Manager,
Internal Audit

Pendopo – Sebagai

karena terjadinya sejumlah

pemasok gas terbesar PT

hambatan, antara lain

Pertamina EP di Sumatera

terlambatnya pengiriman dan

Selatan, Field Pendopo terus

pemasangan kompresor serta

berupaya menjaga kinerja

pembebasan tanah untuk

produksi gasnya. “Selain

jalur pipa gas yang lamban,

memperbaiki fasilitas produksi

akhirnya baru onstream ketika

yang memang sudah tua,

pintu 2013 mau ditutup.

kami memasang sejumlah

Artinya, hampir setahun

kompresor untuk menahan

terlambat. “Tahun depan,

decline produksi gas,” kata

kami telah memprogramkan

Ekariza, Field Manager

membangun kompresor lagi

Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul Gas Musi Barat, Musi Rawas.

Pendopo, dalam kunjungan

untuk SP Musi Timur, yang

kompresor lalu dikembalikan

memberikan kontribusi pada

ke Stasiun Pengumpul Gas

akan meningkatkan produksi

ke SP Musi Timur untuk

peningkatan produksi gas

(SPG) Musi Barat dan SP Musi

dari 100 MMSCFD saat

selanjutnya dialirkan ke

Sumatera Selatan,” pungkas

Timur (12/8).

Ekariza.

Foto : DIT. HULU

Foto : KUn

Foto : KUN

Strategi Mempertinggi Kinerja Pendapatan

ini menjadi 150 MMSCFD.

PPP Pengabuhan,” ungkap

Pada akhir Desember

Sehingga jika produksi SPG

Ekariza. Sampai saat ini

Bagi Fiel Pendopo, upaya

2013 pemasangan kompresor

Musi Barat digabung dengan

kemajuan pekerjaan untuk

meningkatkan produksi gas

gas di SPG Musi Barat

SP Musi Timur maka jumlahnya

re a l i s a s i re n c a n a k e r j a

menjadi sangat strategis

selesai dilaksanakan, dan

mencapai 300 MMSCFD,”

pemasangan kompresor,

mengingat 85% pendapatan

mulai beroperasi. Produksi

imbuh Ekariza mengurai

itu baru pada tahap survei

Field Pendopo ditopang oleh

gas pun langsung melonjak,

strategi meningkatkan kinerja

topografi dan pembahasan

gas, sedang sisanya 15%

dari sebelumnya sebesar

produksi.

status lahan sepanjang jalur

merupakan kontribusi dari

68 juta kaki kubik per hari

Pemasangan kompresor

pipa gas 7 Km dari Musi Timur

minyak. Karena itulah upaya

(MMSCFD) menjadi 150

SP Musi Timur dilakukan di

ke Musi Barat, di BPN Musi

menjaga produksi gas ini

MMSCFD. Menurut Ekariza,

area SPG Musi Barat karena

Rawas.

dilakukan dengan segala daya,

program awal kompresor

kurangnya lahan kosong di SP

“Saya berharap kompresor

berhubung ketergantungan

tersebut direncanakan sudah

Musi Timur. “Jadi dari SP Musi

SP Musi Timur ini sudah

Field Pendopo pada gas

selesai dan bisa beroperasi

Timur gasnya dialirkan dulu

selesai pada pertengahan

sangat tinggi.•DIT. HULU

pada Januari 2013, namun

ke Musi Barat, dilewatkan

2016, sehingga bisa segera
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Program Safety
Award di PT PAS
Jakarta – Sebagai salah satu bentuk
kepedulian perusahaan terhadap aspek
keselamatan, maka Manajemen PT. Pelita Air
Service (PT PAS) menyelenggarakan program
Safety Award, dalam rangka memotivasi
seluruh Pekerja untuk berperan aktif dalam
meningkatkan safety awareness dan safety level,
sebagai salah satu langkah untuk mencegah
terjadinya kecelakaan dan meningkatkan
budaya pelaporan akan keadaan aman dan
tidak aman di lingkungan kerja.
Program ini dipimpin oleh Quality & Safety,
Health, Environment, and Security (Q & SHES)
Division PT PAS, dengan cara memasukkan
laporan keadaan maupun tindakan tidak aman
ke dalam “Safety Form Drop Box” yang terdapat
di lingkungan tempat kerja PT PAS. Program
telah berjalan sejak 29 April 2014.
Kriteria penilaian adalah setiap pekerja yang
melaporkan minimum empat Hazard Report
atau Safety Observation Report atau kombinasi
keduanya, dalam satu bulan selama tiga bulan
berturut-turut, akan diikutsertakan dalam
program “Safety Award” yang rutin dilaksanakan
setiap empat bulan. Kriteria penilaian pemenang
adalah berdasarkan kontribusi laporan terhadap
pencegahan atau pengurangan kerugian bagi
perusahaan dari sisi keselamatan.
Setelah berjalan selama hampir 4
bulan, diperoleh tiga pekerja yang berhasil
mendapatkan safety award. Penyerahan reward
dilakukan pada pertemuan Management Review
PT PAS yang rutin dilaksanakan setiap semester,
di Conference Room – Kantor Pusat PT PAS,
pada 26 Agustus 2014.
Dalam kesempatan tersebut, President
Director PT PAS Andjar Wibawanun mengingat
kan, mengajak, dan mengimbau seluruh pekerja
agar selalu memperhatikan dan meningkatkan
safety level dalam bekerja. Oleh sebab itu, setiap
pekerja harus lebih peduli dan meningkatkan
safety level demi keselamatan bersama dan
perusahaan.
Sementara Q & SHES Vice President
Yossarizal Wahidin menayangkan beberapa
Safety Moment secara simulasi dan penyampaian
beberapa data atas kejadian yang unsafe pada
salah satu pembahasan pada Management
Review, untuk pembelajaran dengan catatan
agar tidak terulang di kemudian hari.
Ketiga pekerja PT PAS yang berhasil mem
peroleh Safety Award adalah Tugino, Dedi
Supriadi, dan Capt. Wijayanto.
“Semoga setiap pekerja terus meningkatkan
safety awareness dan safety level di manapun
berada, terutama karena safety merupakan
aspek yang utama dan sangat penting dalam
perusahaan penerbangan,” ujar Wibawanun.•PAS

SUBANG - PT Pertamina
EP Asset 3 Subang Field
terpilih menjadi salah satu
nominator pada ajang The
5th Ethical Corporation’s
Annual Responsible Business
Award untuk kategori The
Most Effective Domestic
Community Investment.
Penghargaan ini adalah event
internasional tahunan yang
dilaksanakan oleh Ethical
Corporation (EC), suatu
lembaga internasional yang
berfokus pada implementasi
bisnis global yang etis dan
bagaimana perusahaan besar
dunia menanggapi agenda
bisnis yang berkelanjutan.
Penghargaan tahun ini
akan diberikan untuk 13
kategori dengan nominator
yang terdiri dari berbagai

perusahaan kelas dunia
seperti Shell, Nestle, P&G,
Vodafone, SC Johnson, Coca
Cola, Dell, General Electric,
Nike, Deutsche Telekom,
Marks & Spencer, Barclays,
Hewlett-Packard dan lain-lain.
Kategori Most Effective
Domestic Community
Investment sendiri diberikan
kepada perusahaan-peru
sahaan yang berhasil mem
buktikan bahwa investasi
yang mereka lakukan telah
berhasil memberikan nilai
tamb ah kepada komunitas
secara berkelanjutan.
Subang Field Manager,
Defrian Basya menjelaskan,
Pertamina EP Subang
Field memandang program
pengembangan masyarakat
sebagai suatu bentuk investasi

bukan cost. “Program CSR
kami merupakan bagian yang
terintegrasi dengan kegiatan
bisnis utama perusahaan,
tentunya dengan didasarkan
pada studi pemetaan sosial
untuk melihat potensi maupun
risiko yang berhubungan
dengan investasi sosial ini,”
ujar Defrian.
Komitmen Subang
Field dibuktikan melalui im
plementasi program CSR
unggulan dengan tingkat
keterlibatan masyarakat
yang tinggi seperti program
budidaya jamur merang di
Desa Sukamulya, Cilamaya
Kulon, program ternak domba
terpadu di Cidahu Subang,
program Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM)
di Pasirjaya, Cilamaya dan

program-program lainnya
yang baik disadari atau tidak
turut mendukung keberlang
sungan operasi Pertamina EP
khususnya di wilayah Subang
dan Karawang.
Sebagai suatu keunggulan
kompetitif (competitive advan
tage), program-program
CSR yang dijalankan Subang
Field terbukti telah berhasil
menurunkan rasio hambatan
operasional dari aspek sosial
sebagai wujud keuntungan
sosial atas investasi (social
return on investment).
Para pemenang untuk tiap
kategori penghargaan ini akan
diumumkan pada malam
penganugerahaan yang akan
dilaksanakan pada tanggal 29
September 2014 di London,
Inggris.•PEP SUBANG FIELD

PEPC : 3 Juta Jam Nihil Kecelakaan
Jakarta – Salah satu Anak
Perusahaan PT. Pertamina
(Persero) yang bergerak di
bidang hulu industri migas,
PT. Pertamina EP Cepu
(PEPC) sepanjang periode
2012 – 2014 menerima
empat penghargaan yang
masing-masing diberikan
oleh: Disnaker DKI Jakarta,
Direktorat Hulu Pertamina,
dan Kemenakertrans, atas
pecapaian 3.012.462 jam
kerja aman tanpa kecelakaan
(Zero Number of Accident/
NOA) dan Zero Total Re
c o rd a b l e I n c i d e n t R a t e
(TRIR) pada akhir Desember
2013 yang lalu. “Kami telah
mencapai 3 juta jam kerja
tanpa kecelakaan dan akan
terus tingkatkan hingga 10
juta jam kerja tanpa ada
kecelakaan. Hal tersebut
menjadi modal utama PEPC
untuk membawa Pertamina

menuju world class,” ujar
Amril Thaib M, President
Director PEPC optimis.
Lebih lanjut Amril menga
takan, pencapaian jam kerja
aman diraih berkat adanya
komitmen dari seluruh ja
jaran pekerja PEPC, baik
di level pimpinan maupun
para pelaksana di kawasankawasan operasi. Dengan
adanya audit nihil kecelakaan
stakeholders dapat mem
baca, seberapa tinggi
tingk at keselamatan dan
kenyamanan dalam bekerja
di suatu unit operasi. Kondisi
demikian akan merefleksikan
tingkat efisiensi dan efektifitas
suatu perusahaan dalam
menjalankan bisnisnya.
Ujungn ya bermuara pada
tinggi rendahnya daya
saing. “Dengan adanya pe
ningkatan kinerja dalam aspek
HSSE maka akan tumbuh

Meriahnya Merdeka di Field Jambi
Jambi-Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di
Field Jambi berlangsung khidmat sekaligus meriah. Sebab, tahun
ini merupakan kali kedua Field Jambi menggelar Lomba Pesta
Rakyat. Setelah upacara, pagelaran lomba-lomba pesta rakyat
diikuti warga Kelurahan Kenali Asam Atas. Ratusan warga dan
keluarga besar Field Jambi berbaur dalam suasana gembira di
tengah terik matahari Kota Jambi, diiringi alunan musik dari Klub
Band Field Jambi. Setelah menerima bingkisan juara, warga
menyaksikan pertandingan sepak bola antara manajemen Field
Jambi melawan perangkat desa dan RT Kelurahan Kenali Asam
Bawah.•AR

Foto : DIT. HULU

Foto : PT PAS

PEP Subang Field Masuk Nominasi Ethical
Corporation’s Responsible Business Award 2014

Amril Thaib Mandailing, Direktur Utama PEPC menerima penghargaan
Kemenakertrans tentang Kecelakaan Nihil dalam melaksanakan Program
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada 2012 lalu.

kepercayaan publik. Hal
ini, secara langsung akan
menguntungkan perusahaan
dalam proses bisnis ke de
pannya,” tambah Amril.
Keempat penghargaan
yang berhasil diraih PEPC
periode 2012-2014 tersebut
adalah (1) Penghargaan Tertib
K3 dan Pemeduli K3 pada 19

Maret 2014 dari Dinasker DKI,
(2) Penghargaan Safety First
Award pada 19 November
2013 dari Direktorat Hulu
Pertamina (Persero), (3) dan
(4) dua penghargaan dari
Kemenakertrans tentang
Kecelakaan Nihil pada 25 April
2012 dan 22 April 2013.•DIT.
HULU

No. 34

SOROT

Tahun L, 1 September 2014

VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir membuka
School of Corporate Communication.

Persuasion Skill Training
untuk Jajaran Corporate
Secretary
JAKARTA - Meningkatnya peran Corporate

Communication diperlukan untuk mengiringi
aspirasi dan visi Pertamina dalam menghadapi
tantangan masa depan. Hal itu dikemukakan
VP Corporate Communication Pertamina Ali
Mundakir ketika membuka School of Corporate
Communication bekerja sama dengan Pertamina
Corporate University (PCU) di Hotel JS Luwanza,

JAKARTA – “Tiga hal penting

diri kalian tidak memiliki rasa

yang harus dilakukan para

kepemilikan terhadap Per

pekerja baru adalah harus

tamina maka akan sulit bagi

sudah mengenal tata nilai 6C

Pertamina untuk maju ke de

dalam pekerjaan sehari hari,

pan,” tegas Karen.

harus paham betul RKAP, dan

Untuk itu, Karen berharap

harus tahu RJPP Pertamina.

agar peserta BPS dan BPA

Tujuannya agar kalian paham

yang berhasil lulus hendaknya

betul arah tinggal landasnya

mengeyampingkan sifat

perusahaan ini.”

indivisualistis dan siap di

Hal tersebut disampaikan

tempatkan dimanapun dan

Direktur Utama Pertamina,

di fungsi apapun. “Saya pikir

Karen Agustiawan saat

generasi baru Pertamina

menutup Program Bimbingan

sekarang ini jauh lebih baik

Profesi Sarjana (BPS) dan

dari sebelumnya dan jika

Bimbingan Praktis Ahli (BPA)

bahan dasarnya sudah

diangkat sebagai pekerja

di Pertamina. Menurutnya

P e r t a m i n a Ta h u n 2 0 1 3

bagus dan sistemnya sudah

baru Pertamina, sedangkan

selama menjalani masa

Angkatan II di Lantai M Kantor

dijalankan, prosesnya sudah

2 orang tidak lulus program

program pendidikan banyak

BPS.

manfaat yang diterima, yaitu

Foto : IRLI

Foto : ASEF

Hilangkan Sifat Individualistis dan
Tingkatkan Disiplin Diri
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi Direksi Pertamina lainnya
memberikan ucapan selamat kepada peserta BPS/BPA 2013 yang secara resmi
bergabung menjadi pekerja Pertamina.

Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Rabu (20/8).

Pusat Pertamina, Kamis

ada maka tinggal disiplin diri

Pembukaan dihadiri pula Pjs. VP PCU Nabari

(25/7). Hadir pula dalam

saja. Nantinya, Insyaallah

Vice President Pertamina

hilangnya rasa individualisme

kesempatan penutupan

Pertamina akan menjadi se

Corporate University, Hasnil

dan terjalin rasa kekeluargaan

program tersebut jajaran

perti yang kita harapkan,”

Rasyid dalam laporannya

dan kerja sama yang kokoh

ungakap Karen.

mengatakan materi pendi

sehingga menjadi modal

Peserta program terdiri

dikan meliputi modul pem

utama untuk bersinergi mem

dari 200 peserta, meliputi 7

binaan selama 2 minggu,

bawa Pertamina menjadi lebih

jurusan yaitu; BPS Marketing

modul wawasan korporat 2

baik.

penerus Pertamina tidak

& Trading 34 orang, BPS

minggu, modul intensif english

“Tantangan Pertamina ke

bisa memahami maksud

Refinery 32 orang, BPS

selama 2 minggu, modul

depan semakin lebih berat,

dari RKAP dan RJPP maka

Keu angan 10 orang, BPS

wawasan fungsi 4-8 minggu

potensi Pertamina sangat

mereka tidak akan bisa

Perencanaan Investasi dan

sesuai dengan kebutuhan

besar untuk melangkah ke

mengerti arti dari tujuan yang

Manajemen Risiko 8 orang,

fungsi masing-masing dan

depannya karena persaingan

ingin dicapai oleh Pertamina

BPS Support 33 orang,

On the Job Traning selama

semakin ketat bagi Pertamina.

BPA Marketing & Trading

10 minggu.

Karena itu, semoga kami

Pandia, dan salah satu pembicara Prof. Achmad
Fedyani Saifudin.
Ali Mundakir menegaskan, Pertamina
sudah menyusun untuk menjadi Asian Energy
Champion yang ditopang dengan pertumbuhan
bisnis inti di hulu dan hilir. “Kita juga akan
membangun sumber-sumber pertumbuhan
baru, seperti energi terbarukan dan petrokimia.
Semua ini tentunya membutuhkan fungsi-fungsi
pendukung yang juga handal,” tegas Ali. “Nah,
salah satunya adalah pekerja public relations,
para frontliner dalam stakeholders management.”
Ali pun menambahkan, stakeholders
Pertamina adalah seluruh rakyat Indonesia. “Ini
membutuhkan skill dan kemampuan yang luar
biasa dalam menanganinya,” lanjut Ali. Karena itu,
dari kegiatan ini diharapkan mampu menghadapi
tantangan, sehingga fungsi Corporate Secretary
bisa menunjang pencapaian aspirasi dan visi
Pertamina dengan membangun reputasi sebagai
perusahaan yang kredibel.
Sementara Nabari Pandia mengungkapkan
bahwa pelatihan ini merupakan pilot program
dari Corporate Secretary. Adapun tujuannya
adalah,”untuk membekali para peserta sehingga
dapat memberikan pengaruh dan mempersuasi
keputusan lawan bicara dengan membangun
hubungan berlandaskan rasa saling percaya
untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan,”
kata Nabari.
Pelatihan diikuti sekitar 40 pekerja yang
datang dari lingkungan kantor pusat, unit dan
anak perusahaan (AP).
Beberapa materi pembelajaran yang diberi
kan antara lain memahami masyarakat lokal di
Indonesia oleh Prof. Achmad Fedyani Saifudin
Ph.D., assessing economic & political condition
oleh Prof. Siti Zuhro; komunikasi politik oleh Dr.
Efendi Gazali, dan lain-lain.•URIP

direksi Pertamina serta
tim manajemen Pertamina
lainnya.
Menurutnya, jika generasi

di tahun 2025 nantinya.

71 orang dan BPA Marine

Salah satu peserta BPS,

dapat menjadi semangat bagi

pernah berhasil kalau ta

12 orang. Dari 200 peserta

Fadel Muhammad sangat

Pertamina untuk melangkah

hun ini kita tidak berhasil

pendidikan yang dinyatakan

bersyukur karena berhasil

maju,” ungkap Fadel.•IRLI

mencapai target. Jika dalam

lulus sebanyak 198 dan

menjalani program BPS

“Target 2025 tidak akan
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Andil Bisnis Gas Pertamina
Wujudkan Pertamina Jadi
Jawara Energi Asia
Pertamina menca

perolehan profit di Pertamina

dengan surplus gas

nangkan aspirasi untuk

yang telah berkontribusi

di Gresik ke daerah di

menjadi Asian Energy

sebesar 1,8 milliar dolar

Semarang yang meng

Champion (Jawara Energi

Amerika untuk revenue dan

alami defisit gas. Jalur pipa

Asia) pada tahun 2025.

303 juta dolar Amerika untuk

tersebut terbentang sekitar

Tujuannya untuk menyaingi

profitnya. Jumlah tersebut

270 km dan diharapkan

perusahaan-perusahaan

diharapkan dapat tumbuh

dapat beroperasi pada

energi kelas dunia lainnya.

secara signifiikan pada

tahun 2016.

Sudah merupakan ambisi

tahun-tahun berikutnya.

•Pengembangan kapab i

Pertamina untuk menjadi

Meskipun Direktorat Gas

litas perdagangan LNG

perusahaan multi energi,

baru berdiri tahun 2002,

Pertamina. Pada tahun

didorong oleh teknologi, dan

namun telah mencapai be

2013, perusahaan telah

terdepan dalam keramahan

berapa prestasi yang pen

menandatangani perjanjian

lingkungan. Hal ini tercermin

ting, seperti:

impor LNG pertama In

dalam peringkat perusahaan

•Pengembangan fasilitas

donesia dengan fasilitas

di Global Fortune 100. Di

pemrosesan (processing),

Cheniere Energy’s Corpus

rektorat Gas akan memain

seperti fasilitas Nusantara

Christi Liquefaction untuk

kan peranan pentingnya de

Regasification dan fasilitas

membeli sekitar 0.8 mtpa

mi masa depan perusahaan.

LPG Perta Samtan Gas,

LNG yang akan dimulai

Permintaan gas domestik

yang keduanya memiliki

pada tahun 2017. Pada

Indonesia diprediksi akan

kapasitas tahunan yang

bulan Juli 2014, dilakukan

tumbuh pada kisaran 5,2

m e n d e k a t i 1 . 5 0 0 j u ta

penandatanganan perjan

persen per tahunnya, atau

ton per tahun. Termasuk

jian kedua dengan mereka

mencapai sekitar 9 miliar

melakukan revit alis as i

untuk tambahan 0.76 mtpa

kaki kubik per hari (bcfd)

Kilang Arun Regasification

LNG yang akan dimulai

pada 2025, yang dimotori

u n tu k memen u h i pe r

pada tahun 2019.

utama oleh sektor energi dan

mintaan dan mendukung

• Pengembangan kapasitas

industri di Pulau Jawa dan

pengembangan industrial

energi 1.5 – 2 giga watt pa

Sumatera.

di Sum atera Utara. Fa

da 5 tahun ke depan melalui

Meskipun pasokan do

silitas ini akan berjalan pada

monetisasi small stranded

mestik secara keseluruhan

tahun 2015 dan diharapkan

and flared gas sources,

diprediksi akan mengalami

mampu mem asok 300

pengembangan produksi

peningkatan sebesar 19%,

juta kaki kubik standar per

energi independent on-

namun pasokan ini belum

harinya (mmscfd).

grid dan off-grid dengan

dapat didistribusikan merata

• Pengembangan infrastruk

memasoknya ke PLN

ke penjuru nasional karena

tur saluran pipa Indonesia.

dan eksplorasi peluang

hambatan infrastruktur.

Di Jawa Barat, kita tengah

solar cell yang terdistribusi

Selain itu, komitmen ekspor

mengembangkan jalur

rendah.

LNG jangka panjang akan

pipa Muara Karang-Te

• Investasi pada energi surya.

memperluas jurang antara

gal Gede, jalur transmisi

Pemerintah Indonesia akan

pasokan dengan permintaan.

sepanjang 200 mmscfd

segera membuka sekitar 80

Karena itu, Pertamina

yang mengh ubungkan

tender untuk pembangkit

m e l a l u i D i re k t o r a t G a s

fasilitas Nusantara Rega

energi sel surya. Pertamina

berencana untuk melakukan

sification dengan pang

berencana untuk menjadi

monetisasi aset-aset gas

sa pasar dan dapat di

bagian dari pengembangan

Indonesia, membentuk in

dayagunakan hingga

sel matahari dengan me

frastruktur gas Indonesia,

100%. Di Jawa Tengah

lakukan bidding pada se

dan membangun pasar

dan Jawa Timur, Pertamina

jumlah tender tersebut.

Ind onesia. Direktorat Gas

sedang mengembangkan

Bahkan, kita telah memulai

diharapkan dapat menjadi

jalur pipa transmisi gas

pemasangan panel surya

poros utama dalam pe

400 mmscfd Gresik-Se

di depot-depot.•CORPORATE

merol ehan revenue dan

marang (GRESEM) yang

COMMUNICATION TEAM

penggerak terdepan dalam

menghubungkan wilayah
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Implementasi Oil Loss Management di RU III
PLAJU - Komitmen RU III untuk
mencapai kinerja operasi top quartile
guna pencapaian visi perusahaan
dibuktikan melalui implementasi Oil Loss
Management System (OLMaS) di RU III.
OLMaS merupakan bagian dari strategi
profitability dari 4 pilar strategis Pertamina
Production System (PPS) yaitu Safety
and Reliability, Profitability, Growth, serta
Sustainability.
Hal tersebut dikemukakan oleh GM RU
III, Mahendrata Sudibja, pada pembukaan
implementasi OLMaS, di Auditorium
Gedung OPI (14/8). Turut hadir dalam
acara tersebut segenap tim manajemen
RU III serta tim sosiaslisai OLMaS dari
Direktorat Pengolahan kantor pusat.
Mahendrata menjelaskan, bahwa
saat ini, pengelolaan oil loss masih belum
optimal. Di tahun 2013, realisasi refinery
loss tidak mencapai target yang dite
tapkan. “Implementasi OLMaS bertujuan
untuk mengimplementasikan pengelolaan
dan pengendalian oil loss secara lebih
terstruktur, terintegrasi, efektif, efisien dan
berkelanjutan agar mencapai kinerja oil

loss top quartile,” ujar Mahendrata.
RU III berpeluang meningkatkan revenue
± Rp 500 milyar/tahun jika dapat mencapai
kinerja refinery loss kelas dunia (Highest
Reported Quartile Asia Pacific). “Saat ini untuk
meningkatkan revenue tersebut, pengendalian
oil loss akan dikembangkan di 4 loss control
area – OM, CD&GP, CD&L, PP dan didukung
oleh bagian/fungsi terkait,” pungkasnya.
Sementara itu, Rusnaedi Johari, Staf
Ahli Direktur Pengolahan menuturkan,
implementasi oil loss di beberapa refinery
unit masih belum dapat berjalan dengan baik.
Hal ini antara lain disebabkan koordinasi antar
fungsi dalam pengelolaan dan pengendalian
oil loss belum optimal dilakukan.
Menanggapi hal tersebut, Mahendrata
menjelaskan, nantinya dalam implementasi
pengendalian oil loss di RU III akan dilakukan
mulai dari aspek manajerial sampai dengan
technical dan operasional. “RU III secara rutin
akan berkoordinasi melalui management walk
and talk. Selanjutnya keterlibatan seluruh lini
organisasi akan didorong dengan mengefek
tifkan loss control area dan kontribusi para
change agent,” jelas Mahendrata.•RU III
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Jakarta – Setelah menyelesaikan proses akuisisi

dua evaporation pond kecil hanya untuk contingency plan karena

ConocoPhillips Algeria Ltd (COPAL) yang memiliki asset di Blok

air yang ikut terproduksi diinjeksikan kembali kedalam formasi

405a Algeria dari ConocoPhillips pada November 2013 lalu,

melalui water disposal well. Metode ini sejalan dengan kebijakan

kini dibawah bendera Pertamina, COPAL terus berbenah diri.

ConocoPhillips secara global terkait penanganan produced water,”

Perbaikan dan pengembangan terus dilakukan, sebagai wujud

demikian ucap Project Coordinator Pertamina di Algeria, Martinus

komitmen profesionalisme Pertamina dalam meningkatkan

Abednego.

efisiensi operasi dan mendongkrak produksi. Dari akuisisi ini

Lebih lanjut, Martinus menambahkan bahwa ketika proses

Pertamina memperoleh bagian atas tiga lapangan produksi

transisi operatorship asset dari ConocoPhillips kepada Pertamina,

yaitu MLN, OHD dan EMK dimana COPAL adalah operator di

maka Pertamina mengusulkan agar tidak lagi melakukan metode

lapangan MLN. Ketiga lapangan produksi ini terletak di cekungan

re-injeksi air limbah terproduksi kedalam water disposal well tetapi

Berkine, Central Sahara, dengan total produksi net-to-share

menggunakan evaporation pond sebagai solusi utama dalam

untuk Pertamina mencapai 21.330 barrel oil per day (BOPD)

pengelolaan produced water. Hal ini, didasarkan pada kenyataan

pada Juni 2014.

tingkat kehandalan water disposal well semakin menurun, sehingga

Salah satu langkah terobosan dalam meningkatkan efisiensi

perlu dilakukan pengeboran water disposal well baru. “Apabila

operasi yang cukup signifikan adalah penggantian metode

hal ini dilakukan, maka biayanya cukup besar, sementara dari sisi

manajemen air limbah terproduksi, dari re-injeksi melalui

operasi tidak memiliki pengaruh apapun terhadap peningkatan

sumur beralih ke sistim evaporation pond

produksi,” imbuh Martinus mewartakan potensi pemborosan.

(kolam penguapan). Cara tersebut dilakukan

Usul Pertamina tersebut disepakati oleh ConocoPhillips

dengan memanfaatkan panasnya tempratur

sehingga kemudian dalam periode transisi pada awal semester

gurun antara 30 – 50 derajat Celcius yang

1-2014 yang lalu telah selesai dibangun evaporation pond baru

menyinari permukaan kolam air limbah

yang merupakan evaporation ketiga berukuran besar 250 x 300

terproduksi.

meter persegi, dengan kedalaman 3 meter, dan tingkat kemiringan

“Awalnya ketika masih dioperatori

2% dari sisi luar kolam ke arah dalam. Lokasi evaporation pond

ConocoPhillips, mereka total membangun

terbesar ini terletak dekat water disposal well yang sudah di-shut-

Evaporation Pond ke tiga di Tengah Gurun Sahara, Algeria.

Foto :DIT. HULU

Ganti Cara Kelola Air Terproduksi
Operasi Pertamina di Algeria Raih Efisiensi USD 10 juta
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in di MLN-3 dengan jarak kira-kira 4,5 km dari CPF (Central
Processing Facility) dan pipanya sepanjang sekira 6,5 km ke
CPF. “Evaporation pond baru ini dirancang dapat menampung
air limbah terproduksi hingga 177.320 m3,” papar Martinus.
Dengan tingkat penguapan rata-rata (average evaporation
rate) sekitar 45.08 kg/hr/100 m2, maka evaporation pond
itu mampu menampung produced water selama setahun
bahkan jika tidak terjadi penguapan sama sekali, hal yang
mustahil mengingat lokasi lapangan di tengah gurun. “Dengan
dibangunnya evaporation pond tersebut Pertamina telah
menghemat anggaran sekitar USD 10 juta,” pungkas Martinus
menunjukkan tingkat efisiensi operasi yang dicapai.•DIT HULU

JAKARTA – Sebanyak 17
anak perusahaan Pertamina
mengikuti ajang penghargaan
Annual Pertamina Subsidiary
Award 2014 (APSA) yang
digelar di Kantor Pusat PT
Pertamina (Persero), Jumat
(22/8). Penyelenggaraan
APSA 2014 bertujuan untuk
memberikan apresiasi ter
hadap kinerja anak peru
sahaan Pertamina.
Pada kesempatan itu,
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan, menyam
paikan, kinerja anak peru
sahaan Pertamina secara
langsung sangat berpengaruh
terhadap pendapatan kor
porasi. Bahkan menurutnya,
lebih dari 70 persen laba
bersih Pertamina tergantung
dari kinerja anak perusahaan
di sektor hulu. Hal ini me
nunjukkan sinergi antara
anak perusahaan dengan
induknya. “Sehingga sinergi
dengan anak perusahaan
sangat penting bagi Perta
mina sebagai sebuah kor
porasi,” paparnya.
Pihaknya juga berharap
peran anak perusahaan mam
pu menjaga governance.

Sebab, jelas Karen, ajang
penghargaan tahunan ini
menjadi salah satu bentuk
apresiasi Pertamina atas
kinerja anak perusahaan. Ia
berharap seluruh anak peru
sahaan Pertamina semakin
terpacu, termotivasi, serta
senantiasa meningkatkan
kinerjanya baik dari sisi
finansial maupun operasional.
“Karena bagaimana pun juga
Pertamina memiliki komitmen
kepada anak perusahaan,”
ungkapnya.
Melalui ajang peng
hargaan ini, Karen meng
imbau kinerja anak peru
sahaan Pertamina harus
semakin matang dalam tata
kelola perusahaan yang
baik dan juga menghitung
risiko bisnis yang dihadapi.
“Sehingga ke depan rencana
bisnis yang sudah ditetapkan
akan dijalankan dengan
baik sesuai target yang
ditetapkan,” ucapnya.
Selain itu, ajang peng
hargaan APSA 2014 diakui
dapat mendorong seluruh
anak perusahaan Pertamina
untuk memperbaiki sistem
peraturan yang lebih ter

organisir. Sehingga mampu
meningkatkan kepercayaan
stakeholders.
Sementara itu, Karen
menginginkan agar target
RJPP Pertamina di tahun
2018 mencapai laba 5,3
miliar dolar AS. Target yang
tak kalah penting bagi insan
Pertamina adalah mencapai
aspirasi Pertamina di tahun
2025 menjadi Fortune 100
Company. “Di sisi lain kita
harus berusaha secara
maksimal agar laba bersih
Pertamina di tahun 2014
menc apai 3,2 miliar dolar
AS,” jelas Karen.
L e b i h l a n j u t , K a re n
menegaskan, target tersebut
dapat diraih bila semua
elemen Pertamina memiliki
keyakinan dan kemauan
untuk mencapainya. “Se
mentara itu juga harus di
dukung oleh pihak-pihak
bisnis Pertamina dimana
salah satunya yang memiliki
peran penting adalah anak
perusahaan Pertamina,”
pungkasnya.
Proses penyeleksian
APSA yang dilakukan se
jak Juni 2014 ini terbagi

Foto : WAHYU

Pertamina Apresiasi Kinerja
Anak Perusahaan Lewat APSA 2014

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyerahkan piala APSA 2014 kepada Presiden Direktur PT Pertamina EP
Adriansyah sebagai juara 1 The Best Annual Report 2013.

menjadi enam kategori, yakni
The Best Implementation
Community Involvement &
Development 2013, The Best
Implementation of Enterprise
Risk Management 2013,
The Best Chief Risk Officer
2013, The Best Shareholder’s
Aspiration Achiever 2013,
The Best Quality of Financial
& Financial Management
Report, dan The Best Annual
Report 2013.•EGHA

Pemenang APSA 2014
1. The Best Implementation Community Involvement & Development 2013
• PT Pertamina EP • PT Pertamina Geothermal Energy • PT Pertamina Training & Consulting •
2. The Best Implementation of Enterprise Risk Management 2013
• PT Pertamina EP • PT Pertamina Geothermal Energy • PT Pertamina Patra Niaga •
3. The Best Chief Risk Officer 2013
• Hendroyono - PT Tugu Pratama Indonesia • Lukitaningsih - PT Pertamina EP •
• Ahmad Kudus - PT Pertamina Gas •
4. The Best Shareholder’s Aspiration Achiever 2013
• PT Pertamina Training & Consulting • PT Pertamina Trans Kontinental • PT Pelita Air Service •
5. The Best Quality of Financial & Management Report 2013
• PT Pertamina Energy Trading Ltd • PT Pertamina Dana Ventura • PT Patra Jasa •
6. The Best Annual Report 2013
• PT Pertamina EP • PT Pertamina EP Cepu • PT Pertamina Drilling Services Indonesia •

