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MarketUpdate
Ketahanan Energi dan
Neraca Pembayaran Indonesia
Sepanjang tahun 2012, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)
mencatatkan kelebihan (surplus) sebanyak US$200 juta.
Namun, kelebihan neraca ini disebabkan oleh transaksi modal
dan finansial dari suntikan dana asing pada Surat Utang Negara
(SUN) dan investasi langsung yang tercatat di Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM). Tanpa memperhitungkan
transaksi modal dan finansial tersebut, transaksi berjalan yang
merupakan cerminan sesungguhnya dari neraca pembayaran
malah mengalami defisit hingga 2,7% dari produk domestik
bruto nasional.

Berdasar tabel di atas terlihat pemicu defisit transaksi berjalan
dikontribusi oleh pertumbuhan impor migas yang tidak
dapat mengimbangi ekspornya. Kenaikan impor ini terjadi
karena meningkatnya impor minyak mentah untuk memenuhi
kebutuhan BBM dalam negeri. Sementara itu, pada sektor non
migas juga terjadi kenaikan impor, seperti ekspor barang jadi
dan bahan mentah untuk produksi.
Untuk menjaga neraca pembayaran ke depan, Bank Indonesia
dan Pemerintah akan meneruskan kebijakan fiskal dan moneter
yang telah diambil untuk meredam defisit neraca pembayaran
dan menjaga kepercayaan investor internasional. Diantaranya,
melalui kebijakan nilai tukar, peningkatan moneter, kebijakan
macroprudential untuk menjaga permintaan domestik, serta
kebijakan investasi yang pro pertumbuhan. Pemerintah pun
akan menjaga keseimbangan ekspor-impor untuk menjaga
kestabilan neraca ini.
Tidak hanya dari sisi Pemerintah, sebagai perusahaan energi
nasional Pertamina juga berusaha meredam impor migas.
Hal itu dilakukan melalui peningkatan produksi baik dengan
menggiatkan produksi dalam negeri atau rencana ekspansi
akuisisi ke mancanegara, yang memiliki sinergi positif dalam
rangka menjaga ketahanan energi nasional.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Pojok Manajemen :
investigas dilakukan agar
perusahaan jadi lebih baik

weekly

Energizer Muda Siap
Wujudkan 300 K
Direktorat Hulu
Pertamina bertekad
mengejar dan
meningkatkan
produksi energi
melalui transformasi
hulu yang terintegrasi.
Dukungan pekerja
muda Brigade 200 K
dan 100 K, diharapkan
mendongkrak produksi
melalui sinergi dan
optimalisasi teknologi,
dengan kawalan ibu dan
bapak ‘asuh’-nya.

Jakarta – Pemutaran
video 300 K, yang menjadi
target peningkatan produksi
hulu, menyihir ratusan
pekerja yang menghadiri
acara Kick Off Upstream
Integrated Transformation
Program, di lantai 21 Kantor
Pusat Pertamina, Rabu
(13/2). Jajaran Direksi dan
manajemen Pertamina,
Direksi anak perusahaan
Pertamina Hulu dan puluhan
pekerja muda, serius
menyimak kisah pasang
surutnya produksi migas di
tanah air, serta tantangan
yang harus dihadapi.
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan mengung
kapkan, Brigade 200 K dan
100 K merupakan program
eye catching bagi stakeholder
Pertamina, seperti Presiden
dan Menteri BUMN.
Brigade ini diharapkan bisa
menggugah energi insan
Hulu, untuk lebih menaikkan
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Foto : KUNTORO

http://www.pertamina.com/epaper

Energizer muda yang tergabung dalam Brigade 200 K dan Brigade 100 K mendengarkan pengarahan yang disampaikan
Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen pada Kick Off Upstream Intergrated Transformation Program, Rabu (3/2).

produksi dengan sinergi dan
mengoptimalkan teknologi.
“Jangan pernah berpikir
we can do everything
ourself, itu keliru. Saya sudah
sampaikan, research and
development itu adalah core
business Hulu. Dan sekarang
kita tidak punya pilihan, kalau
ada teknologi apapun harus
kita pakai,”ungkap Karen
dalam pidato sambutannya.
Karen menegaskan kese
riusan Pertamina untuk me
ningkatkan produksi, tidak
hanya dibebankan kepada
Direktorat Hulu dan jajaran
anak perusahaan Hulu saja.
“Seluruh Direksi sepakat
turun langsung mengawal
pelaksanaan proyek asetaset Pertamina, menjadi
ibu dan bapak asuhnya dan

Suara Pekerja:
membangun layanan andal pengiriman
dokumen dan paket di kantor pusat

terus memantau perkem
bangan produksi setiap dua
minggu,” tegas Karen.
Sementara itu, Direktur
Hulu Pertamina Muhamad
Husen menyampaikan
banyaknya pekerjaan rumah
yang harus dikerjakan, guna
menggapai peningkatan
produksi sebesar 300 K.
Karena itu dibentuklah Brigade
200 K yang dipercaya untuk
meningkatkan produksi 200
ribu bopd dan Brigade 100
K untuk menghasilkan panas
bumi setara 100 ribu bopd.
Sebagian besar anggota
Brigade tersebut merupakan
pekerja muda yang siap
menerima tantangan.
“Di eksplorasi, targetnya
dalam waktu dua tahun ke
depan harus bisa mewu
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judkannya. Karena itu,
rencana awal sangatlah
menentukan agar tidak terjadi
miss seperti sebelumnya,”
tegas Husen.
Selain memberikan
semangat serta gemblengan,
Karen juga menyampaikan
apresiasinya terhadap
peningkatan produksi yang
dicapai untuk meningkatkan
angka produksi. “Saya ingin
insan yang ada di luar menilai
Pert amina seperti menilai
Bunyu dan ONWJ. Itu asetaset yang eye catching. Keep
energize dan jangan pesimis,
peningkatan produksi harus
lebih besar jangan bermimpi
kecil-kecil. Please, don’t
do as usual!”pungkas
Karen.•SAHRUL HAETAMY ANANTO/
DEWI SRI UTAMI

Utama :
Pertamina adakan liga u-16
pertama di indonesia
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Investigasi
dilakukan agar
perusahaan jadi
lebih baik

MISI

Foto : PRIYO WIDIYANTO

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

Pengantar Redaksi :
Di setiap institusi, termasuk di BUMN, selalu ada unit atau fungsi
internal audit. Namun bagaimana sebenarnya internal audit bekerja
mungkin tidak banyak yang tahu. Berikut petikan wawancara dengan
VP Investigation Audit – Internal Audit Firdaus Bambang Saputra
tentang salah satu bagian dari Internal Audit Pertamina.
Apa tugas dari Investigation Audit di Internal Audit ini?
Fungsi kami bertugas melakukan audit investigasi, atau melakukan
penyelidikan yang berlandaskan pada hukum dan rasa keadilan untuk
mencari kebenaran dengan tingkat kebenaran yang tinggi terhadap
suatu kasus. Audit investigasi ini sering juga disebut dengan fraud
audit. Kami melakukan investigasi berdasarkan pengaduan yang masuk
terkait dengan fraud (kecurangan), baik dari internal maupun eksternal.
Termasuk jika ada permintaan khusus dari Direksi/Manajemen serta
dari hasil audit operasional, misalnya Refinery, Marketing & Trading,
Upstream dan Corporate Internal Audit yang menemukan adanya
indikasi fraud yang selanjutnya kami dalami untuk membuktikan ada
atau tidaknya fraud.
Selain itu, kami juga berupaya untuk melakukan pencegahan
melalui program Fraud Prevention. Yaitu, menumbuhkan fraud
awareness kepada semua pekerja. Tahun lalu, kami sudah mencoba
mendesain awal polanya. Dan tahun ini kami berkolaborasi dan
bersinergi dengan Fungsi Compliance/Corporate Secretary untuk
menjalankan program ini, Fungsi tersebut yang selama ini mengawal
GCG. Apa yang dibutuhkan dari Fungsi Investigasi IA, akan kami support
sepenuhnya untuk menjalankan misi ini. Ke depan, kami berharap akan
semakin banyak Fungsi yang dilibatkan demi suksesnya program ini,
seperti Fungsi HR, Legal, Security, dan lain-lain.
Apa visi dan misinya fungsi Investigation? Di samping dapat
sukses mengungkap dan membuktikan setiap kasus fraud yang
diamanahkan kepada Fungsi Investigasi, kami juga memiliki lima
target lainnya. Pertama, kami ingin terwujudnya kepemimpinan anti
kecurangan. Dan itu menjadi sebuah dambaan bagi kami. Bahkan
kalau kita tanya kepada pekerja, mereka juga akan menjawab seperti
itu. Bagaimana kita bisa bicara world class, kalau dari sikap perilaku
para pemimpinnya sendiri belum terejawantahkan secara baik.
Kedua, kami ingin menumbuhkan budaya anti kecurangan. Kalau ini
sudah menjadi culture, mudah-mudahan para pekerja sudah terbentengi
dari hal-hal yang tidak benar. Pada waktu culture ini sudah melekat,
kami harapkan ini menjadi karakter semua pekerja dari level yang paling
atas sampai yang paling bawah.
Ketiga, kami berharap dari aspek legislacy, policy, dan governance,
itu satu paket ya. Yang kami lihat kalau kita bicara skor GCG, setahu
saya sekarang sudah 93. Korelasinya, seharusnya tindakan-tindakan
fraud juga menurun secara drastis. Namun dalam kenyataannya, pada
saat skor GCG meningkat, yang kami rasakan jumlah pengaduan juga
semakin banyak. Menurut kami, ini ada sesuatu yang tidak pas.
Keempat, menumbuhkan employee awareness. Ini yang
sebetulnya ingin kami tumbuhkan. Di sini ada beberapa konsep, dua
di antaranya. Pertama, mewujudkan invigelence concept. Maksudnya,
di manapun kita bekerja atau berada, seolah kita merasa selalu ada
yang mengawasi. Sehingga ketika ada yang ingin macam-macam, dia
menjadi ragu dan takut. Yang kedua tentang employee awareness,
dimana dalam satu komunitas atau fungsi, ada kepedulian dan kasih
sayang di antara kita. Saat kawan kita ingin melakukan tindakan
fraud, dan kita tahu, kita berharap ada kepedulian yang tumbuh untuk
mencegah hal tersebut melalui berbagai cara. Kita peduli dan sayang
dengan kawan tersebut karena jika terjadi apa-apa dengannya, bukan
dia saja yang akan memikulnya. Tetapi anak, istri, orang tua dan
keluarganya juga ikut menanggung perbuatan tersebut. Hal ini kami
anggap perlu untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan fraud
tersebut.
Kelima, menumbuhkan stakeholders awareness. Ini menjadi
penting karena kita tidak bisa bicara hanya internal Pertamina, tanpa
menyentuh orang-orang yang ada di luar sana. Entah itu mitra, supplier
atau customer, atau siapapun yang berinteraksi dengan perusahaan
kita, khususnya dalam hal “bisnis dan urusan lainnya”. Kita bisa saja
paham, peduli dan sepakat dengan aturan yang ada di dalam dan

comply menjalankannya. Tetapi bagaimana kalau pihak luar tidak
mendukung? Bahkan mereka tidak paham dan tidak peduli. Maka hal ini
bisa menjadi hambatan besar dan sesuatu yang sia-sia juga. Sehingga
kita juga harus memberikan pemahaman kepada semua stakeholders
terkait fraud ini. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak.
Inilah yang menjadi misi kami. Kami tidak ingin selalu menghukum
atau menyalahkan orang. Kita ingin perusahaan menjadi lebih baik.
Tentu dengan catatan, segala sesuatunya berjalan baik sesuai dengan
aspek-aspek Good Corporate Governance (GCG). Apalagi dalam 6 C,
kita juga punya unsur ‘Clean’ yang merupakan hierarki paling tinggi di
antara C lainnya.
Di sini fungsi Investigasi – Internal Audit menjadi yang
pertama melakukan penyelidikan sebelum pihak luar seperti
BPKP atau BPK masuk? Betul, seyogianya idealnya seperti itu. Bicara
investigasi, sebetulnya bukan semata-mata hanya kami, tetapi juga
ada fungsi-fungsi lain, seperti Sekuriti, HR dan Compliance. Mereka
juga menerima banyak pengaduan. Itulah yang akan mereka follow
up, apakah akan mereka lakukan investigasi atau apa. Tetapi yang
jelas, ketika mereka ingin membuktikan, koridornya pasti dengan cara
melakukan investigasi.
Fungsi kami “Investigasi”, yang notabene bagian dari Internal Audit,
memang tugas dan kompetensinya harus bertindak sebagai investigator.
Kami harus kompeten dan profesional disini. Kami sudah punya banyak
pengalaman dalam investigasi. Mudah-mudahan dan insya Allah, dari
beberapa kasus yang pelik pun, kami berhasil mengungkapnya.
Kasus-kasus ini selalu berkaitan dengan penyimpangan
keuangan atau kebocoran keuangan ya? Biasanya akan selalu
bermuara pada kerugian keuangan. Tetapi itu tidak selalu. Bisa juga pada
waktu kami melakukan investigasi, ternyata mereka hanya melanggar
dari segi prosedur. Memang kalau itu diteruskan, bisa merugikan dari
segi finansial. Artinya secara moral, walaupun tidak ada kerugian, namun
sudah ada niat yang muncul di situ, mau tidak mau ini menjadi sesuatu
yang ada konsekuensinya.
Apakah ada kriteria besar kecilnya sesuatu kasus untuk
diinvestigasi, ataukah semua laporan yang masuk, pasti akan
diinvestigasi? Pada intinya, kami wajib merespon semua pengaduan
yang masuk. Apalagi kalau dasarnya itu adalah permintaan dari
Manajemen. Namun kalau kita lihat, di tahun 2012 dan masuk 2013
sekarang, ternyata yang namanya kasus atau pengaduan, trend-nya
bukan semakin berkurang, namun semakin bertambah. Artinya, kalau
semua harus diinvestigasi, terus terang saja kami hanya punya dua tim.
Saat ini dua tim tersebut menanganai enam kasus secara paralel. Dapat
dibayangkan, ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Namun itulah yang
terjadi, karena saking banyaknya pengaduan yang masuk. Alhamdulillah
kami mendapat bantuan tenaga walaupun tidak banyak dari Bidang
IA lainnya.
Artinya, banyak kasus yang masuk, belum kami garap semua.
Maka kami pun membuat skala prioritas. Misalnya, kita lihat dari skala
tingkat kerugiannya, atau dari skala kepentingan manajemen, berapa
besar magnitude perhatian manajemen dalam kasus tersebut. Dengan
skala-skala prioritas ini, maka kami mencoba melakukan investigasi
sesuai urutannya.
Kasus-kasus tersebut bermuara kemana? Apakah cukup
sampai di Pertamina saja? Atau adakah yang sampai ke
pengadilan. Kami mengikuti aturan dari manajemen, dalam hal ini
aturan-aturan yang ada di internal perusahaan. Untuk pelimpahan ke
pengadilan sepenuhnya menjadi kewenangan Manajemen. Jadi, pada
waktu kami sudah menyelesaikan sebuah investigasi dan di situ kami bisa
buktikan adanya fraud serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab,
yang menjadi rujukan kami adalah ketentuan dalam PKB (Perjanjian Kerja
Bersama) yang dilanggar. PKB harus menjadi acuan utama karena ini
sudah disepakati oleh Manajemen dan pekerja yang dalam hal ini diwakili
oleh FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu).
Setelah kami laporkan kepada Dirut dan Direksi terkait, maka
pemberian hukuman atau sanksi itu adalah kewenangan dari Fungsi
terkait tadi.• URIP HERDIMAN KAMBALI

EDITORIAL

Don’t Do As Usual

Jangan harap menghasilkan sesuatu yang
luar biasa, kalau hanya melakukan yang biasabiasa saja. Itulah pesan penuh tantangan
yang disampaikan Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan saat membuka Program
Transformasi Hulu yang Terintegrasi (Upstream
Integrated Transformation Program), di Kantor
Pusat Pertamina (13/2). “Don’t Do As Usual”.
Jajaran Direksi dan manajemen Direktorat
Hulu, Direksi anak perusahaan Hulu dan para
pekerja muda yang dipercaya memperkuat
Brigade 200 K dan 100 K, seakan dihela agar
kencang berpacu mengejar target yang harus
dicapai. Berbagai target yang telah ditetapkan
tidak sekadar menjadi tulisan yang dipajang
dalam rolling banner yang ditandatangani
sebagai komitmen. Tetapi target tersebut
merupakan kontrak yang harus dicapai. Yakni
peningkatan target produksi yang angkanya
bukan main-main. Untuk minyak ditarget 200
ribu barel per hari, dan geothermal setara 100
ribu barel per hari.
Pencapaian tersebut bukanlah pekerjaan
rumah orang ”hulu” saja. Tetapi perlu menjadi
catatan semua insan Pertamina, yang saat ini
masih berada di perusahaan migas ini, yang
masih ingin mengabdikan tenaga dan pikirannya
di perusahaan kebanggaan bangsa ini. Setiap
pekerja memiliki tugas dan tanggung jawab
yang sama sesuai dengan bidang masingmasing untuk memajukan perusahaan ini.
Semua insan Pertamina harus pula melakukan
yang lebih dari biasa-biasa saja.
Jika selama ini apa yang masih dikerjakan
hanyalah sebatas pada “sesuai argo” saja,
meski hasilnya sesuai dengan target normal,
sangatlah disayangkan. Apalagi jika begitu
mudahnya kita berpuas diri dengan apa yang
telah dicapai. Karena tidak semua target
yang tersusun itu lebih progresif dibandingkan
dengan target perusahaan lain yang lebih maju.
Umumnya target yang dibuat hanya didasarkan
pada sebatas kemampuan dan tenaga yang
ada. Mengukur target tanpa pembanding,
mengukur pencapaian hanya berdasarkan
angka peningkatan 10 persen per tahun, adalah
cara-cara biasa yang bermuara pada hasil yang
biasa-biasa saja.
Tentu saja, jika kita menengok keluar,
melihat apa yang terjadi di luar sana, akan
terasa betapa masih kecil apa yang kita capai.
Karena yang dilakukan hanyalah langkahlangkah kecil secara konstan, tanpa berlari
dan melakukan lompatan-lompatan jauh. Saat
berusaha mencapai target besar, tidak harus
berjalan sendiri. “Jangan pernah berpikir we
can do everything ourself”. Karena sesuatu
akan menjadi lebih mudah jika dikerjakan
bersama-sama. Dengan timeline dan roadmap
yang terstruktur, agar apa yang dilakukan bisa
berjalan cepat, tepat dan efisien.
Tak ada kata terlambat untuk memulainya.
Dari hari ini, bisa dimulai untuk melakukan hal
yang lebih dari biasa saja, untuk mendapatkan
hasil yang luar biasa.
Keep energize, jangan pesimis dan tetap
fokus. Wujudkan mimpi besar kita. Karena
peluang itu masih ada.•
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Membangun Layanan Andal Pengiriman
Dokumen dan Paket di Kantor Pusat
Layanan pengiriman dokumen dan paket menjadi salah
satu layanan General Support yang perlu mendapatkan
perhatian serius berdasarkan hasil evaluasi komplain dan
survei kepuasan pelanggan. Apabila dilihat dari evaluasi,
telah beberapa kali terjadi komplain terkait keterlambatan
penerimaan dokumen di tujuan hingga mencapai minggu dan
bahkan ada dokumen salah dikirimkan oleh pihak ekspedisi
ke daerah tujuan lain. Tentu saja kepada pihak ekspedisi
tersebut telah diberikan surat peringatan keras, namun tetap
diperlukan suatu sikap yang harus diambil untuk memastikan
hal ini tidak terulang kembali.

dokumen atau paket keluar tidak perlu disortir ke berbagai
tujuan terlebih dahulu, sehingga waktu pengiriman surat atau
dokumen atau paket ke pihak ekspedisi dapat lebih cepat.
Hal ini berdampak langsung ke jangka waktu pengiriman.
Apabila surat, dokumen atau paket dapat diterima oleh
PT. Pos Indonesia (Persero) sebelum pukul 11 siang, maka
surat, dokumen atau paket tersebut telah dapat diterima di
tempat tujuan keesokan harinya. Selain itu PT. Pos Indonesia
(Persero) memiliki teknologi tracking dokumen secara online
sehingga mempermudah dalam melakukan monitoring surat,
dokumen atau paket yang sedang dalam pengiriman.

Layanan pengiriman surat, dokumen dan paket terkesan
sebagai layanan sepele sehari-hari, namun sebenarnya
merupakan layanan yang dapat berimplikasi langsung ke
operasional perusahaan karena sering menyangkut dokumen
penting perusahan. Berbeda dengan layanan bersifat
aksesoris atau pelengkap seperti tanaman dan bunga hias
dimana kelemahan layanan tidak mempengaruhi operasional
perusahaan secara langsung. Untuk itu kami, Fungsi General
Support menjadikan perbaikan layanan pengiriman dokumen
dan paket menjadi salah satu prioritas program kerja selama
tahun 2013 ini.

Kedua, kerja sama ini memungkinkan Fungsi General
Support untuk meniadakan lembur petugas di kantor pos
internal setiap akhir pekan untuk mengurus pengiriman Media
Pertamina (sekarang Energia, red). Lembur tersebut telah rutin
berlangsung selama 5 tahun terakhir. Kerja sama dengan
PT. Pos Indonesia (Persero) ini memungkinkan pengiriman
Energia dilakukan pada Hari Senin sebelum jam 9 pagi dan
tidak banyak mempengaruhi waktu penerimaan Energia di
tujuannya masing-masing.

Identifikasi masalah menunjukkan, terdapat dua
kelemahan utama dari layanan pengiriman dokumen dan
paket di Kantor Pusat yang dikelola oleh Fungsi General
Support.Yaitu, kelemahan terkait pengiriman keluar
serta penerimaan surat, dokumen dan paket di internal.
Kelemahan pengiriman keluar disebabkan Fungsi General
Support menggunakan tiga perusahaan ekspedisi berbeda
untuk meng-cover area pengiriman ke seluruh Indonesia
dan luar negeri. Ketiga perusahaan ekspedisi tersebut
memiliki coverage area pengiriman yang menimbulkan waktu
sortir tujuan setiap paket, surat dan dokumen serta SLA
waktu pengiriman yang berbeda-beda. Selain itu terdapat
kesulitan monitoring dan tracking paket, surat dan dokumen
yang sedang dalam pengiriman. Sementara kelemahan
penerimaan surat, dokumen dan paket di internal disebabkan
belum efektifnya sistem distribusi pengiriman surat di lingkup
Kantor Pusat setelah diterima dari pihak ekspedisi.
Saat ini Fungsi General Support memiliki kontrak jasa
layanan pengantar surat dengan jumlah petugas 98 orang
yang terbagi 8 orang bertugas di kantor pos internal yang
dioperasikan Fungsi General Support di Gedung Perwira,
sedangkan sisanya tersebar di seluruh Fungsi Korporat di
seluruh gedung perkantoran Pertamina di Kantor Pusat.
Namun jumlah petugas yang besar tersebut belum dapat
memenuhi SLA paling lambat 1 hari surat, dokumen
dan paket yang sampai harus diterima oleh end user.
Terdapat beberapa kendala, antara lain belum adanya
sistem pengantaran surat internal yang bisa diaplikasikan
secara terintegrasi di seluruh gedung di Kantor Pusat serta
tambahan jobdesk bagi para petugas pengantar surat yang
dialokasikan di fungsi user, beberapa bahkan lebih condong
ke administrasi.
Untuk langkah awal perbaikan pengiriman eksternal,
pada 31 Januari 2013 lalu, Fungsi General Support telah
melakukan kontrak kerja sama dengan PT. Pos Indonesia
(Persero). Dengan kerja sama ini, Pertamina Kantor Pusat
mendapatkan beberapa keuntungan.
Pertama, penggunaan single provider, dimana area
operasi pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) sangat luas
meliputi seluruh daerah di Indonesia dan luar negeri. Single
provider memberikan kemudahan dalam melakukan tracking
dokumen serta pelaksanaan operasional di lapangan. Surat,

Ketiga, kerja sama ini menjadi salah satu wujud sinergi
antar BUMN, dimana nilai transaksi layanan pengiriman
surat, dokumen dan paket untuk Kantor Pusat PT. Pertamina
(Persero) yang diproses pembayarannya melalui Fungsi
General Support mencapai lebih dari Rp 2,5 miliar per tahun.
Salah satu harapan kami, apabila kerja sama dengan PT.
Pos Indonesia (Persero) ini berjalan baik, dapat dicontoh
dan diterapkan di unit-unit operasi lain di lingkungan PT.
Pertamina (Persero).
Sedangkan untuk perbaikan penerimaan surat, dokumen
dan paket di internal, tahun 2013 ini Fungsi General Support
bermaksud menggandeng PT. Pos Indonesia (Persero) untuk
membuat layanan mailing room di kantor pos internal yang
dioperasikan Fungsi General Support di Gedung Perwira.
Mailing room tersebut akan menggunakan sistem operasional
yang sama dengan yang dioperasikan di kantor pos milik
PT. Pos Indonesia (Persero), termasuk dalam hal pengiriman
surat internal hingga ke end user. Selain untuk memastikan
tercapainya SLA 1 hari surat, dokumen atau paket datang
dapat diterima oleh end user, tujuan lain dari mailing room
adalah meningkatkan keamanan dari surat, dokumen
atau paket perusahaan, baik yang dikirimkan maupun
yang diterima. Layanan mailing room ini nantinya juga bisa
dikembangkan menjadi suatu jaringan terintegrasi dengan
mailing room lain yang berada di lokasi atau daerah lain.
Misalnya, mailing room di Kantor Pusat dapat mengetahui
surat, dokumen, atau paket yang dikirimkan ataupun diterima
oleh mailing room di FRM Region V Surabaya. Nilai biaya
pengiriman setiap surat, dokumen atau paket itu juga dapat
diketahui secara real time melalui mailing room sehingga
peluang kecurangan ataupun manipulasi data tagihan dapat
diminimalkan. Selain itu, Fungsi General Support bermaksud
melakukan pembenahan dan mengoptimalkan peran petugas
pengantar surat yang ada di setiap fungsi user karena tugas
utama mereka adalah memastikan setiap surat, dokumen
dan paket yang ada terkirim ke end user di fungsi masingmasing.
Mengingat masih banyak perbaikan yang diperlukan
untuk membangun layanan pengiriman surat, dokumen
dan paket yang andal di Kantor Pusat, maka dibutuhkan
kerja keras dan komitmen pelaksanaan di lapangan serta
dukungan dan kerja sama yang baik antara Fungsi General
Support dengan fungsi user selama tahun 2013 ini serta di
masa-masa mendatang. Kami siap berbenah, bagaimana
dengan Anda?•

JAKARTA (Republika) – PT Pertamina Gas
(Pertagas) mengkaji akuisisi infrastruktur gas di
luar negeri. Anak usaha Pertamina ini mempelajari
kemungkinan membeli saham pipa atau pabrik
LPG di Papua Nugini dan Korea Selatan.
Direktur Utama Pertagas Gunung Sardjono Hadi
menyatakan, pembelian ini bisa dilakukan dengan
mengintegrasikan rencana Pertamina mengakuisisi
blok. “Keinginan mengakuisisi pipa tidak bisa
jalan sendirian,” ujarnya. Nantinya, Pertagas
bisa membangun pipa untuk menyalurkan gas
yang dihasilkan. Menurut Gunung, pada tahun ini
perseroan menganggarkan dana investasi hingga
366,47 juta dolar AS atau sekitar Rp 3,41 triliun.
Tahun ini, Pertagas menggarap sejumlah proyek.
Seperti pembangunan pipa Arun-Belawan
sebesar Rp 2,3 triliun, Gresik dan Semarang
sebanyak Rp 293 miliar, serta mini LNG di timur
Indonesia senilai Rp 252 miliar. Lalu, proyek NBD
Rp 214 miliar dan Simenggaris Bunyu Rp 205
miliar. Pertagas juga akan bergabung dengan
KKKS PT Medco E&P Malaka untuk melakukan
proyek pengembangan blok migas Blok A, Aceh
Timur. Usulan kerja sama tengah disiapkan untuk
dilaporkan ke pemerintah. Kedua belah pihak
berharap kesepakatan tersebut bisa diresmikan
pada 2015 nanti.

BPH MIgas tingkatkan
pengawasan distribusi bbm

JAKARTA (Investor Daily) – Badan Pengatur
Hilir Migas (BPH Migas) akan meningkatkan
pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi
penanda untuk pengawasan penyediaan dan
distribusi BBM, baik dari sisi permintaan maupun
penyediaan terhadap jenis bahan bakar tertentu.
Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng
mengatakan, teknologi penanda ini untuk
mendeteksi BBM bersubsidi dan nonsubsidi.
“Beberapa negara seperti Brasil, Malaysia, dan
India telah menerapkan teknologi ini,” kata Andy.
Ia menjelaskan, manfaat teknologi penanda
ini untuk menspesifikasi BBM yang disalurkan
sehingga bisa mengindetifikasi depo asal BBM
tersebut serta diketahui besaran transaksi yang
terjadi di suatu daerah. Selain itu, teknologi ini juga
berkaitan dengan penegakan hukum terutama
ketika di pengadilan. Hasil pengawasan BPH
Migas pada 2012, kata Andy, tercatat 623 kasus
penyalahgunaan distribusi BBM. Angka itu naik
dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya
yang tercatat 305 kasus penyalahgunaan.

devisa ekspor migas wajib
disimpan di bank dalam
negeri

JAKARTA (Kontan) – Pemerintah mewajibkan
perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia
untuk menyimpan devisa hasil ekspor (DHE) di
bank lokal. SKK Migas mengingatkan, apabila
ketentuan tersebut dilanggar, KKKS akan
mendapat sanksi tegas. Batas akhir penyimpanan
DHE paling lambat 30 Juni 2013. “Apabila
tak dilaksanakan, kami tidak bertanggung
jawab apabila KKKS di-suspend oleh Bank
Indonesia (BI),” ungkap Akhmad Syahroza,
Deputi Pengendalian Keuangan SKK Migas.•RIANTI
octavia
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Pelumas Pertamina Bangun
Daya Saing untuk Menangkan Pasar
Jakarta – Melalui semangat
daya saing yang kompetitif
dan visi yang jelas, Pertamina
Lubricants mampu bersaing
baik secara domestik maupun
global dalam bisnisnya. Hal
tersebut dibuktikan dengan
diraihnya 18 penghargaan
pada 2012 dan juga 2
Superbrand Awards pada
awal 2013. Dan VP Lubricants
Supriyanto DH membocorkan
kiat sukses jajarannya
tersebut dalam Forum
Knowledge Management
(Komet) Marketing & Trading
Directorate pada (7/2) di
Lantai Ground, Kantor Pusat
Pertamina, Jakarta.
“Demikian luar biasanya
kompetisi bisnis pelumas di
dalam negeri. Pemainnya
luar biasa banyak. Tidak
ada tempat sembunyi sama
sekali di dunia bisnis ini . Yang
ada kompetisi, kompetisi,
kompetisi,“ kata Vice President
Lubricants Supriyanto DH.
Namun demikian,

Supriyanto menjelaskan
komp etisi ini justru harus
dijadikan budaya yang positif
yang harus ditanamkan ke
unit bisnis Pelumas. “Tugas
saya, membawa aura iklim
kompetisi ini ke dalam unit
bisnis Pelumas dan me
rangkul seluruh lini untuk
maju bersama menunjukkan
kinerja maksimal sehingga
mampu bersaing, baik di
dalam maupun di luar negeri,”
ujar Supriyanto.
Penanaman semangat
berkompetisi yang tinggi
terbukti efektif. Selain
mendapatkan berbagai
penghargaan, Pelumas dapat
meningkatkan revenue 11%,
dari Rp 8,993 miliar pada
2011 menjadi Rp 10,001 miliar
pada 2012. Dan mengalami
peningkatan profit 26% dari
Rp1,525 miliar pada 2011
menjadi Rp1,929 miliar pada
2012.
Dalam acara tersebut
Supriyanto juga berbagi tips

Foto :PRIYO WIDIYANTO
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VP Lubricants Pertamina Supriyanto DH menjelaskan kiat sukses fungsinya untuk
dalam mencapai target menjadi global player.

bisnis yang idenya ia dapat
dari hobinya berolahraga.
Menurutnya dalam sebuah
pertandingan olahraga,
mengandalkan pertahanan
yang baik tidak akan cukup
menjadi juara. “Jadi kalau
ingin maju, harus pasang
strategi menyerang. Daya
saing harus lebih cepat, tepat,
smart, dan sebagainya,” kata
Supriyanto.
“Let the competition shape
us, sesuai dengan apa yang

kita mau. And let the vision
drive us. Dua itu saja dasar
kinerja kami di Pelumas,”
tambah Supriyanto.
Supriyanto menegaskan,
visi sangat berguna untuk
memfokuskan tujuan yang
hendak dicapai. “Tapi jangan
lupa, targetnya harus masuk
akal. Jangan seperti ulat
yang ingin menjadi naga
atau burung. Ulat tetap akan
menjadi kupu-kupu,” tutup
Supriyanto.•AJI HUTOMO PUTRA

Kembangkan CBM dan Shale Gas,
Pertamina Butuh Dukungan Stakeholder
JAKARTA - “Sekarang ini
kami terus maksimalkan pro
duksi Coal Bed Methane
(CBM). Kami juga memerlukan
dukungan dari stakeholder,
termasuk pemerintah, agar
bisa terus mengembangkan
Shale Gas. Pertamina ingin
menjadi pemain utama dalam
bisnis CBM dan Shale Gas di
Indonesia pada lima tahun ke
depan,” tegas Direktur Operasi
PHE Eddy Purnomo.
Hal tersebut diungkapkan
Eddy di hadapan insan
media cetak dan elektronik
nasional di ruang Media
Center Pertamina, Jakarta,
pada (11/2). Menurut pria
berkacamata tersebut,
komitmen yang ditunjukkan
BUMN ini karena Wilayah
Kerja Migas Pertamina secara
geologi tepat berada di atas
potensi GMB dan Shale Gas
(SG) dan menguntungkan
secara bisnis.
Eddy memaparkan, saat ini
proses pengembangan CBM
lebih didahulukan dibanding

Shale Gas dengan telah didiri
kannya PSC CBM yang pada
2012 berjumlah 54 WK. Yaitu,
22 WK di Sumatera dan 32
WK di Kalimantan. “Untuk
Shale Gas, walaupun juga
mulai dikembangkan, tetapi
masih membutuhkan proses
yang panjang untuk menuju
titik keberhasilan,” jelasnya.
Eddy menerangkan,
daer ah potensial dalam
m e n g e m b a n g k a n S h a l e
Gas adalah Kalimantan,
Sulawesi, dan Papua. Na
mun saat ini Pertamina baru
mengembangkannya di Muara
Enim, Sumatera Selatan.
Melihat prospek yang sa
ngat menguntungkan tersebut,
Pertamina merancang ren
cana lima tahun ke depan.
“Ada empat target yang akan
kita capai pada 2017. Yaitu,
akan dipercepat pembentukan
PSC CBM di Area Migas
Pertamina, melakukan pem
boran lebih dari 200 sumur
eksplorasi CBM dan Studi G
& G, meneruskan ke tahap
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Direktur Operasional PHE Eddy Purnomo menjelaskan, Pertamina sangat
membutuhkan dukungan seluruh stakeholders termasuk pemerintah dalam
mengembangkan bisnis CBM dan Shale Gas di Indonesia.

pengembangan dan produksi
untuk mencapai target yang
diinginkan, serta target
produksi gas CBM Pertamina
di 2017 akan mencapai lebih
dari 100 MMSCFD.
Pengembangan CBM dan

Shale Gas ini juga merupakan
langkah antisipasi dalam
memenuhi kebutuhan pasokan
gas dalam negeri yang akan
cenderung meningkat dalam
lima tahun ke depan.• Akhmad
Baktiar Rifai

SUBANG - Dalam rangka memperingati Hari
Menanam Pohon Indonesia (HMPI) pada akhir

tahun lalu, PT Pertamina EP Region Jawa
Field Subang bekerja sama dengan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Subang
menyelenggarakan kegiatan “Ayo Menanam
Pohon” di lahan hutan kota Ranggawulung
milik Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang
berlokasi di Kecamatan Parung, Kabupaten
Subang.
Acara dibuka dan diresmikan oleh Bupati
Subang Ojang Sohandi. Selain Bupati, hadir
pula seluruh muspida Kabupaten Subang,
perwakilan kelompok tani, mahasiswa, pelajar
serta warga masyarakat yang tinggal di sekitar
Hutan Kota Ranggawulung. Sementara dari
Pertamina hadir Field Manajer Subang Defrian
Basya, Manajer LR Wresniwiro, Ast. Manajer
Hupmas Dian Hapsari Firasati, serta Ka. LO
Subang Yossy Ardila.
Field Manajer Subang Defrian Basya
mengemukakan, kepedulian Pertamina di
Kabupaten Subang tidak hanya terhadap
ekosistem saja, akan tetapi banyak bidangbidang lain seperti pemberdayaan masyarakat,
infrastruktur dan lain-lain. Defrian juga akan
selalu berkomitmen bahwa kepedulian
Pertamina akan senantiasa ditingkatkan
sehingga keberadaan Pertamina di Kabupaten
Subang dirasakan manfaat dan keberadaannya
oleh masyarakat Subang.
Penanaman bibit pohon secara simbolis
dilakukan oleh Bupati Subang Ojang Sohandi
hadirin dengan menanam pohon Kitambleg
(Adansonia digitatan L.), Defrian Basya
menanam pohon Kenari (Canarium vulagareen
Leenh), dan Manajer LR Wresniwiro menanam
pohon Lengkeng (Nephelium logan). Total bibit
yang ditanam berjumlah 2.000 pohon.
Kepedulian Pertamina EP Region Jawa
ini mendapat apresiasi dari Bupati Subang
Ojang Sohandi. Karena selain mendukung
program satu miliar pohon Indonesia untuk
dunia, Pertamina EP Region Jawa dinilai sangat
peduli terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat Subang.•PEP REGION JAWA

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Pertamina memiliki
kedekatan emosinal dan
historikal dengan perjuangan
para veteran dalam merebut
kemerdekaan dari tangan
Belanda khususnya jasa
pahlawan dalam merebut
sumber daya alam dar i
penjajah. Sejarah perm i
nyakan Indonesia men ye
butkan, sebelum kemer
dekaan seluruh sumberdaya
minyak dan gas dikuasai
perusahaan minyak milik
Belanda. Pasca kemerdekaan
seluruh aset BPM direbut
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Ketika Bayi Prematur Tak Perlu Dirujuk Lagi
Surabaya – Ketika mema
suki Puskesmas Jagir Sura
baya, memang terlihat layanan
masyarakat yang sangat sibuk.
Masyarakat yang mengantri
untuk mendapatkan layanan
kesehatan tidak bisa dibilang
sedikit. Pada jam-jam sibuk,
tempat tunggu pasien yang
berkapasitas hampir seratusan
orang pun bisa penuh.
Di Puskesmas ini, layanan
kesehatan untuk masyarakat
memang bisa dikatakan cukup
lengkap. Mulai dari dokter
umum, spesialis kandungan
dan bidan, spesialis gigi,
hingga penanganan rehabilitasi
penyalahgunaan narkoba.
Dari jumlah pasien yang
banyak, salah satunya adalah
pasien ibu melahirkan. Apalagi
sejak Jaminan Persalinan
(Jampersal) diberlakukan di
Kota Surabaya, makin banyak
ibu hamil yang melahirkan di
Puskesmas hanya dengan
menunjukkan KTP, bahkan
tidak harus warga Surabaya.
Jumlahnya bisa mencapai
90-110 ibu yang melahirkan
di Puskesmas Jagir per
bulannya. Jampersal ini
bertujuan untuk menurunkan
tingkat kematian ibu hamil
karena sudah tertangani
dengan benar sesuai medis.
Namun sayangnya tidak
semua bayi yang dilahirkan di
Puskesmas ini dapat dirawat
disini. Untuk bayi yang lahir
dengan berat badan di bawah
standar, lahir prematur atau
bayi lahir kuning, membu
tuhkan perawatan khusus
sehingga harus dirujuk ke

Penyerahan bantuan instalasi gas medik untuk Puskesmas Jagir Surabaya.

rumah sakit baik swasta atau
pun pemerintah. Akan tetapi,
karena jumlah bayi yang
membutuhkan perawatan
khusus di rumah sakit semakin
banyak, sehingga tidak dapat
menampung pasien bayi
rujukan dari Puskesmas.
Hingga akhirnya Pemkot
Surabaya mendirikan NICU
(Neonatal Intensive Care Unit)
di Puskesmas Jagir agar dapat
menangani sendiri pasien
bayi yang membutuhkan
perawatan khusus. Bahkan
Puskesmas ini dapat juga
menerima pasien rujukan dari
Puskesmas lainnya.
NICU merupakan tempat
perawatan bayi yang baru
lahir dengan kondisi BLBR
(Berat Badan Lahir Rendah <
2500 gr), BBLSAR (Bayi Baru
Lahir Sangat Amat Rendah <
1000 gr), bayi prematur dan
bayi cukup bulan. Mereka

membutuhkan bantuan
oksigen dan penan ganan
lanjutan agar dapat mening
katkan kesehatannya melalui
seperangkat alat kesehatan
NICU.
Sayangnya alokasi
anggaran Pemkot Surabaya
melalui APBD untuk pem
bangunan NICU belum dapat
memenuhi untuk pemasangan
instalasi gas oksigen dan listrik
yang memadai.
Karena itu, melalui Pro
gram Pertamina Sehati,
Pert amina berpartisipasi
memberikan bantuan berupa
pemasangan Instalasi Gas
Medik untuk mendukung
p e n g o p e r a s i a n N I C U d i
Puskesmas Jagir. Instalasi
Gas Medik ini sangat penting
karena berkaitan dengan
fasilitas bantuan oksigen,
bantuan udara kesehatan
dan alat vakum udara untuk

PEP Field Sangasanga Santuni Veteran dan Janda Veteran
SANGASANGA - PEP Field
Sangasanga memberikan
santunan kepada 60 veteran
dan janda veteran sebesar
Rp. 25 juta. Penyerahan
santunan didampingi Bupati
Kukar Rita Widyasari, Ketua
DPRD Kukar H. Awang
Yacoub Luthman, Kapolres
Kukar AKBP I Gusti Kade
Budhi Harryarsana, dan
Dandim 0906 Tenggarong
Letkol Inf Dendi Suryadi,
di Gedung Training Center
PT. Pertamina EP Field
Sangasanga.
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Region Jawa
Hijaukan Hutan
Kota Subang

oleh para pejuang kemudian
dinasionalisasi menjadi
Pertamina.
Menurut salah satu
veteran, Ahmad Hasan
putra La Hasan salah satu
tokoh pejuang Sangasanga
menyambut baik santunan
yang diberikan oleh PT Per
tamina EP.
“Semoga apa yang telah
kami tinggalkan dapat terus
dijaga dan dimanfaatkan un
tuk generasi penerus bang
sa,” tamb ahnya.• PEP FIELD
SANGASANGA

pembersihan.
“Sebelum ada bantuan
ini, peralatan NICU belum
dapat digunakan. Sekarang
dengan adanya instalasi gas
medik, maka peralatan dapat
digunakan. Sekarang kami
sedang persiapan sembari
menunggu staf pelaksana
yang sedang di-training,” ujar
Kepala Puskesmas Jagir dr.
Sri Peni Tjahjati.
Dengan adanya fasilitas
NICU ini, maka Puskesmas
Jagir dapat melayani pasien
bayi yang membutuhkan
perawatan khusus. Mereka
tak perlu lagi dirujuk ke rumah
sakit untuk mendapatkan
perawatan yang seharusnya
didapat segera. Bahkan Pus
kesmas Jagir dapat melayani
pasien rujukan dari tempat lain.
Bayi-bayi itu dapat menghirup
oksigen langsung di tempat ia
dilahirkan.•FRM REG. V
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Penandatanganan COE:
Rapatkan Barisan, Dilarang Jalan Pelan
Tahun 2012 sudah usai. Meninggalkan berbagai kisah yang berupa rangkaian pencapaian dan
tidak sedikit juga kegagalan. Semua itu sejatinya adalah sebuah proses pembelajaran yang tidak
hanya membuat kita menjadi lebih baik namun juga agar kita memiliki startegi untuk tidak mengulang
kesalahan.
Quality Management Forum (QMF) yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2012 lalu
merupakan media untuk menjaring suara konsumen quality management (QM), melakukan sharing
terhadap proses keberhasilan dan kegagalan serta menetapkan rencana kerja yang searah dengan
Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP).
Rencana kerja yang
terintegrasi antar Fungsi QM
seluruh Direktorat dan Anak
Perusahaan itu tertuang dalam
Pertamina Quality Management
Calender of Event (CoE) Tahun
2013 mencakup empat pilar
utama dan beberapa aktifitas
pendukung untuk menjamin
keberhasilan program QM.

Beberapa aktifitas utama dalam CoE tersebut antara lain:
Pilar Continuous Improvement Program. Audit implementasi dan kegiatan continuous
improvement program (CIP) dilaksanakan mulai bulan April hingga Agustus sebagai upaya untuk
meningkatkan konsistensi implementasi dan pengendalian proses penciptaan ide perbaikan/
inovasi.
Berbagai program pelatihan direncanakan untuk meningkatkan kualitas ide perbaikan/inovasi
hasil kegiatan CIP diantaranya Pelatihan Juri Baru CIP, Upskilling Juri untuk Presentasi CIP tingkat
Unit Operasi/Bisnis/Anak Perusahaan, Pelatihan Auditor Baru dan Upskilling Auditor CIP, Pelatihan
dan Penyusunan Risalah CIP.
Forum Presentasi CIP sebagai ajang
untuk sharing knowledge hasil kegiatan CIP
dilakukan berjenjang mulai dari tingkat Unit
Operasi/Bisnis/Anak Perusahaan yang harus
sudah selesai selambat-lambatnya Minggu
II bulan Oktober. Seleksi berikutnya adalah
forum Presentasi CIP tingkat Korporat yang
akan dilaksanakan pada Annual Pertamina Quality (APQ) Awards pada awal Nopember 2013. Ide
inovasi terbaik hasil seleksi tersebut berhak berkompetisi di tingkat nasional yang akan dilaksanakan
sekitar akhir Nopember 2013.
Pilar Standardization Management. Program peningkatan pemberdayaan internal auditor
adalah melalui cross-functional internal audit yang dijadwalkan pada bulan Mei – Juni dan Nopember
– Desember 2013. Peningkatan kompetensi internal auditor dilaksanakan secara berjenjang mulai dari
Pelatihan Auditor Baru, Upskilling Auditor hingga Pelatihan Lead Auditor bersertifikasi Internasional.
Selain para auditor, para Pekerja dan Manajemen pun akan diberikan program awareness tentang
berbagai manajemen sistem standar untuk meningkatkan kesadaran
dalam memenuhi kepuasan “pelanggan”.
Program kerja Komite Manajemen Sistem Standar akan
digiatkan pada tahun 2013 nanti. Setelah mapping tim
Komite, maka seluruh anggota Komite akan bekerja
berdasdarkan Surat Perintah Direksi.
Komite akan mulai bekerja mulai bulan Maret-Juli
2012 untuk mulai melakukan evaluasi.

melalui media komputer dengan interaktif Presentasi dan sesi tanya jawab.
Untuk mengukur tingkat implementasi knowledge management (KM), saat ini tengah disusun
sebuah kriteria yang disesuaikan dengan proses bisnis Perusahaan. Rencananya pada bulan Maret akan
dilakukan uji petik terhadap beberapa Unit Operasi/Binis/Anak Perusahaan untuk melihat keberhasilan
asesmen dalam memenuhi kebutuhan KM Perusahaan. Sedangkan asesmen terhadap seluruh entitas
bisnis Perusahaan rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei 2013.
Berbagai program pengembangan kompetensi bagi Manajemen, Pekerja dan penggerak KM telah
disusun untuk meningkatkan kemampuan dan menggerakkan aktifitas KM di Fungsi/ Unit Operasi/
Bisnis/ Anak Perusahaan. Program tersebut antara lain Awareness KOMET for Management, Awareness
KOMET for Employee, Workshop KOMET for PIC, Workshop KOMET for Expert Panel dan Pelatihan
Teknis Penyusunan Organization Knowledge Profile.
Pilar Quality Management Assessment. Closing Pertamina Quality Assessment (PQA) 2012
dan Kick-off PQA 2013 yang dilaksanakan bulan Januari menandai telah selesainya program tindak
lanjut OFI-AFI di tahun 2012 dan dimulainya tindak lanjut OFI-AFI tahun 2013.
Asesmen berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) terhadap Unit Operasi/Bisnis di
Direktorat Marketing & Trading dan beberapa Anak Perusahaan akan dilaksanakan mulai bulan Mei
– September 2013.
Untuk mempersiapkan
kegiatan tersebut, sumber daya
yang akan terlibat didalamnya
akan memperoleh pelatihan yang
diharapkan dapat dipergunakan
secara optimal selama proses
asesmen. Program pelatihan tersebut antara lain Pelatihan Penyusunan DA, Pelatihan Examiner
KKEP dan Pelatihan Certified Examiner Berbasis MBCfPE yang bertujuan mempersiapkan asesmen
Korporat tingkat regional.
Rapat Kerja dan Quality Management Forum. Forum koordinasi yang dihadiri oleh seluruh
Insan Mutu seluruh Direktorat dan Anak Perusahaan itu dilaksanakan dua kali dalam setahun. Awal
Juli adalah Rapat Kerja Tengah Tahun untuk mengevaluasi pencapaian kinerja selama semester
pertama. Segala keberhasilan dan kegagalan menjadi bahan pembelajaran untuk menetapkan strategi
di pertengahan tahun berikutnya.
Sedangan Quality Management Forum merupakan media untuk berkoordinasi dalam menetapkan
target dan rencana kerja tahun yang akan datang. Tentu saja dengan mengacu hasil evaluasi kinerja
pada rapat kerja tengah tahun sebelumnya.
Annual Pertamina Quality (APQ) Awards. Ajang penganugerahan terhadap Manajamen dan
Pekerja atas keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan QM tersebut dilaksanakan sekitar akhir Oktober
2013. Terdapat dua belas kategori penghargaan yang diperebutkan dalam APQ Awards tersebut.
Pemenang ditentukan berdasarkan
penilaian kinerja dan prestasi yang
berhasil dicapai selama tahun 2013.
Bukan hanya rencana kerja selama
satu tahun sebagai gagah-gagahan
tujuan kita. Namun keberhasilan
mencapai target yang telah ditetapkan
secara terintegrasi dengan seluruh
elemen QM adalah tujuan utama. Jadi
bagaimana hasilnya nanti? Kita akan
lihat sebentar lagi.•

oleh Dewi Hanifah - Quality Management, General Affairs Directorate

Pilar Knowledge Management System. Knowledge sharing forum berbasis web akan segera
di-launching pada Akhir Maret 2013. Melalui aplikasi ini, seluruh Pekerja dapat melakukan sharing
http://intra.pertamina.com/KOMET

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

Judul Buku : Untuk Indonesia yang Kuat
(100 Langkah untuk Tidak Miskin)
Penulis : Ligwina Hananto
Penerbit : Literati
Kolasi
: xxvii/236p/il//22cm
Ligwina Hananto merupakan salah satu
perencana keuangan terkemuka di Indonesia,
melalui bukunya ini beliau ingin mewujudkan
misinya yakni membuat Golongan Indonesia
yang kuat. Yang dimaksud oleh Ligwina
golongan menengah disini adalah Golongan
yang berdaya, punya mata pencaharian dan
mampu makan tiga kali sehari, yang pasti
tidak perlu khawatir harus tidur di mana
malam ini.
Menurut Ligwina tidak mungkin untuk
mencapai dana pensiun yang jumlahnya
miliaran itu hanya dengan menabung.
Bahwa kenyataannya sekarang ini kita bukan
generasi yang berhemat. Konsekuensinya kita
perlu berinvestasi dengan risiko yang cukup
tinggi untuk jangka waktu panjang, untuk
mempertahankan gaya hidup yang nyaman
hingga hari tua. Menabung adalah aktivitas
keuangan yang berbahaya jika dilakukan
dalam jangka panjang, sering kita lupakan
inflasi atau kenaikan biaya hidup. Dalam tujuh
tahun terakhir, rata-rata kenaikan biaya hidup
7,8% per tahun. Golongan menengah yang
kuat seharusnya dapat memenuhi paling
tidak dua tujuan financial penting yakni dana
pensiun dan dana pendidikan. Jika besarnya
dana pensiun tidak membuat Anda mau
menerima konsep “Menabung saja Tidak
Cukup”, mungkin tujuan financial berikutnya
membuat kita berpikir dua kali sebelum
menolak berinvestasi.
Di buku ini turut pula dijelaskan
bagaimana cara berinvestasi, menurut
ligwina mengambil risiko menjadi kebutuhan.
Dengan mengambil risiko yang lebih besar,
kita dapat menerima hasil investasi yang lebih
baik sehingga tidak perlu menyetorkan dana
investasi terlalu besar. Praktik seperti inilah
yang lazim digunakan dalam pembuatan
rencana keuangan komprehensif. Jika kita
takut berivestasi karena tidak mengerti produk
keuangan dan investasi, kuncinya sederhana:
Belajar. Wawasan financial ini dapat terus
dikembangkan dengan terus menerus
mempelajari variasi produk keuangan yang
ada di pasar.
Pada bab Financial Independence and
Financial Freedom Ligwina menjabarkan dua
konsep tersebut yakni kemandirian finansial
dan kebebasan financial. Ligwina membagi
kemandirian financial ini ke dalam tingkah
langkah sederhana yaitu: 1. Membayar
tagihan sendiri, 2. Membayar Utang,
3.Membeli properti pertama, sementara
untuk konsep kebebasan mandiri suatu
cara pandang yang sangat maju, kita akan
lebih berkonsentrasi pada bagaimana uang
yang kita miliki berkembang. Dalam definisi
kebebasan financial tidak cukup hanya
memiliki bisnis, properti, atau surat berharga
yang menghasilkan uang. Hasil dari aset aktif
ini harus diurus atau direncanakan.
Rencana keuangan memungkinkan
kita berfokus pada kehidupan kita. Kita
jadi mengerti apa yang harus kita lakukan
sesuai dengan kemampuan kita. Ada proses
yang harus kita lalui bertahap agar dapat
menjadi golongan menengah yang kuat.
Dalam perencanaan keuangan, peribahasa
“sedia payung sebelum hujan” sering sekali
digunakan, maksudnya adalah supaya agar
kita mempersiapkan keuangan kita sebelum
tergerus di kemudian hari.• PERPUSTAKAAN
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Pertamina Kembangkan Gas
Antisipasi Tahun 2025

JAKARTA - Berbicara sebagai keynote speaker ke-2 pada hari kedua
IndoGas 2013, Dirut Pertamina Karen Agustiawan memberikan
presentasi dengan tajuk “Pertamina’s Perspective on Indonesia’s
Energy Development”, pada 22 Januari 2013 di Jakarta Convention
Center, Senayan, Jakarta.
Karen memulainya dengan memberikan gambaran latar belakang
pertumbuhan permintaan energy dunia. Di saat pertumbuhan
ekonomi AS, Eropa dan Jepang jalan di tempat, maka permintaan
minyak dan gas dari mereka menurun. Sementara pada saat yang
sama konsumsi di negara-negara berkembang tumbuh dengan
cepat. India dan China yang kini menjadi pemain besar dengan
pertumbuhan ekonominya, Hal ini membuat Asia menjadi konsumen
minyak terbesar dan diperkirakan akan tetap menjadi yang terbesar
hingga 2025.
Sesuai dengan International Energy Agency (IEA), peran natural
gas dalam permintaan energi utama dunia akan meningkat 25%
untuk jangka waktu yang panjang. Dan permintaa gas meningkat
di seluruh kawasan mencapai 850 billion cubic meteres (bcm) pada
tahun 2025. Setelah 2020, Asia diperkirakan akan menjadi konsumen
energi terbesar di dunia. Namun permintaan yang tinggi tersebut
diiringi dengan turunnya cadangan terbukti minyak dunia.
Sementara problem Indonesia ialah menurunnya produksi minyak
Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir, seiring dengan menuanya
lapangan-lapangan minyak Indonesia. Untuk mengantisipasi hal yang
lebih buruk, Pertamina mencoba berfokus pada improved/enhanced
oil recovery, deep water, merger & acquisition project, unconventional
resources dan new and renewable energy.
Diakui Karen, bahwa konsumsi energi Indonesia masih didominasi
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oleh bahan bakar fosil, yaitu sekitar 70%, batubara sekitar 15%,
dan yang lain sisanya. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5
– 6% per tahun, maka diperkirakan permintaan energi meningkat
sekitar 6% per tahun.
Namun ada optimisme karena ada peningkatan peran gas
dan CBM Indonesia sampai 30%, dan minyak dan batu bara
akan berkurang hingga tinggal 53% pada tahun 2025.
Energi terbarukan akan didorong bisa memberikan di atas
17% sesuai Peraturan Pemerintah No. 5/2006 tentang Kebijakan
Energi Nasional. Di tahun 2025, peran energy terbarukan
ditargetkan mencapai 25% dari energy mix.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina pun memulai
beberapa inisiatif untuk memperbaiki portofolio energy Indonesia
20 tahun mendatang. Inisiatif tersebut Enhanced Oil Recovery;
Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat; Gas
Processing Plant Kenawang River and Gading Island; NGL Gas
Plant Perta Samtan; LPG Tanjung Sekong Terminal; PLTP Ulubelu;
(7) SPBG COCO Daan Mogot; serta Pertamina Shipping Fleet.
Pertamina juga berencana untuk membentuk suatu jaringan
supply chain gas yang terintegrasI yang mencakup seluruh
negeri untuk menghubungkan sumber-sumber gas dengan
pusat permintaan gas, yang disebut sebagai National Gas Grid.
Fasilitas sumber gas meliputi Arun Regasification Plant, Bontang
LNG Plant, Donggi Senoro LNG Plant, Tangguh LNG Plant dan
Masela LNG Plant. Sementara jaringan distribusi gas meliputi
West Java FSRU, Central Java FSRU, Trans Java Gas Pipeline
dan Mini Scale LNG Terminal and Regasification in Eastern Part
of Indonesia.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Direktorat Pemasaran & Niaga Siap
Tingkatkan Daya Saing di 2013
BANDUNG – Dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan
di tahun 2013, Pertamina menggelar rapat koordinasi Smashing the
Challenges Pertamina Marketing & Trading Recharge yang diikuti oleh
jajaran SVP, VP, dan jajaran General Manager, di Hotel Sheraton Bandung,
Jumat (11/1).
Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya yang turut
hadir dalam kesempatan tersebut menilai pentingnya Smashing the
Challenges ini, mengingat tantangan bisnis Pertamina yang semakin
besar, sehingga perlunya mempersiapkan strategi untuk menunjang
keberlangsungan bisnis perusahaan.
“Fokus di 2013 ini adalah bagaimana kita mencapai target-target
kinerja, baik itu operasional maupun kinerja yang sudah ditetapkan oleh
korporasi, kita juga ingin memperbaiki meningkatkan performance fungsifungsi yang ada,” ungkap Hanung.
Hanung juga mengatakan, performance fungsi bisnis unit seperti
SPBU Pertamina telah mengalami peningkatan yang jauh lebih baik dan
berstandar world class. Begitupun dengan unit bisnis Pelumas yang
telah merambah 24 negara, Industri Marine dan Aviasi juga senantiasa
mengalami peningkatan.
Namun, di tahun 2013 ini, Hanung mengungkapkan terdapat dua hal
yang menjadi fokus perhatian yaitu melakukan perbaikan performance
dari supply and distribution terminal BBM mulai dari sisi pekerja hingga
safety.
Satu hal lagi, terkait masalah Project Management yang berdasarkan
pengamatan selama ini di Pemasaran dan Niaga hampir semua project
mengalami off budget, off time dan off specification.
Untuk itulah Hanung menegaskan agar setiap fungsi perlu melakukan

Foto : PRIYO WIDIYANTO

SINOPSIS

strategi-strategi bagaimana beban pekerjaaan ini dilakukan semak
simal mungkin sehingga di tahun- tahun mendatang semua project
bisa dilakukan on budget, on time dan on specification.
“Memang tidaklah mudah karena beban Marketing & Trading di
tahun 2013 ada 496 mata anggaran project. Artinya, jika hari kerja
sekitar 270, maka hampir setiap hari kita harus menyelesaikan 2
project atau 2 kontrak,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut pula jajaran SVP, VP dan Direktur
Utama masing-masing anak perusahaan di Direktorat Marketing
&Trading Pertamina mempresentasikan program dan strategi-strategi
bisnis sebagai action plan fungsinya di tahun 2013 ini yang diharapkan
bisa memberikan revenue besar bagi perusahaan.•IRLI KARMILA

POSISI

KRONIKA
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Finance Refinery Off-Site Support
Region III Manager,
Financial,
Accounting & Reporting,
Controller,
Finance Directorate

STRUKTUR BARU
ORGANISASI DIREKTORAT
HULU DISOSIALISASIKAN
JAKARTA – Bersamaan dengan acara
pengukuhan dan serah terima jabatan
di lingkungan Direktorat Hulu, dijelaskan
struktur baru organisasi Direktorat Hulu
oleh HR Upstream, di Lantai M, Kantor
Pusat Pertamina, Jakarta, pada Jumat (1/2).
Hadir dalam acara tersebut Direktur SDM
Pertamina Evita M. Tagor dan direksi anak
perusahaan Hulu. Tampak Direktur Hulu
Muhamad Husen (kiri), SVP Development &
Technology Bagus Sudaryanto (kedua kiri),
SVP Up Stream Strategic Planning Djohardi
AK (kanan), SVP Exploration Rony Gunawan
(kedua kanan) bersiap menandatangani berita
acara pengukuhan dan serah terima jabatan
yang baru.•PRIYO WIDIYANTO

Foto : NOVIAN

supeno

Cost Management Manager,
Management Accounting,
Controller,
Finance Directorate

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : NOVIAN

irwan ekantoro

ada surga di rumahmu
M & T Finance Business Support
Manager,
Finance Business Support,
Financing & Business Support,
Finance Directorate

Foto : RU IV

Foto : RU IV

Foto : RU IV

Finance M & T Off-Site Support
Region II Manager,
Financial Accounting & Reporting,
Controller,
Finance Directorate

Foto : KUNTORO

Foto : SAHRUL

siswanto

JAKARTA – Badan Dakwah Islamiyah (BDI) Kantor
Pusat Pertamina kembali melaksanakan kajian
Islam yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan,
(22/1). Ustadz Ahmad Al Habsy dalam kesempatan
itu menerangkan selama ini banyak orang yang
berlomba-lomba mencari “surga” di tempat lain seperti
beramal, ibadah haji dan bersedekah, dan berusaha
menyenangkan orang lain. Namun seringkali lupa untuk
membahagiakan orang tua kita, padahal merekalah
sumber segala kebahagiaan, sumber keberkahan.
Menurut Al Habsy, barangsiapa yang mampu
menyenangkan hati orangtuanya walaupun hanya
dengan memandang mereka dengan penuh kasih
sayang niscaya itu akan menjadi sebuah pahala yang
luar biasa. Seperti yang dijelaskan Nabi Muhammad
SAW dalam hadistnya, ridho orangtua adalah ridho
Allah SWT. Murka orangtua adalah murka Allah SWT.
Jadi, sudah kewajiban kita untuk membahagiakan
orangtua, dan jangan sekali-kali menyakiti hati mereka.
Berusaha terus untuk mendapatkan ridhonya, karena
merekalah kunci kita mendapat kesuksesan di dunia
dan kebahagiaan di akhirat.•KUNTORO

PEKERJA RU IV CILACAP IKUTI
FIRST AID TRAINING

m. Dharmariza

PURWOKERTO – Human Resources Area RU IV
Cilacap bekerja sama dengan Pertamina Hospital
Cilacap (PHC) mengadakan First Aid Training di
Purwokerto. Pelatihan P3K berlangsung selama
3 hari terdiri dua angkatan yang diikuti oleh setiap
pekerja secara berkala setiap tahunnya. Menurut
Pjs. HR Area Manager Sayidi Ichwan, hal ini dilakukan
selain sebagai salah satu kewajiban perusahaan,
juga mengingat lokasi kerja di Pertamina rentan
terhadap kecelakaan. Untuk itu setiap pekerja
harus memiliki keterampilan P3K. Para peserta
First Aid Training mengikuti pelatihan dengan penuh
antusias dibawah bimbingan dr. Mohammad Alwi
dan dr. Rakano Kausar dari PHC. Antusias peserta
ini tampak saat mengikuti praktek P3K, mengingat
pelatihan ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan
sehari-hari.•RU IV

RPO Manager
Refinery Unit IV Cilacap

feri yani

MPS Manager
Refinery Unit IV Cilacap

Foto : RU IV

Foto : NOVIAN

eni pratiwi herlinawati

edwin irwanto widjaja
Procurement Manager
Refinery Unit IV Cilacap

bambang akrianto
Security Section Head
Refinery Unit IV Cilacap

Foto : RU II

Foto : RU IV

BDBC GELAR FUN BIKE AKHIR
TAHUN 2012
DUMAI – Bukit Datuk Bicycle Club (BDBC) menggelar acara
fun bike pada akhir tahun 2012. Acara yang disponsori SMOM
RU II Syaiuful Ghozali ini digelar pada 30 Desember 2012
bertempat di Balai Pertemuan Sasana Mitra (BPSM). Keluarga
besar Pertamina para pecinta sepeda menjadi peserta dalam
kegiatan tersebut. Rute fun bike kali ini dimulai dari BPSM
menuju Blok A, Blok BB, Blok C, Blok D, Lapangan Golf dan
kembali di BPSM. Usai bersepeda keliling komplek perrtamina,
panitia melanjutkan dengan acara sarapan pagi bersama dan
organ tunggal.•RU II

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

Proyek DSLNG
Diperkirakan Selesai
pada Maret 2015
Jakarta – Presiden Direktur PT.Donggi Senoro
LNG (DSLNG) Djoko Wibowo mengatakan
bahwa per Desember 2012 progres kontstruksi
proyek DSLNG, sudah mencapai 50 persen pada
bulan ke 22 dari total 43 bulan rencana proyek
DSLNG.
“Kami targetkan proyek selesai pada Maret
2015,” kata Presiden Direktur DSLNG, Djoko
Wibowo di sela-sela waktunya saat menjadi
pembicara di sesi acara “LNG Project Updates”,
IndoGAS 2013, Rabu (23/1).
Terkait dengan progress proyek yang sudah
mencapai 50 persen, Djoko mengaku optimis
jika semua bisa selesai tepat pada waktunya,
dengan sempurna dan aman. “Sebenarnya target
awal itu hanya 42 persen, namun sekarang kita
sudah dapat hampir 50 persen. Jadi, kita optimis
penyelesaiannya itu meskipun sekarang masih
separuh jalan. Semoga pekerjaan kami ini bisa
selesai dengan baik dan aman,” ungkapnya.
DSLNG merupakan proyek LNG Pertama di
Indonesia yang mengatur model pengembangan
usaha hilir, dengan memisahkan kegiatan hulu
pasokan bahan baku gas alam dari kegiatan
hilir memproduksi LNG, berdasarkan UU Migas
No.22/2001.
Pabrik DSLNG berlokasi di Kabupaten
Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, sekitar 20
kilometer sebelah tenggara kota Luwuk, kota
utama Kabupaten Banggai. Perseroan telah
membeli tanah seluas 300 hektar sebagai lahan
pabrik, di sepanjang pesisir yang menghadap
Selat Peling. Di Selat Peling itu tersedia rute
pelayaran laut dalam dari Surabaya dan Makassar
ke Luwuk dan Manado.
Adapun milestone dari proyek DSLNG dimulai
pelaksanaan pembentukan pemegang saham
DSLNG di Desember 2007, perjanjian penjualan
gas antara JOB Senoro dan Matidoc PPC
pada Januari 2009, LNG HOA dengan Chubu
Ekectric, Final Investment Decision LNG HOA
dengan Kyushu Electric dan LNG SPA dengan
KOGAS pada awal tahun 2011, dimulainya EPC
di Februari 2011, LNG SPA dengan Chubu Energi
pada Mei 2012 serta LNG SPA dengan Kyushu
Energi si Juni 2012.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

No. 07

Tahun XLIX, 18 Februari 2013

PTK Peduli Banjir

JAKARTA - Tingginya inten
sitas hujan yang turun sejak
awal Januari 2013 bahkan
jebolnya tanggul-tanggul
air di sekitar Jabodetabek
telah mengakibatkan banjir
di pemukiman warga di
sejumlah W ilayah Jabo
detabek. Untuk meringankan
beban masyarakat yang
terkena dampak banjir dan
sebagai rasa solidaritas dari
perusahaan, PWP, BDI dan
para pekerja PT Pertamina
Trans Kontinental (PTK)
melalui kegiatan Corporate
Social Responsibility “PTK
Peduli Banjir”.
Tim PTK Peduli Banjir telah
memberikan bantuan berupa
baju, perlengkapan mandi
dan cuci, pembersih lantai,
pampers bayi, pembalut,
biskuit, mie instan, kopi, gula,
susu, air mineral, selimut

dan karpet kepada korban
banjir .
Pada 18 Januari 2013
diserahkan bantuan kepada
korban banjir di RW 08,
Kelurahan Sukapura - Cilincing.
Bantuan diserahkan oleh
Manager PR & Administration,
Beno Supiono dan diterima
oleh perwakilan warga.
Selanjutnya pada 25
Jan uari 2013 diserahkan
bantuan untuk korban banjir
di Penjaringan dan diserahkan
oleh Corporate Secretary PTK
Nurkasa Siregar, perwakilan
PWP Ny. Nasuhi Hidajat dan
Ny. Joni Harsono, Ketua
BDI PTK Komarudin dan
dit erima oleh Koordinator
Posko Koramil 02 Penjaringan
Serka H. M. Yudi.
Pada hari yang sama,
bantuan untuk korban banjir
di Kampung Pulo diserahkan

oleh President Director PTK
Ahmad Bambang, Corporate
Secretary PTK Nurkasa
Siregar, perwakilan PWP Ny.
Joni Harsono, Ketua BDI PTK
Komarudin dan diterima oleh
Koordinator BNPB (Badan
Nasional Penanggulangan
Bencana) di Kampung Pulo
SerdaTaufik Hidayat.
Perusahaan juga turut
bersimpati kepada para
p e k e r j a d a n o ff i c e b o y
yang turut menjadi korban
banjir.Pada 1 Februari 2013
diserahkan bantuan barang
dan uang tunai melalui
Corporate Secretary PTK
Nurkasa Siregar didampingi
Manager PR & Administration
Beno Supiono kepada para
pekerja dan office boy di PTK
Kantor Pusat.
PTK Biker juga menjadi
bagian dari para pekerja
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PTK yang turut bersimpati
melalui program PTK BC
Peduli. Pada 22 Januari 2013
mereka memberikan bantuan
berupa pakaian layak pakai,
mie instan dan pampers
bayi kepada Korban Banjir
di Daerah Bukit Duri Tebet
melalui Posko Bantuan Banjir
di Tebet. Bantuan diserahkan
oleh anggota PTKBC Surya
Darmawan dan diterima oleh
Koordinator Posko Bantuan
Banjir Tebet Chairul dan Kos
wana Uci.
Kegiatan Corporate Social
Responsibility ini merupakan
bentuk rasa simpatik dan
kepedulian PTK bersama PTK
– BC untuk saling membantu
sesama semoga bantuan ini
dapat meringankan beban
warga yang menjadi korban
banjir.•PTK

Pertamina EP Jadi Sobat Bumi Kabupaten Langkat
Pangkalan Susu– PT
Pertamina EP Field Pangkalan
Susu menyelenggarakan
Pelatihan Pembuatan Pakan
Ternak untuk masyarakat
Kelurahan Bukit Kubu, Kec.
Besitang serta Pelatihan
Budidaya Tanaman Buah
untuk masyarakat Desa
Securai Selatan, Kec. Babalan,
yang diadakan pada akhir
tahun lalu.
Menurut Staf CSR Per
tamina EP Field Pangkalan
Susu Victorio Chatra,
program yang dilaksanakan
oleh perusahaan pada da
sarnya dilaksanakan tidak

untuk menumbuhkan ke
tergantungan masyarakat
pada kami. Namun untuk
memandirikan masyarakat
melalui pengembangan
potensi yang ada pada
masyarakat, baik itu SDM
maupun alamnya.
Pada kesempatan tersebut
juga diserahkan bantuan
satu unit mesin pencacah
limbah kelapa sawit kepada
masyarakat Kelurahan Bukit
Kubu Kecamatan Besitang.
Hadir sebagai narasumber Ir.
H. Tista Waringin, dari Dinas
Peternakan Kab. Langkat,
penemu Domba Waringin.

Dalam kesempatan lain,
Pws. Humas, Rusmidah
mengajak masyarakat untuk
bertanggung jawab terhadap
bantuan 500 bibit buah yang
diberikan sesaat setelah
pelatihan berlangsung.
Pelaksanaan penyerahan
bantuan diawali dengan
pelatihan cara tanam dan
merawat pohon buah ram
butan dan mangga yang di
sampaikan oleh Abdul Salik,
SP - KJF Dinas Pertanian
Kabupaten Langkat. Pelatihan
diikuti dengan penuh antusias
oleh peserta perwakilan
warga dari Dusun Sendayan

I dan II, Dusun Alur Hitam,
Dusun Pasar XX dan Dusun
Kampung Jawa. Sebagai
acara penutup dilakukan
penyerahan bantuan
pohon secara simbolis oleh
perwakilan dari Muspika
Kecamatan Babalan kepada
para Kepala Dusun Desa
Securai Selatan.
Bagi perusahaan menjadi
Sobat Bumi merupakan upaya
melestarikan bumi Indonesia
menjadi tempat yang nyaman
untuk ditinggali dan hal ter
sebut akan berlangsung se
cara terus menerus dan tanpa
henti.•PEP FIELD PANGKALAN SUSU

JAKARTA – Sejak dila
kukannya penyaluran Gas
dari Floating Storage Re
gasification Unit (FSRU) PT
Nusantara Regas (NR) ke
PLN Muara Karang Jawa
Bagian Barat pada bulan MeiDesember 2012, PLN peroleh
penghematan pengg unaan
BBM Subsidi berjenis Solar
Diesel sebesar 327.346.359
dolar AS selama tujuh bulan
tersebut.
Hal itu dikemukakan
langsung oleh President Di
rector PT. Nusantara Re

gas Hendra Jaya di Ruang
Media Center Kantor Pusat
Pertamina, Rabu (6/2).
Penghematan yang diperoleh
PLN tersebut berdasarkan
jumlah penyaluran gas
sebesar 32.438.094.391
MMBTU atau 13 Kargo LNG
dengan perhitungan harga
gas sebesar 16,1586 dolar
AS/MMBTU dan harga Solar
Diesel sebesar 26,250 dolar
AS/MMBTU sehingga selisih
harga Solar Diesel dengan
Gas sebesar 10,09 dolar AS/
MMBTU.

“Sebelumnya PLN meng
gunakan bahan bakar minyak,
batubara dan gas dalam
membangkitkan tenaga listrik.
NR mendukung target yang
tengah dijalankan oleh PLN
yaitu mengurangi konsumsi
bahan bakar minyaknya dan
menggantinya dengan gas,”
jelas Hendra.
Upaya NR sebagai anak
perusahaan PT Pertamina
(Persero) dalam memenuhi
kebutuhan gas PLN tidak
hanya untuk Unit Pembangkit
Muara Karang saja. Namun

NR tengah menyelesaikan
penyambungan pipa aliran
gas dari Floating Storage
Regasification Unit (FSRU)
Jawa Barat ke Pembangkit
Listrik Tenaga Gas dan Uap
(PLTGU) Tanjung Priok yang
ditargetkan akan selesai pada
Agustus 2013.
Lebih lanjut Hendra
mengatakan, FSRU Jawa
Barat yang mengalirkan ke
pipa On Share Receving
Fasilities (ORF) Muara Karang
dan Tanjung Priok diperkirakan
membutuhkan kebutuhan 400

Foto : TATAN AGUS RST

Proyek Regasifikasi Nusantara Regas Menghemat BBM

MMscfd. NR juga bersinergi
dengan Pertamina Hulu Energi
ONWJ untuk mengalirkan gas

dari fasilitas ORF PHE ONWJ
di Tanjung Priok melalui pipa
26” bawah laut.•IRLI KARMILA
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Balikpapan - Federasi
Serikat Pekerja Pertamina
Bersatu (FSPPB) mengadakan
Rapat Kerja (Raker) yang
dihadiri pengurus FSPPB
dan anggota serikat pekerja
dari seluruh Indonesia di Hotel
Novotel Balikpapan pada 2829 Januari 2013.
Raker tahun ini meng
usung tema “Dengan Ke
mitr aan Serikat Pekerja
d a n P e n g u s a h a / D i re k s i
Kita Wujudkan Kedaulatan
Energ i Nasional di Tangan
Anak Bangsa”. Melalui tema
tersebut diharapkan seluruh
anggota serikat pekerja tidak
hanya berbicara tentang hakhak normatif, namun harus
turut aktif dalam mewujudkan
tercapainya cita-cita dan visi
perusahaan serta memiliki
kepedulian terhadap kondisi
bangsa dan negara.
Raker dibuka oleh
Presiden FSPPB Ugan
Gandar didampingi oleh GM

Foto : RU V

Rapat Kerja FSPPB di Balikpapan

Rapat Kerja FSPPB yang diadakan di RU V Balikpapan dimaksudkan untuk
menyatukan langkah dalam mewujudkan kemitraan yang strategis dengan
perusahaan.

RU V Balikpapan Michael
Ricardo Sihombing selaku
tuan rumah. Hadir pula dalam
kesempatan tersebut tim
manajemen RU V dan FRM
VI Region Kalimantan, serta
Kadisnaker kota Balikpapan
yang diwakili oleh Asni Hendro
Sunu dan staf.
Dalam sambutannya
Ugan Gandar menyampaikan
FSPPB memiliki visi yang
berbeda dengan serikat

pekerja pada umumnya
karena yang diperjuangkan
bukan hanya hak-hak normatif
pekerja saja namun juga turut
mengawal jalannya proses
bisnis perusahaan.
Ugan menegaskan,
pekerja Pertamina sebagai
anak bangsa telah siap
apabila suatu saat nanti harus
mengelola blok-blok migas
yang saat ini dikelola oleh
asing.• RU V

Pertamina Terus Kembangkan Investasi
dan Infrastruktur Energi
Jakarta – Senior Vice
President Corporate
Investment and Business
Development Pertamina
Gusrizal mengatakan Per
tamina selaku perusahaan
energi nasional kebanggaan
bangsa tengah menggulirkan
berbagai inisiatif pengem
bangan sumber energi baru
terb arukan. Hal ini untuk
menga ntisipasi cadangan
migas nasional kian merosot,
infrastrukur dan pentingnya
integrasi bisnis gas di tanah
air harus di pacu terus.
Dalam acara Editors Club
yang digelar pada Kamis,
(31/1) di Grand Indonesia,
Jakarta tersebut Gusrizal
menyebutkan beberapa
inisiatif yang dimaksud
seperti pengembangan
Coal Bed Methane (CBM)
ditargetkan di 2015), Waste
To Energy (2015), Solar PV
Photovoltaic (2015), dan
Pengembangan Biofuel.
“Untuk CBM, sumur per
tama CBM (ME-III-CBM001) berada di Muara Enim
Sumatera Selatan, berka
pasitas 250,000 cubic feet

per day, Waste to Energy
berlokasi di TPST Bantar
Gebang Jawa Barat di sana
akan diproses sekitar 2000
ton sampah perharinya untuk
menghasilkan 120 MW listrik
dengan eco technology,”
imbuh Gusrizal dalam acara
yang dihadiri oleh para editor
dari berbagai instansi media
tersebut.
Hadir juga dalam
acara tersebut Corporate
Communication Pertamina,
A l i M u n d a k i r. L e w a t
pemaparan materinya
yang bertajuk “Investasi
Infastruktur Energi Perta
mina Tahun 2013” ia juga
menyebutkan bahwa
Pertamina juga akan me
ngembangkan industri
ten aga surya (solar cell)
berkapasitas 60 MWp dan
solar panels (solar module)
berkapasitas 30 MWp.
Selain itu saat ini Pertamina
juga akan mengembangkan
biofuel dengan reknologi
f e e d s t o c k , k e d e p a n
hingga 2019, Pertamina
a k a n m e n g e m b a n g k a n
biofuel generasi selanjutnya
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Pertamina Dex Jawab Tuntutan Teknologi
JAKARTA - Rainer Zietlow,
petualang dan pembalap off
road dunia, bersama timnya
Challenge4 berhasil membuat
rekor dunia perjalanan tercepat
dari Melbourne di ujung
selatan dunia ke St. Petersburg
di ujung utara dunia, hanya
dalam jangka waktu 17 hari
setelah menempuh 23.000
Km. Zietlow mempergunakan
mobil Volkswagen Touareg V6
TDI. Menariknya, sepanjang
2.900 Km melintasi Indonesia,
ia menggunakan bahan bakar Pertamina Dex.
Demikian konferensi pers pada Senin (4/2) di SCBD Lot 8. Konferensi pers dihadiri wakilwakil sponsor yang membantu terlaksananya perjalanan tersebut, VW Das Auto, Bosch,
Continental, Keuhne+Nagel, Allianz dan Pertamina. Dari Pertamina hadir Non PSO Fuel Retail
Manager Pertamina Waljiyanto.
Rainer bersama timnya, yaitu Vladimir Gagarin (Rusia) dan Marius Biela (Jerman), memulai
perjalanan dari Melbourne pada 27 Juli 2012. Tim Challenge4 masuk Indonesia 29 Juli 2012,
dimulai dari Kupang hingga Dumai selama 7 hari.
Andrew Nasuri, CEO PT Garuda Mataram Motor Company, ATPM VW di Indonesia,
menyatakan terima kasihnya kepada semua pihak yang membantu Rainer dan timnya, termasuk
Pertamina Perkapalan. Tim Pertamina Perkapalan membantu Rainer dengan memberikan
kemudahan dalam transportasi laut antar pulau.
Waljiyanto menyatakan terima kasihnya karena Rainer selama berada di Indonesia
menggunakan Pertamina Dex. “Mudah-mudahan ini menjadi satu testimoni, bukti nyata yang
membanggakan produk Indonesia,” kata Waljiyanto.
Waljiyanto juga menambahkan hal tersebut membuktikan bahwa Pertamina Dex bisa
memenuhi tuntutan teknologi tinggi, Diesel Common Rail System, yang menuntut bahan
bakar rendah sulphur.•URIP HERDIMAN KAMBALI

(1.5G) dan biofuel berbasis
biomassa (2G).
Sedianya Pertamina
memiliki aspirasi untuk
menjadi perusahaan
Fortune 100 yang mengenergize Asia pada tahun
2025 dengan pendapatan
sekitar 200 miliar dolar AS,
EBITDA 40 miliar dolar AS.
Pertamina juga bertekad
menjadi perusahaan
energi terintegrasi serta
pemain domestik terdepan
serta berperan di tingkat
internasional.
Kapasitas kilang Perta
mina adalah terbesar ke
5 di Asia, dan Pertamina
adalah produsen pertama
dari produk petrokimia di
Indonesia. “Refinery Unit VI
Balongan adalah RU paling
kompleks di Indonesia dan
A s i a Te n g g a r a d e n g a n
indeks kompleksitas Nelson
(NCI) 11,9. Selain itu RU IV
Cilacap memiliki kapasitas
penyulingan terbesar (350
juta barrel per hari streaming)
antara satuan Refinery se
mua Pertamina,”imbuh Gus
rizal.•SAHRUL HAETAMY ANANTO
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Pertamina Adakan Liga Sepakbola U-16
Pertama di Indonesia

Foto : TATAN AGUS RST

Jakarta - Pembukaan
kompetisi yang diikuti 14 tim
dari wilayah Jabodetabek ini
diadakan pada Minggu, (3/2),
di Jakarta.
Peresmian liga dihadiri
oleh Vice President Coporate
Communication Pertamina
Ali Mundakir dan Direktur
Eksekutif Pertamina Foun
dation Nina Nurlina Pra
mono.
Menurut Ali Mundakir,
liga diselenggarakan ka
rena minimnya kompetisi
sepakbola bagi usia 16
tahun di Indonesia. Selama
ini PSSI hanya mempunyai
liga mulai dari usia 14-15
tahun, kemudian langsung
melompat ke usia 19 tahun.
“Ini merupakan upaya
Pertamina untuk mengisi gap
di usia 16-17. Liga Pertamina
U-16 ini melengkapi kompetisi
junior di Indonesia. Jadi
seluruh rentang usia sudah
ter-cover,” kata Ali.
Pertamina Foundation
mengaku sangat peduli

Foto : TATAN AGUS RST

Pertamina Foundation
menggelar Liga
Pertamina U-16.
Kompetisi dimaksudkan
untuk menyaring bibit
unggul pesepakbola
muda tanah air sebelum
memasuki liga
profesional 19 tahun
ke atas. Kini kompetisi
sepak bola junior di
Indonesia semakin
lengkap.

Peresmian Liga Pertamina U-16 tahun 2013 dilakukan oleh Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir
(kedua dari kiri). Kompetisi ini diikuti 14 tim yang berasal dari wilayah Jabodetabek.

terhadap perkembangan
pesepakbola muda berbakat
di Indonesia. “ Ajang ini adalah
panggung bakat dan dapat
dijadikan ajang pencarian bibit
pesepakbola nasional,” kata
Ketua Liga Pertamina U-16
Ade Mulyadi.
Adapun 14 tim dari
Jabodetabek yang ikut dalam
pertandingan tingkat nasional
ini berasal dari SSB (Sekolah
Sepak Bola) terpilih yang lolos
seleksi dan mendapatkan
u n d a n g a n . “ K i t a h a n y a
mengundang dan menyeleksi
SSB yang memang sudah
running secara baik. Kami
ingin program ini berjalan
dengan baik, tentunya harus
dengan SSB yang benar-

benar establish,” papar Ali
Mundakir.
Ali menegaskan, liga
ini menjadi salah satu ben
tuk dedikasi Pertamina
bagi kemajuan dunia per
sepakbolaan Indonesia.
Dengan adanya liga Pertamina
ini, pengalaman bertanding
mereka akan secara resmi
diakui.
“Jadi sekarang yang dicari
bukan juara tapi pengalaman
bertanding yang fair dan
kompetitif. Pengalaman ber
tanding secara nyata sperti ini
yang dibutuhkan para pemain
junior,” ungkap Ali Mundakir.
Liga Pertamina meng
gunakan sistem kompetisi
penuh dengan memanfaatkan

satu lokasi bertanding.
Setiap tim akan mendapat
kesempatan bermain
sebanyak 26 kali selama satu
musim. Total pertandingan
Liga Pertamina U-16 tahun
ini sebanyak 182 kali. Dalam
turnamen tersebut, setiap tim
mengirimkan 25 pemain dan
lima official.
Pertandingan pertama
dimulai pada 16 Februari dan
rencananya pertandingan
di musim ini akan berakhir
pada November 2013. Para
pemenang kompetisi akan
mendapat fasilitas pembinaan
dan perlengkapan sepak bola
untuk menunjang latihan dan
meningkatkan prestasi.•SAHRUL
HAETAMY ANANTO

Lomba APAR : Mencermati Bahaya Kebakaran
JAKARTA - “Kita bisa ber

t a h u n i n i , s e b a g a im a n a

merupakan salah satu bentuk

Jumat (8/2), tampil sekitar

kumpul disini dalam rangka

yang sudah dicanangkan

emergency yang harus

60 peserta, yang mewakili

lomba penanggulangan api

oleh pemerintah, kita mem

kita cermati, khususnya di

fungsi-fungsi. Setiap fungsi

menggunakan alat pemadam

budayakan keselamatan

gedung-gedung perkantoran

mengirimkan dua orang, terdiri

api ringan (APAR). Hal ini kita

manusia Indonesia untuk

yang mempunyai ketinggian

pria dan wanita. Mereka wajib

lakukan dalam memperingati

berbudaya

di atas 3 atau 5 level. “

mengenakan safety helmet,

Bulan K3 secara nasional,”

pun menekankan hal itu perlu

Joko juga menitikberatkan,

kata VP HSSE Joko Susilo,

disadari seluruh keluarga

lomba ini bukan untuk meng

ketika membuka Lomba APAR

besar Pertamina di seluruh

adu kecepatan, namun pa

Kemudian, mereka me

di lapangan parkir Kantor

Indonesia.

da bagaimana teknik kita

laksanakan pemadaman api

selamat. Joko

jaket tahan panas dan safety
booth yang disediakan.

“Untuk menggunakan

menggunakan alat-alat pe

dengan menggunakan APAR.

alat pemadam api ringan

nanggulangan api dengan

Mereka juga dinilai bagaimana

dalam satu tahun, dari 12

(APAR) ini

baik dan benar.

cara membawa, membuka

Januari sampai 12 Februari,

tentu akan memberikan hasil

Lomba APAR di Kantor

dan mengetes APAR, ke

diperingati sebagai Bulan K3

yang maksimal, in case kalau

Pusat Pertamina diikuti

cepatan memadamkan api,

Nasional yang dicanangkan

terjadi kebakaran,” lanjut

oleh pekerja dan mitra kerja

dan lain-lain.• URIP

oleh pemerintah. Untuk

Joko. “Karena kebakaran

dari berbagai fungsi. Pada

KAMBALI

Pusat Pertamina, (8/2).
Sebagaimana diketahui,

secara benar,

HERDIMAN
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Komik Migas
Diluncurkan
Jakarta – Pertamina Hulu Energi Offshore North
West Java (PHE ONWJ) dan Satuan Kerja Khusus
Pengatur Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) bekerja
sama meluncurkan sebuah komik pendidikan migas
yang berjudul “Eksplorasi Migas yang Ramah
Lingkungan” pada Selasa (29/1) di Kantor SKK
Migas, Jakarta.
“Komik yang ditulis oleh Kepala SKK Migas
Rudi Rubiandini ini diperuntukkan bagi generasi
muda, khususnya pelajar, agar mengenal seluk
beluk industri migas, mulai dari awal pembentukan
hingga bisa dipakai dalam kehidupan sehari – hari,”
Kata Executive VP PHE ONWJ Jonly Sinulingga.
Menurut Jonly, penjelasan dalam komik akan
lebih mudah dicerna oleh anak-anak. “ Mereka pun
lebih tertarik dengan gambar-gambar yang bagus
seperti ini,” jelas Jonly.
Dalam proses pembuatan komik tersebut,
PHE ONWJ dan SKK Migas mengajak Yayasan
Kartun Indonesia untuk bekerja sama, mulai dari
penyesuaian bahasa, penokohan karakter komik,
hingga eksekusi ide ke dalam bentuk gambar yang
menarik.
Rubi yang juga hadir dalam peluncuran komik
tersebut mengaku bahagia dapat merealisasikan
Komik Migas tersebut. Hal ini ia ungkapkan di
hadapan puluhan anak-anak binaan PHE ONWJ
yang menyaksikan acara peluncuran tersebut.
“Hari ini saya sangat bahagia. Mudah-mudahan
komik ini menjadi insipirasi bagi generasi penerus
untuk mewujudkan industri migas yang ramah
terhadap lingkungan,” kata Rudi.
Usulan membuat komik tersebut disetujui Rubi
berdasarkan pengalaman pribadinya, bagaimana
ia mengingat dirinya pertama kali mengambil
jurusan perminyakan di ITB yang saat itu bukan
favorit, tetapi hanya karena ia membaca sebuah
artikel di sebuah koran tentang industri Migas di
Indonesia.
“Mudah-mudahan adik-adik setelah membaca
komik ini tergiur untuk mau mengelola industri
migas. Karena industri migas ini tidak mudah,
kerjanya sulit, ada di hutan, ada di laut, di lapangan
bisa 2 minggu, 3 minggu tidak kembali ke rumah,
risikonya tinggi. Tetapi tantangan seperti itu bagi
orang-orang yang amanah,” ungkap Rudi.
Pembuatan komik yang dicetak sebanyak 1.000
eksemplar memakan waktu selama satu tahun.
”Lamanya pembuatan komik ini karena banyak
sekali istilah migas yang harus disederhanakan
maknanya sesuai dengan bahasa anak-anak.
Sehingga mereka bisa memahaminya dan itu
memang tidak mudah,” terang Rudi.•AJI HUTOMO
PUTRA

