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Meski terbelit “Russian Sanctions”, produsen minyak Rusia
Rosneft masih melanjutkan rencananya untuk mengakuisisi unit
bisnis perdagangan minyak (Global Oil Merchanting Unit) milik
Morgan Stanley. Penjualan aset ini melingkupi international oil
storage, kontrak-kontrak berbasis perdagangan minyak mentah,
shipment, serta bisnis kajian dan pemasaran internasional. Selain
itu, sekitar 100 kantor perwakilan yang tersebar di kawasan
AS, Inggris Raya, dan Singapura, turut masuk dalam unit bisnis
tersebut.
Sebagai informasi, Russian Sanctions adalah sanksi ekonomi
yang diterapkan oleh Pemerintah AS dan Uni Eropa terhadap
beberapa orang dalam lingkaran inti Presiden Vladimir Putin dan
perusahaan yang terkait dengan mereka. Sejak awal, Russian
Sanctions sudah mencantumkan nama Presiden Direktur Rosneft
Igor I. Sechin sebagai salah satu individu dalam daftarnya. Pada
Juli 2014, Rosneft menyusul, masuk sebagai perusahaan yang
terkena sanksi tersebut. Seperti diberitakan pada Market Update
sebelumnya, subyek Russian Sanction akan terkena pembekuan
dana dan aset di AS dan Eropa, penolakan visa, atau penghentian
ekspor teknologi yang terindikasi dapat memperkuat militer
Rusia. Morgan Stanley sendiri merupakan institusi keuangan
asal AS. Tidak hanya bergerak pada sektor keuangan, Morgan
Stanley ternyata juga memiliki bisnis komoditas, diantaranya unit
bisnis Global Oil Merchanting Unit serta kepemilikan saham di
Transmontaigne, distributor produk minyak ke kawasan AS dan
Kanada.
Ditilik lebih jauh, upaya Rosneft membeli unit bisnis
perusahaan AS menjadi perhatian besar pelaku pasar uang
internasional. Kekhawatiran bahkan tercermin pada penurunan
harga saham Rosneft di Bursa Efek Moskow, seperti gambar di
bawah. Perusahaan Rusia ini telah mengantongi ijin dari Komisi
Perdagangan AS (US Federal Trade Commission) dan kini tengah
memproses ijin dari Komite Investasi Asing AS (Committee on
Foreign Investment US – CIFUS). Jika aksi korporasi ini berhasil
dijalankan, sebagai subyek sanksi ekonomi, aset Rosneft di AS
dapat dibekukan. Perseroan juga memiliki tugas berat dalam
perolehan pendanaan untuk bisnisnya di AS.

Bagi pelaku industri, aksi akuisisi memiliki dua kemungkinan,
berhasil atau gagal. Penentu keberhasilan tidak hanya faktor
internal Perusahaan. Faktor eksternal juga berpengaruh kuat,
terlebih dengan membaurnya sistem bisnis dan politik antar
negara, sehingga dapat berimplikasi pada sektor korporasi. Di
era global seperti saat ini, penting bagi sektor korporasi untuk
senantiasa mengantisipasi sanksi ekonomi (sanctions) dan
sentimen pasar (market).•
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Sanctions & Market

Naming ceremony rig. Rig baru produk dalam negeri yang diberi nama ‘PDSI#43.3/AB1500-E’, akan dioperasikan di Aljazair awal tahun 2015. Hadir dalam kesempatan
tersebut Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen, Direktur Utama PDSI Faried Rudiono, dan Presiden Direktur CTE Kris Taenar Wiluan.
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MISI

Compliance
Fokus mengawal
transaksi penting
Foto : ADITYO

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

Pengantar Redaksi :
Fungsi Compliance dipindahkan dari semula di bawah
Corporate Secretary Pertamina ke fungsi Legal Counsel. Berikut
petikan wawancara dengan Vice President Compliance Tina
Amalia di ruang kerjanya.
Fungsi Compliance ditingkatkan dari level Manager
menjadi VP, dan pindah dari fungsi Corsec ke fungsi Legal
Counsel. Apa latar belakangnya? Sebenarnya ini bermula dari
Surat Kementerian BUMN perihal BUMN Bersih yang meminta
kepada seluruh BUMN bahwa fungsi pengelolaan kepatuhan
terhadap prinsip prinsip GCG dilaksanakan oleh sekurang
kurangnya dilakukan oleh pejabat 1 (satu) eselon dibawah direksi
yang memastikan dan bertanggung jawab agar transaksi-transaksi
penting dilaksanakan berdasarkan prinsip prinsip Good Corporate
Governance (GCG) dan peraturan-peraturan yang berlaku.
Selain itu juga memastikan bahwa Code of Conduct (CoC),
dilakukan atau diterapkan di dalam perusahaan, sehingga
pengelolaan Perusahaan bersih dari fraud, gratifikasi dan KKN.
Dengan demikian peningkatan fungsi Compliance itu tidak
hanya dari manajer ke VP, tetapi dari manajer ke level setaraf
SVP dalam hal ini Chief Legal Counsel (CLC) yang juga bertindak
sebagai Chief Compliance Officer (CCO). Nah, sebutannya CLC
sekarang menjadi CLCC, Chief Legal Counsel and Compliance.
Dimana CLCC membawahi VP Compliance.
Tugas Chief Compliance Officer sehari hari sebagian dijalankan
oleh VP Compliance.
Jadi bukan VP Compliance yang tersendiri? O, bukan.
Itulah alasan kenapa dipindahkan dari Corporate Secretary ke
Legal, karena selama ini Fungsi Legal sudah ikut serta dalam
berbagai transaksi-transaksi penting perusahaan sebagai legal
advisor bagi perusahaan dan memiliki latar belakang pemahaman
yang cukup terkait dengan aspek-aspek peraturan perundangundangan yang berlaku. Misalnya saja kita terlibat dalam akuisisi
asset. sehingga pelaksanaan tugas dimaksud akan lebih cocok
untuk diemban apabila Fungsi Compliance diintegrasikan dengan
Fungsi Legal Counsel.
Apa yang dimaksud dengan transaksi penting itu?
Transaksi penting dapat dikategorikan sebagai kegiatan investasi
di lingkup Korporat, sebagaimana yang diatur dalam Pedoman
Investasi. Di situ ada transaksi-transaksi investasi business
development yang nilainya diatas ekivalen Rp 50 miliar. Transaksi
investasi business development diatas ekivalen Rp 50 miliar itu
sekarang harus dikawal oleh Compliance. Dahulu Legal juga
sudah mengawalnya, Tetapi sekarang ini kita akan lebih fokus
lagi mengawal untuk transaksi-transaksi berdasarkan prinsip
prinsip GCG yaitu Transparansi, Accountability, Responsibility,
Independency dan Fairness.
Jadi kita bisa lihat dari Pedoman Investasi itu, apa saja yang
terkait dalam transaksi-transaksi penting. Misalnya ada juga
proyek-proyek investasi dalam rangka melaksanakan penugasan
Pemerintah.
Apakah ada perluasan cakupan wewenang dan tanggung
jawab fungsi Compliance ini? Kalau dari perluasannya, mungkin
bertambahnya tidak hanya transaksi penting itu. Sebelum ini hanya
ada Manajer Compliance. Sekarang ini ada dua manajer. Pertama,
Manajer Policy dan GCG. Dan kedua, Manajer Fraud dan Etihics.
Manajer Policy dan GCG , yang dulunya Manajer Compliance,
sebelumnya bertanggung jawab terhadap Pedoman/STK internal
yang terkait GCG dan compliance serta edukasi dan evaluasi
penerapan GCG serta melakukan sosialisasi GCG, sehingga

penerapan GCG berjalan dengan baik, sekarang ditambah
dengan regulatory external dengan memberikan masukan kepada
instansi relevan menyangkut pembuatan peraturan. Serta tugas
mengawal transaksi-transaksi penting tempatnya ada di Manajer
Policy dan GCG.
Manajer Fraud dan Ethics, di situ ada tambahan perluasan
wewenang dan tanggung jawab, yaitu Fraud Management. Nanti
kita akan membuat Fraud Risk Assessment untuk kegiatankegiatan di perusahaan ini. Bagaimana supaya kita menghindari
terjadinya fraud dari dalam, pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan
perusahaan.
Kita juga akan melakukan Know Your Partners. Jadi ini due
diligence terhadap partner-partner baru. Sekarang masih dalam
tahap awareness saja dulu. Kita ingin tahu lebih jauh siapa partner
bisnis kita, tidak hanya dilihat dari anggaran dasarnya, susunan
pengurusnya saja, tetapi siapa dibelakang perusahaan ini . Apakah
ini terkait dengan DPR, partai politik, dan lain sebagainya. Seperti
itu yang kita mau gali, namun caranya seperti apa, sedang disusun
oleh teman-teman.
Apa yang diharapkan dari fungsi Compliance setelah
peningkatan ini? Yang diharapkan adalah dari aspek GCG,
tingkat kepercayaan orang luar terhadap Pertamina meningkat.
Tegasnya, tidak adanya tindakan korupsi, dan kaitan dengan
tata nilai 6C, khususnya Clean. Jadi rating GCG-nya Pertamina
meningkat. Kadang-kadang kalau kita mau melakukan business
development, kita mau bemitra dengan pihak asing , mereka akan
selalu melihat seperti apa Pertamina sekarang dari sisi GCG-nya.
Diharapkan dengan adanya peningkatan ini, Pertamina
menjadi role model untuk BUMN. Sekarang pun Pertamina sudah
menjadi role model untuk BUMN yang lain terkait dengan GCG-nya.
Tampaknya fungsi Compliance banyak berhubungan
dengan para penegak hukum. Lembaga mana saja partner
fungsi Compliance ini di luar Pertamina? Untuk Laporan
Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dengan KPK. Gratifikasi
juga dengan KPK. Kita juga melakukan hubungan baik dengan
PPATK. Sehingga nanti kalau kita memerlukan sesuatu ke sana,
akan memudahkan komunikasi dengan mereka.
Bagaimana dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian?
Oh, kalau Kejaksaan Agung dan Kepolisiain itu hubungannya
lebih dekat ke Legal, tidak dari sisi Compliance. Urusan dengan
Kejaksaan itu dalam penerapannya, misalnya, jika terjadi indikasi
kerugian negara.
Itulah alasannya mengapa Compliance lalu dimasukkan ke
dalam fungsi Legal Counsel. Karena stepnya sudah di situ juga.
Kita kan juga sudah mengembangkan Whistle Blowing System
(WBS). Dari WBS ini banyak sekali laporan laporan terkait fraud dan
konflik kepentingan. Tindak lanjutnya akan lebih mudah jika sudah
mempunyai hubungan baik dengan Kejaksaan atau Kepolisian.
Bagaimana tindak lanjut dari laporan-laporan yang
masuk? Seperti sekarang, setiap bulan selalu ada yang laporan
tentang gratifikasi. Kita punya UPG, unit pengendali gratifikasi,
sebagai kepanjangan tangan KPK. Disitu kita diberi kewenangan
untuk memisahkan apakah barang gratifikasi itu ditetapkan sebagai
milik perusahaan atau milik negara, walau nanti keputusannya tetap
ada dari KPK. Jadi kategorinya kita pisahkan terlebih dahulu, baru
kita sampaikan ke KPK. KPK nanti memproses lagi apakah sudah
sesuai dengan UU KPK, lalu memutuskan yang mana masuk
ke perusahaan, yang mana masuk ke KPK. Untuk laporan dari
WBS banyak juga yang sudah kita tindak lanjuti meskipun belum
seluruhnya.•Urip

EDITORIAL
Generasi Penerus
Di depan ratusan anak muda, di Balairung
Universitas Indonesia, Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan menyampaikan
harapannya kepada generasi penerus bangsa,
khususnya peserta Olimpiade Sains Nasional
(OSN) Pertamina, Kamis pekan lalu. “Kami
sedang mencari bibit yang mau bekerja
sehingga ada keberlanjutan di Pertamina
nantinya,”kata Karen.
Sudah tujuh tahun Pertamina menggelar
OSN, ajang pencetak ilmuan muda yang
dilaksanakan melalui kompetisi sains, baik
teori maupun terapan. Dari tahun ke tahun,
peserta OSN senantiasa bertambah. Minat
anak muda untuk mengasah bakatnya dalam
bidang khusus ini, tentu saja bukan hal yang
biasa.
Mereka berkompetisi adu kemampuan
dalam bidang sains. Beberapa peserta yang
kami tanya, mengaku tidak sekadar tergiur
dengan hadiah yang diberikan. Tetapi lebih
kepada upaya mengukur kemampuannya
dalam bidang sains, sekaligus mendapatkan
tiket untuk bergabung dengan perusahaan
energi terbesar di negeri ini jika menang nanti.
Bergabung di perusahaan bergengsi
ini, ternyata menjadi impian sebagian besar
mahasiswa yang ikut dalam OSN di UI. Brand
Pertamina sudah menjadi top of mind bagi
para mahasiswa. Mimpi- mimpi mereka untuk
bergabung di Pertamina telah dirancang
sedemikian rupa. Apakah itu melalui kompetisi
sains, magang di Pertamina, mengikuti melalui
seleksi beasiswa Sobat Bumi, serta aktif
mengintip job fair Pertamina.
Menurut Karen, salah satu penyebab
perusahaan migas di negara lain bisa
berkembang, karena mengembangkan 3 hal.
Yakni SDM, SDM dan SDM. Sumber Daya
Manusia. Karena itu, mereka menjalin kerja
sama dengan lembaga pendidikan tinggi,
guna mencari SDM berbakat, memiliki kualitas
dan berintegritas. “OSN hanyalah salah satu
cara Pertamina dalam menjaring bibit muda.
Dan hal ini sudah dilakukan oleh beberapa
perusahaan migas di luar,”jelasnya. Sistem
ijon, begitu biasa orang menyebutnya.
Kini OSN pelaksanaan OSN sudah
memasuki tahun ke-7. Tentunya banyak
alumni OSN dari angkatan ke-1 hingga
ke-4 yang sebenarnya bisa memberikan
sumbangsihnya bagi Pertamina. Lagi-lagi,
masih perlu penyempurnaan dalam upaya
menjalin hubungan dengan para pemenang
OSN, agar tidak lari ke negara lain, atau ke
perusahaan lainnya.
Bagaimanapun juga mengikat para
pemenang OSN dari tingkat provinsi
hingga nasional, adalah salah satu cara
untuk mendapatkan bibit unggul generasi
masa depan Pertamina. Setidaknya bisa
mewujudkan harapan Ibu Karen, di mingguminggu terakhirnya menjabat sebagai
Direktur Utama Pertamina. Dimana kelak
setelah pengunduran beliau pada tanggal 30
September 2014, sudah disiapkan banyak
generasi calon-calon pemimpin Pertamina
yang mumpuni, berintegritas, berperan aktif
dalam pembangunan, serta memiliki kepekaan
terhadap permasalahan bangsa.
Semoga…
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Karen Melangkah ke Panggung Dunia*)
GALAILA Karen, begitu orang tua memberinya nama
ketika lahir pada hari Minggu,19 Oktober 1958 di Bandung.
Puteri pasangan Dr. Sumiyatno dengan R. Asiah. Ayahnya,
Presiden Direktur di Biofarma, perusahaan produsen vaksin
Indonesia yang ternama hingga kini, dan utusan pertama
Indonesia di organisasi kesehatan dunia, World Health
Organization – Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Perempuan tomboi yang sejak belia senang naik sepeda
motor -- meski belum punya SIM -- ini melanjutkan studi di
jurusan Teknik Fisika – Institut Teknologi Bandung (ITB) dan
lulus pada 1983. Di SMA Negeri 3 Bandung, Karen dijuluki
“Ratu Bangor Toloheor.” Ia pernah memboyong temantemannya sekelas, menyantap pempek di Jalan Setiabudi,
pada jam sekolah.
Pasalnya? Ia tak suka, guru kimianya diganti dengan
guru baru. Akibatnya, sekolah memanggil ayahnya, padahal
sang ayah sedang bertugas di Austria. Ia disuruh minta
maaf. Bila tidak, dia terancam tak bisa mengikuti ujian
akhir SMA. Karena ulahnya itu, ia dimarahi ibunya, R. Asiah
Hamimzar.
Gadis tomboy ini mulanya hendak menjadi arsitek.
Tapi, ayahnya menghendaki dia menjadi dokter, sedangkan

pendidik. Ia memang terpikat dengan dunia pendidikan
dan mengajar. Itulah sebabnya dia mendirikan Pertamina
Corporate University. Sekaligus mengirim para manajer
dan direksi Pertamina ke Harvard University.
Karen terinspirasi oleh film favoritnya, To Sir with
Love yang berkisah tentang seorang guru (diperankan
Sidney Poitier) mendidik anak-anak bangor toloheor di
Bronx – New York. Itulah sebabnya, dia senang ketika
diminta memberi kuliah umum di Universitas Indonesia,
Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, bahkan
anak-anak SMA.
Suatu ketika, saya bertanya pada Karen, “Kapan
punya waktu mengurus suami dan anak-anak?” Karen
terdiam, kemudian dia menengok suami dan tiga
anaknya.
“Bang Sem tanya sendiri deh sama mereka..,” ulasnya
sambil senyum.
Bagi saya, Karen adalah perempuan hebat di
BUMN. Tak hanya sekadar hebat dalam memimpin.
Tapi dalam mengembangkan potensi manajer dan staf.
Keberaniannya mewujudkan visi Pertamina sebagai
korporasi energi terdepan berkelas dunia, patut dipujikan.

kakaknya (Lily Dahlia) menganjurkan dia
mengambil studi bidang energi. Karen
mengikuti kemauan ayahnya, masuklah dia ke
Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran,
Bandung. Hmmh…, karena tak kuat melihat
darah dan tak suka menghafal rumus, ia
keluar. Lalu masuk jurusan Teknik Fisika ITB.
Sang ayah tak keberatan. “Kamu lahir
telanjang, keluar dari rumah ini juga telanjang,
kecuali dengan ijazah yang kamu bawa,” pesan ayahnya
kepada Karen.
Di ITB ini juga dia bertemu jodoh, Herman Agustiawan
dan beroleh amanah, tiga orang anak.
Setelah lulus dari ITB, Karen berkiprah di Mobil Oil
Indonesia hingga 1996, saat perusahaan itu diakuisisi Exxon
Mobil. Di Mobil Oil Indonesia, Karen menapaki karir, mulai
dari menjadi analis dan programmer dalam pemetaan sistem
eksplorasi, sampai menjadi seismic processor dan seismic
interpreter untuk beberapa proyek mancanegara di markas
Mobil Oil, Dallas – Amerika Serikat.
Kariernya terus berkembang. Karen menjadi product
manager G&G and data management applications di
CGG Petrosystems Indonesia, 1998. Lantas, menjadi
spesialis pengembangan pasar dan integrated information
management (IIM) di landmark Concurent Solusi Indonesia.
Di perusahaan ini juga dia menjadi manajer pengembangan
bisnis untuk beberapa klien, seperti ExxonMobil, Pertamina,
BP Migas, dan Ditjen Migas Departemen ESDM, 2000.
Kehebatannya membawa Karen menjadi commercial
manager for consulting and project management (20022006) pada perusahaan konsultan Migas Halliburton
Indonesia.
Lepas dari itu, dia dipercaya sebagai Direktur Hulu PT
Pertamina (Persero), 2008 –2009. Sejak 5 Februari 2009,
dia menjabat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sampai
mengumumkan mundur.
Selama menjabat Dirut Pertamina, melalui program
kemitraan dan bina lingkungan, dia memusatkan perhatian

Aksi korporasinya membeli ladang minyak di Irak
dan beberapa belahan dunia lainnya, luar biasa, ketika
Indonesia terancam deposit minyak bumi berbasis
fosil. Lalu menentukan arah, gas sebagai masa depan.
Konsisten pada visi, Karen konsisten menegakkan good
corporate governance, termasuk pakta integritas yang
ketat. Tapi, para pemilik kuasa politik, sering senang
memaksanya.
Sayang, dia harus menghadapi mitra kerja yang tak
berwawasan luas seperti dia. Akibatnya, dalam dengar
pendapat dengan DPR, ia sempat di-bully anggota
parlemen yang berwawasan cekak.
Ketika menjadi juri untuk memilih CEO terbaik
BUMN, bersama Tanri Abeng, Said Didu, hermawan
Kertajaya, Robby Johan, Ilham Habibie, dan lainnya,
saya sering mengulik Karen tentang komitmennya pada
pengembangan potensi sumberdaya manusia sebagai
energi yang terus terbarukan bagi bangsa.
Karen, perempuan luar biasa yang diakui dunia
internasional. Kini, dia pergi meninggalkan Pertamina,
untuk fokus mengurus keluarga (suami dan anakanaknya) dan menyumbangkan ilmu dan pengalamannya
di Harvard University. Kita (mustinya) kehilangan dia.
Kehilangan orang hebat, hanya karena tak pandai
mengenali kehebatannya.
Dan Karen, meninggalkan pertanyaan, seperti yang
dia tanyakan kepada siswa SMA Negeri Cikampek tahun
lalu : ”Siapa yang mau jadi Direktur Utama Pertamina?”
Karen, teruslah melangkah, teruslah berprestasi, di

pada pendidikan anak-anak. Tak jarang, Karen terlihat

panggung dunia.•

mengekspresikan diri sebagai sesosok ibu sekaligus

*) Diambil dari http://www.akarpadinews.com/read/ekonomi-bisnis/karen-melangkah-ke-panggung-dunia
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cost recovery migas
berkurang

JAKARTA (Republika) – Badan Anggaran
DPR menyepakati biaya pengembalian operasi
dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertam
bangan migas atau cost recovery senilai 16
miliar dolar AS, atau sekitar Rp 191 triliun. Angka
tersebut lebih rendah dari usulan pada nota
keuangan RAPBN 2015. Dalam nota keuangan
RAPBN 2015 sebelumnya, cost recovery migas
dipatok sebesar 16,5 miliar dolar AS. Namun,
angka itu kemudian dinaikkan SKK Migas
menjadi 17,8 miliar dolar AS. “Angka 16 miliar
dolar AS itu jalan tengah,” ujar Ketua Sidang
Banggar Tamsil Linrung, pada (22/9). Biaya
yang akan dibayarkan kepada kontraktor migas
tersebut sudah termasuk optimalisasi Blok
Cepu. Pemerintah telah mematok target lifting
minyak 2015 sebesar 900 ribu barel perhari.
Target tersebut naik dari lifting minyak tahun ini
sebsar 845 ribu barel perhari.

subsidi bbm dan listrik 2015
dikurangi

JAKARTA (Koran Tempo) – Pemerintah dan
Badan Anggaran DPR memotong hampir Rp20
triliun anggaran belanja subsidi BBM dan listrik
pada 2015. Hal itu terungkap dalam Rapat
Panitia Kerja Energi Badan Anggaran DPR
di Senayan, pada (22/9). Subsidi BBM dan
Elpiji pada tahun depan dipatok Rp 276 triliun.
Jumlah itu turun dibanding usul semula dalam
Rancangan APBN 2015, yaitu Rp 291,1 triliun.
Rinciannya, subsidi BBM sebesar Rp 194,2
triliun dengan kuota 46 juta kiloliter. Sedangkan
subsidi Elpiji 3 kg sebesar Rp 55,1 triliun untuk
5,7 juta ton dan liquid gas vehicle (LGV) sejumlah
Rp 4,2 triliun. “Kami sepakati angka subsidi
BBM,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil
Linrung. Angka subsidi tersebut masih cukup
besar karena pemerintah baru juga mewarisi
sisa pembayaran BBM subsidi pada tahun
sebelumnya sebesar Rp 45 triliun.•RIANTI
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Tingkatkan Percaya Diri dengan
Berbahasa Inggris
JAKARTA – Fungsi Culture
and Transformation Pertamina
menyelenggarakan, Perta
mina Speech Competition
2 0 1 4 d i L a n t a i G ro u n d
Kantor Pusat Pertamina,
Selasa (16/9). Kegiatan ini
dibuka oleh Direktur Utama
Pertamina, Karen Agustiawan
dan dihadiri pula Direktur SDM
Pertamina, Evita M Tagor,
mantan Menteri Pendidikan
Wardiman Djoyonegoro,
dan tim juri dari Toastmaster
Indonesia.
“Bahasa Inggris sangat
penting dan memang culture
orang Indonesia adalah

‘malu-malu’ untuk ber ko
mun ikasi dalam bahasa
Inggris. Siapapun yang akan
memenangkan kompetisi ini,
saya berharap bisa menjadi
perwakilan Pertamina di luar
negeri karena penting sekali
bahwa dunia internasional
itu mengetahui siapa itu Per
tamina,” ucap Karen.
Selebihnya Karen juga
mengakui kemampuan
bahasa Inggris para pekerja
muda jauh lebih baik jika
dibandingkan pekerja yang
lebih tua, karena yang lebih
muda pengayaan kosa
katanya jauh lebih banyak
dan bagus.
“Berbicara bahasa Inggris
itu banyak manfaatnya.
Karena itu, selain bisa
berbicara dalam bahasa

Inggris, juga harus bisa
mengerti dan paham
substansinya,” lanjutnya.
Ada tiga hal penting yang
ditekankan oleh Karen bagi
para pekerja Pertamina untuk
pengayaan bahasa Inggris
di dunia kerja, khususnya di
Pertamina. “When you are
Public Speaking, When you
are Negotiating Table, When
you are in the formal dinner &
breakfast”.
Sementara itu, Direktur
SDM Pertamina Evita M.
Tagor juga mengungkapkan
kebanggaannya dengan
generasi muda Pertamina yang
tidak kalah dengan IOC dan
NOC lainnya. Artinya, mampu
mengungkapkan pikiran,
perasaan dan pendapat de
ngan menggunakan bahasa
Inggris. Menurutnya, bahasa
Inggris adalah bahasa
bisnis yang akan membawa
Pertamina ke level World
Class.
“Saya berharap para juara
dan peserta pada Speech
Competition kali ini bisa
membawa rekan-rekannya
dan bisa membawa suatu
suasana baru di lingkungan
kerjanya sehingga tidak lagi
merasa fobia terhadap Ba
hasa Inggris,” ungkap Evita.
Para peserta berasal
dari pekerja Pertamina
Kantor Pusat Pertamina
dan Marketing Operation

JAKARTA - Menteri Petro
leum & Energi Papua Niugini
Nixon Dabon didampingi
Dubes PNG untuk RI Peter
Ilau mengunjungi Pertamina
dan diterima oleh VP Investor
Relations Achmad Herry di
Executive Lounge Kantor
Pusat Pertamina, Jumat
(19/9). Menteri Nixon mem
b a w a ro m b o n g a n y a n g
terdiri dari pejabat PNG dari
berbagai instansi, dan juga
pejabat dari NPCP (National
Petroleum Company of PNG)
dan Petromin, dua BMUN
PNG di bidang energi dan
perminyakan. Sementara VP
IR Achmad Herry didampingi
Capital Market Manager
Kornel H. Soemardi dan
jajaran Investor Relations

lainnya.
Kunjungan ini merupakan
kunjungan kehormatan dalam
rangka mencari informasi
peluang bisnis bidang energi
dan perminyakan yang bisa
dikerjasamakan antara PNG
dengan RI. Dalam kunjungan
tersebut, delegasi PNG
banyak menanyakan peluangpeluang bisnis di sektor hulu
dan gas.
Achmad Herry menga
takan PNG ingin mengetahui
tentang Pertamina dan akti
vitasnya di bidang energi dan
perminyakan, terutama yang
berkaitan dengan investasi
di hulu. Delegasi PNG juga
menanyakan bagaimana
hub ungan Pertamina de
ngan tiga kementerian,

Foto : PRIYO

Menteri Energi PNG Kunjungi Pertamina

Capital Market Manager Kornel H. Soemardi menjelaskan tentang bisnis Pertamina
kepada rombongan Menteri Energi Papua Nugini.

yaitu Kementerian ESDM,
Kementerian BUMN dan
Kementerian Keuangan.
Terakhir PNG pun menanyakan
prospek bisnis Pertamina
ke depan. Pertamina sendiri
sudah memiliki MoU dengan

NPCP, salah satu dari BUMN
energi PNG.
Kunjungan ke Kantor
Pusat Pertamina juga akan
diikuti dengan kunjungan ke
Kilang LNG Badak di Bontang
pada minggu (21/9).•URIP
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Foto : ADITYO

RESUME
PEKAN INI

Region. Terdapat 10 peserta
di kategori Prepared Speech
dan 15 peserta di kategori
Table Topic.
Pertamina Speech
Competition untuk kategori
Table Topic, dijuarai oleh
Dhita Rizkiana Wirapradja,
Nabila, dan Sandro Yosua.
Sedangkan untuk kategori
Prepared Speech diraih Roy
Victor, Bagja Mahendra dan
Ni Wayan DA.
“Ini bisa menjadi referensi
menularkan semangat dan
memacu teman-teman lain
nya untuk semakin confident
di bidang apapun yang men
jadi bagian dari tata nilai 6C.
Setiap orang pasti nervous
untuk maju dan tampil tetapi

dengan kita confident maka
kita akan bisa mengalahkan
rasa nervous tersebut,”
ungkap salah satu pemenang,
Roy Victor, dari fungsi Analyst
HR Planning & Risk Pertamina.
Sebagai perusahaan
kelas dunia Pertamina wajib
memiliki SDM berkualitas
yang bisa menyampaikan
visi misi Pertamina di dunia
internasional. Kemampuan
berbahasa Inggris juga mutlak
diperlukan dalam rangka
negosiasi bisnis.
Kegiatan ini sekaligus
menjadi sarana bagi para
pekerja agar bisa mengukur
dan mebuktikan kemampuan
bahasa Inggris yang di
miliki.•Irli

Closing Asset TX &
Workshop UPP Harta
kekayaan Perusahaan
MALANG - MOR V menyelenggarakan closing asset TX
dan workshop UPP atas harta kekayaan perusahaan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada 11-12 September
2014 di Aula TBBM Malang ini diikuti oleh 34 peserta PIC
UPP fungsi/unit bisnis dan lokasi di wilayah Jawa Timur,
Bali, NTB dan NTT.
M&T Internal Audit Surabaya & Kalimantan Manager,
Suparyono menjelaskan, melalui program ini, maka
MOR V telah menyelesaikan 68 item data asset TX di
Jatim Balinus yang akan ditindaklanjuti dalam proses
usulan penghapusan dan pelepasan aset tetap. Selain
itu juga akan menyelesaikan proses ulang UPP 1.021
item di RKAP 2014 yaitu, yang diharapkan paling lambat
pada Minggu II Oktober 2014 dokumen usulan sudah
terproses.
“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Mana
jemen MOR V terhadap pengelolaan harta kekayaan
perusahaan utamanya dalam penyelesaian asset TX dan
penyelesaian proses ulang usulan penghapusan dan
pelepasannya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, M&T Internal Audit
Surabaya & Kalimantan Manager memberikan peng
hargaan kepada pengusul UPP terbaik, yaitu PIC UPP
terbaik kepada Dhimas Widhi Wicaksono dari TBBM
Tanjungwangi dan Fungsi/Lokasi Pengusul UPP terbaik
kepada TBBM Tanjung Wangi.•MOR V
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KALIMANTAN TIMUR - Pada 26 Agustus 2014
bertempat di Site Kideco Jaya Agung, Tanah Grogot
Kalimantan Timur dilaksanakan sosialisasi dan sharing
implementasi Biosolar bagi Kideco Group beserta para
kontraktornya.
Acara ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi
kepada konsumen IFM mengenai kesiapan distribusi
BioSolar dari Pertamina, product knowledge, cara
handling serta dampak terhadap mesin dan alat berat
dengan penggunaan biosolar. Hal ini sangat dibutuhkan
oleh PT Kideco Jaya Agung beserta para kontraktornya
yang menggunakan BBM dari PT Kideco Jaya Agung
mengingat konsumsi BBM yang sangat tinggi sekitar
25.000 KL/bulan untuk mempersiapkan pemakaian
Biosolar.
Acara diisi oleh Sr Officer Product & Technical
Support Choerniaditomo dan Asistant Manager KAM
Support Brahmayanto. Sedangkan dari Kideco Jaya
Agung diwakili oleh Logistic Manager Chang Jae Won
dan Jelansyah (Logistic). Acara ini dihadiri 60 peserta.
Dengan sosialisasi ini, PT Kideco Jaya Agung dan
group dapat lebih memahami spesifikasi produk, cara
handling biosolar serta dapat melakukan programprogram kerja untuk mempersiapkan penggunaan
produk biosolar dan dapat berkoordinasi dengan pihak
OEM alat berat mereka.•IFM

CIP MOR IV : Treasure of Inovation

Media Manager Pertamina Adiatma Sardjito berbincang dengan Menteri
Perdagangan, Muhammad Luthfi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo
yang mengunjungi booth Pertamina di IIMS 2014.

kebanggaan dalam negeri Rio
Haryanto, dijadwalkan akan
ada di booth Pertamina dan
menyapa para pengunjung.
Adapun beberapa paket
menarik yang ditawarkan
di booth Pertamina yakni
harga khusus untuk produk
Lubricants, seperti Fastron
Prima XPm Enduro, dan
Super Motor. Tak cukup itu,
setiap pembelian Fastron
4 liter, pengunjung akan
mendapatkan voucher BBK
dan merchandise menarik.
“Ini adalah sarana terbaik
untuk Pertamina untuk

memp romosikan produkproduknya seperti Pertamax,
Vi-gas, dan Lubricants. Vi-gas
ini pertama kali kita pamerkan
karena ini lebih bagus dan
harganya lebih ekonomis,”
kata Media Manager Perta
mina, Adiatma Sardjito.
Hal yang sama disam
paikan Finance and Business
Support Director Pertamina
Lubricants, Nasuhi Hidajat.
Keikutsertaan Pertamina
merupakan suatu sinergi an
tara dunia otomotif dan in
dustri pendukungnya.• SAHRUL

Timor GAP Melakukan Kunjungan ke Area
RU V Balikpapan dan PT Badak NGL
BONTANG - Timor GAP mengunjungi
PT Badak NGL dan RU V Balikpapan,
pada (10/9) di Kalimantan Timur.
Didampingi oleh VP Strategic
Planning & Business Development
Foto : MOR V

SUR A B AYA - M a r k e t i n g
Operation Region V melak
sanakan Forum Presentasi
CIP 2014 tingkat Region yang
digelar dengan suasana under
water bertema “Treasure of
Inovation”. Forum ini diikuti
69 gugus peserta dan dilak
sanakan pada 31 Agustus
s.d 2 September 2014 di
Kantor Menara Pertamina
Jagir Surabaya.
GM MOR V Giri Santoso
menyampaikan masih banyak
inovasi yang bisa ditemukan
pekerja untuk dikaji menjadi
sebuah proyek Mutu. Giri
mengajak seluruh peserta
un
tuk melihat kegiatan
operasional dan kondisi
lingkungan kerja dengan cara
yang berbeda, tetapi juga

rum regional yang penting
untuk 5 tahun ke depan di
mana 10 tahun ke depan
akan menjadi forum dunia.
Ia juga mengungkapkan
bahwa investasi di otomotif
merupakan hal penting di
mana bisa memberikan nilai
tambah yang luar biasa.
Pertamina sebagai
produsen bahan bakar dan
pelumas kualitas dunia
terbesar di Indonesia pun
ambil bagian dan bersinegi
dalam akselerasi otomotif di
Indonesia. Di IIMS Pertamina
menyuguhkan seabrek
kegiatan atraktif yang berhasil
menyedot perhatian ratusan
pasang mata pengunjung.
Termasuk informasi produk
Pertamina, seperti Pertamax,
Lubricants dan Vi-Gas.
Vi-Gas merupakan
bahan bakar andalan baru
besutan Pertamina, yang
memiliki tekanan, kualitas
dan oktan yang lebih bagus
dari Pertamax seri 94. Ini
merupakan kali pertama ViGas dikenalkan di pameran
umum. Yang lebih menariknya
lagi pembalap Formula

Foto : ADITYO

Sosialisasi Implementasi
Biosolar di Kodeco

Jakarta – Pertamina kem
bali mendukung tumbuh
kembang dunia otomotif da
lam negeri dengan menjadi
sponsor utama pameran mobil
terbesar di Asia Tenggara,
Indonesia Internasional Motor
Show (IIMS) 2014, di Jakarta
International Expo (JIExpo),
Kemayoran, pada18-28 Sep
tember 2014.
Pameran tahun ini me
rupakan pameran paling besar
yang pernah diselenggarakan
sejak 1986, dan diramaikan
oleh 36 merek dan 286 in
dustri pendukung. Termasuk
didalamnya industri kecil dan
menengah.
IIMS ke-22 ini dibuka
oleh Menteri Perdagangan,
Muhammad Luthfi, dan
dihadiri oleh Menteri Pemuda
dan Olahraga Roy Suryo,
Ketua Umum Gaikindo
Sudirman MR, Ketua Panitia
Pameran Johnny Darmawan,
dan kalangan pejabat agen
tunggal pemegang merek di
Indonesia.
Dalam sambutannya
Muhammad Luthfi menga
takan, IIMS merupakan fo

melihat lebih dalam untuk
menggali inovasi yang masih
tersembunyi di sekitar pekerja.
Pada kategori Gold
Forum Presentasi CIP 2014
ini peringkat satu berhasil
diraih oleh GKM Sego Krawu.
Sedangkan di peringkat kedua
berhasil diraih oleh GKM Motor
Klonenk II dari fungsi HSSE
Area Jatim Balinus dan disusul

oleh PKM Mandara diposisi
ketiga dari Fungsi S&D
Region V TBBM Sanggaran.
Untuk kategori Silver diraih
oleh 34 peserta dan Bronze
diraih 28 peserta. Selain
kategori tersebut, Panitia juga
memberikan penghargaan
The Best Poster dan The Best
Performance dari masingmasing stream.•MOR V

Pertamina Nina Sulistyowati, rombongan
Timor GAP yang dipimpin oleh President
& CEO Timor GAP Fransisco Da Costa

Foto : ADITYO

Foto : IFM

Pertamina Kembali Dukung IIMS 2014
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Monteiro mengunjungi kilang RU V
Balikpapan dan mendapat penjelasan
tentang proses penyaluran BBM dari
kilang ke kapal.
Selanjutnya, Timor GAP mengunjungi
PT Badak NGL dan disambut oleh
Daniel S. Purba Direktur & COO PT
Badak NGL. Mereka mendap atkan
penjelasan tentang proses bisnis anak

Fransisco Da Costa Monteiro President & CEO Timor
GAP memyerahkan secara simbolis kenang – kenangan
sebagai rasa terima kasih kepada PT Badak NGL yang
diwakili Daniel S. Purba selaku Direktur & COO.

perusahaan Pertamina ini. Termasuk fa
silitas keselamatan dalam pemadaman
LNG yang hanya ada dua di dunia, yaitu
Amerika dan Indonesia.•ADITYO

Rig PDSI Siap Beroperasi di Aljazair ... Sambungan dari halaman 1
seperti CTE, Pertamina se
makin memantapkan tekad
untuk bisa menjadi lokomotif
Indonesia Incorporated
di wilayah operasinya di
luar negeri. Pemerintah

Aljazair sendiri telah sangat
terbuka dengan Indonesia,
khususnya Pertamina untuk
tidak hanya terlibat dalam hal
operatorship tetapi juga jasa
dengan menggandeng mitra

dari Indonesia,” katanya.

November 2014 sehing

lingkungannya yang ekstrem,

bekal pengalaman panjang

Direktur Utama PDSI

ga Januari 2015 siap

seperti daerahnya di padang

sebelumnya, PDSI akan

Faried Rudiono mengatakan,

dioperasikan di Blok 405a

pasir, debu yang tebal,

mampu menunjukkan kinerja

setelah rig ‘PDSI#43.3/

Aljazair. Menurut dia, Aljazair

dan suhu yang mencapai

yang baik di Aljazair,” tutup

AB1500-E’ tuntas Okto

merupakan tantangan

50 derajat Celcius. “Akan

Faried.•Rudi Ariffianto/DSU

ber, akan dikapalkan pada

baru bagi PDSI karena

tetapi kami yakin, dengan
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Pertamina Goes to
Campus 2014
MAKASSAR – Puluhan mahasiswa mengantri
saat acara Pertamina Goes To Campus 2014

“Energi untuk Negeri” di Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Muslim Indonesia,
Makasar, Pada hari Selasa (16/9).

Mulyadi.

dengan perayaan ulang ta

“Ketika kami, Pertamina

hun ke-2 Pertamina Soccer

Foundation menjadi lembaga

School yang jatuh pada

yang menaungi Pertamina

15 September, Pertamina

Soccer School, saat itu kami

kembali

me-launching

mengusulkan bukan hanya

komp etisi Liga Pertamina

sekolah sepakbola saja,

U-16 sebagai kontribusi

tetapi sekaligus juga disertai

pembinaan sepakbola usia

Liga Pertamina. Kalau kita

muda di Indonesia.

punya sekolah sepakbola,

Ada yang berbeda dengan acara Pertamina

“Pertamina ingin ber

tanpa mempunyai liga, itu

Goes To Campus kali ini di Makassar, acara ini

sungguh-sungguh mem

seperti seorang penari yang

menjadi spesial karena diadakan selama 3 hari

berikan sumbangsih pemain-

tidak punya panggung untuk

pemain nasional kelak di

menari,“ lanjut Nina.

berturut-turut dari 15-17 September 2014.
PTGC 2014 ini diisi oleh pelatihan jurnalistik

Foto : PRIYO

JAKARTA - Bertepatan

Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina menjelaskan tentang
kompetisi Liga Pertamina U-16 yang dimulai pada 21 September 2014 hingga
April 2015.

Liga U-16 digelar. Kompetisi

dimulai pada Minggu (21/9)

kemudian hari melalui pen

Menurut Nina, liga ter

akan diikuti 16 klub sepakbola

dan akan berakhir pada

didikan. Pertamina tidak

nyata memberikan dampak

di wilayah Jabodetabek,

April 2015. Artinya akan ada

membentuk klub sepakbola,

yang sangat positif bukan

dengan setiap klub diperkuat

30 pekan pertandingan.

tetapi memilih mendirikan

hanya kepada Pertamina

maksimal 25 pemain. Ke-16

Setiap pekan akan ada 8

sekolah sepakbola.”

Soccer School. “Walaupun

klub tersebut terdiri dari 11

pertandingan, sehingga

Demikian dikatakan oleh

Pertamina Soccer School ha

klub lama yang bertahan dan

total pertandingan 240 laga

Direktur Eksekutif Pertamina

nya 24 anak, tetapi kami ingin

5 klub hasil play off. Sebagai

sampai

dan Brightgas, serta Human Resources di

Foundation Nina Nurlina saat

menginspirasi dan melatih

catatan, tahun lalu kompetisi

masih kompetisi usia muda,

PGTC 2014 ikut memberikan kontribusi dan

konferensi pers pada Sabtu

ratusan anak di seluruh wi

diikuti 14 klub. Pemain yang

maka waktu pertandingan

informasi yang mendalam dan sangat berarti

(20/9) di Kelapa Gading.

layah Jabodetabek kalau

boleh ikut adalah pemain

adalah 2 x 35 menit di atas

Hadir pula berbicara dalam

perlu di seluruh Indonesia,”

kelahiran tahun 1998-1999

lapangan 90 x 60 meter.

konferensi pers itu adalah

ujarnya.

dan harus memegang surat

S e b e l u m k o n f e re n s i

untuk mahasiswa dan dibuka oleh GM Marketing
Operation VII Budi Setio Hartono. Dekan FKM
UMI Dr. R. Sudirman dan Presiden Federasi
Serikat Pekerja Pertamina Bersatu Ugan Gandar
juga berkesempatan ikut membuka acara kali ini.
Adanya stand-stand seperti Pertamina
PKBL, CSR, Pertamina Foundation, Pertamax

mengenai Pertamina untuk diperkenalkan
kep ada mahasiswa. “Selama 3 hari acara
Pertamina Goes To Campus 2014 diadakan,
diharapkan mahasiswa UMI dapat menggali
informasi-informasi mengenai bisnis, produk dan
kegiatan-kegiatan Pertamina,” ujar Budi dalam
sambutannya.

selesai. Karena

Direktur Pertamina Soccer

Sementara Manajer

rekomendasi dari Pengurus

pers, para pelatih dari ke-16

School Hadi Ramadani, pe

Liga U-16 Ade Mulyadi

Cabang (Pengcab) PSSI

klub melakukan pertemuan

latih PSS Mauro Ardizzone

mengatakan tahun ini meru

setempat.

teknis membahas teknis

dan Manajer Liga U-16 Ade

pakan tahun kedua kompetisi

Pertandingan perdana

kompetisi.•URIP

PTGC dapat sekaligus menjadi sarana un
tuk memperkenalkan Pertamina kepada stake
holder. “Pertamina mempunyai kewajiban untuk
memperkenalkan Pertamina kepada seluruh
stakeholder-nya. Semua masyarakat dan semua
rakyat negeri ini karena BUMN ini adalah milik

Kesepakatan Pengembangan Desa Wisata Kamojang
Ditandatangani
JAKARTA - Direktur Utama

sedang dirintis ada

PT Pertamina Geothermal

lah mengembangkan

Energy (PGE) Rony

Des a Wisata Kamojang

Gunawan berjabat tangan

yang mengedepankan

bersama Bupati Bandung

perlindungan lingkungan dan

Dadang M. Naser seusai

pelestarian budaya sehingga

dengan sesi sosialisasi oleh Pertamina, Pertamina

menandatangani naskah

dapat meningkatkan ke

Foundation, CSR, MOR VII dan Pelumas.

kerjasama pengembangan

ekonomian masyarakat

Sosialisasi ini mendapatkan respon yang positif

kawasan wisata Kamojang

sekitar” ujar Rony.

dari mahasiswa, antusiasme mahasiswa terlihat

di Kecamatan Ibun, Jum’at

dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk

(19/9) di Bandung.

rakyat, dan memberikan informasi yang seluasluasnya kepada masyarakat tentang Pertamina,”
jelas Ugan saat wawancara di sela-sela acara.
Hari ke-2, stand CSR memberikan bibit pohon
secara gratis untuk mahasiswa yang merupakan
bagian dari program Sobat Bumi, Acara dilanjutkan

narasumber. Pebalap Pertamina Rifat Sungkar
juga diberikan kepercayaan oleh Pertamina untuk
menyosialisasikan dan memperkenalkan produk
pelumas Fastron.
Hari terakhir PTGC 2014 diisi dengan
talkshow, nonton bersama Kita vs Korupsi dan
pemberian hadiah untuk final stand up Comedy.
Acara ini juga dimeriahkan dengan games, kuis,
musik serta pergantian pelumas dengan discount
10 persen untuk mahasiswa.•PRIYO

Lebih lanjut Rony
mengatakan konsep Desa

Penandatanganan ini

Wisata Kamojang nantinya

merupakan kesungguhan

merup akan salah s atu

PGE dalam melaksanakan

tujuan wisata di Jawa Barat.

program corporate social

Adapun fasilitas yang ada

responsibility di kawasan

di Desa Wisata tersebut

Area Kamojang. “Saat ini

meliputi budidaya jamur

PGE sedang melakukan

geothermal, pelestarian

pengembangan kawasan

domba hias, kuliner lokal,

wisata Kamojang di Keca

pengembangan Geothermal

matan Ibun, Kabupaten

Information Center (GIC),

Bandung. Program yang

konservasi Elang Jawa,

Foto : PGE

Foto : PRIYO

Pertamina Kembali Gelar Liga U-16

penataan kawasan Kawah

ini. “Dengan adanya kerja

Kamojang dan normalisasi

sama ini diharapkan dapat

danau. “Kami menargetkan

mengoptimalkan potensi

Kamojang dan Desa

pariwisata di Kabupaten

Laksana jadi objek wisata

Bandung. Kami akan menun

unggulan setelah Ciwidey,”

taskan pembangunan jalan

demikian disampaikan Rony.

Kamojang dari Kecamatan

Bupati Bandung Dadang

Majalaya. Target selesai

M. Naser menyambut baik
dengan adanya kerjasama

tahun 2015,” ujarnya.•PGE
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Jakarta - PT Tugu Pratama Indonesia
(TPI) berperan aktif dan berkontribusi pada
bidang pendidikan untuk para pelajar sebagai
generasi muda Indonesia, (9/9).
Acara yang berlangsung di SMAN 1 Budi
Utomo - Jakarta ini, dihadiri oleh Yasril Y.
Rasyid selaku Presiden Direktur TPI sekaligus
pemateri dalam pengenalan pengetahuan
asuransi, tim Corporate Secetary, Ubaidillah
Rahmat selaku Wakil Kepala Sekolah SMAN
1 Budi Utomo - Jakarta serta siswa dari kelas
XI dan XII.
Dalam hal ini, sebagai perusahaan asu
ransi kerugian yang masih anak perusahaan
Pertamina, sangat mendukung gerakan
TPI Mengajar karena dapat memberikan
wawasan yang luas mengenai dunia pera
suransian. Adapun materi yang disampaikan
menitiberatkan pada pengenalan pengetahuan
asuransi dan produk unggulan yang dimiliki
oleh TPI.
“Terus terang ini adalah program peru
sahaan yang sudah kami lakukan setiap
tahunnya, dan kali ini kami dengan senang hati
berkesempatan untuk dapat mengenalkan
industri asuransi pada pelajar disini,” kata
Yasril. Y Rasyid yang juga alumnus dari SMAN
1 Budi Utomo Jakarta.
Selain memberikan ilmu, TPI memberikan
bantuan CSR berupa perlengkapan ke
butuhan sekolah seperti printer dan laptop.
Dengan bantuan ini diharapkan akan
mempermudah jalannya proses belajar
mengajar di sekolah tersebut, yang pada
akhirnya mampu memberikan pengaruh
positif terhadap peningkatan kemampuan
akademis para siswa.•TPI

Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA didampingi Wakil
Bupati Cilacap Ahmad Edi Susanto, Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko
dan General Manager RU IV Cilacap Edy Prabowo mengacungkan jempol sebagai
tanda penggunaan secara resmi kapal patroli mangrove.

katanya.
Wahyono menjelaskan,
kayu mangrove itu keba
nyakan digunakan untuk
membuat arang atau dijadi
kan kayu bakar yang akan
dijual kembali. “Saya per
nah mendatangi tempat
pembuatan arang di daerah
Donan. Saya jelaskan kepada
mereka pentingnya mangrove
dan meminta mereka untuk
menghentikan penebangan
liar,” ujarnya. Wahyono meng
akui, sampai saat ini memang
belum ada sanksi hukum
untuk para penebang ilegal
tersebut. Namun, dengan

cara persuasi, ia yakin,
masyarakat akan semakin
sadar pentingnya mangrove
untuk semua pihak.
Sementara GM RU IV
Edy Prabowo berharap,
kapal patroli yang diberi
nama Berth Kambuaya itu
dapat dirawat dan digunakan
sebagaimana mestinya oleh
kelompok tani yang sudah
menjadi mitra binaan RU IV
sejak 2009 tersebut. “Bantuan
ini sekaligus menjadi bukti
bahwa RU IV sangat peduli
dengan pelestarian lingkungan
di sekitar wilayah operasinya,”
pungkas Edy.•RIA

RU VI Balongan Adakan Coastal Clean Up
INDRAMAYU - Sebagai
bentuk kepedulian terhadap
lingkungan khususnya
di pesisir pantai, Refinery
Unit VI Balongan bersamasama dengan Mahasiswa
Universitas Wiralodra dan
Masyarakat Pabean Udik

Foto : MOR I

Depot FP LPG Tandem Tanam Pohon
Bersama Masyarakat

Tandem - Depot FP LPG Tandem menggelar
acara penghijauan yang bertajuk “Pertamina
Menabung Pohon”, dan dihadiri Walikota Binjai
M. Idaham beserta jajaran Pemko Binjai dan
juga tokoh masyarakat setempat.
Gelaran ini merupakan wujud dari Cor
porate Social Responsibility (CSR) yang
dikemas dalam bentuk penanaman pohon
Glodok, Mangga, Rambutan, dan Jambu
Madu di Lingkungan Masyarakat sekitar
dengan total 2.100 pohon.
Kegiatan ini diawali dengan penyerahan
secara simbolis bibit pohon rambutan oleh Pjs.
OH Depot FP LPG Tandem Yudha W. Wibowo
kepada Walikota Binjai dan dilanjutkan dengan
kegiatan gotong royong oleh warga untuk
penanaman pohon di sepanjang jalan protokol

setidaknya 10 sampai 15
perahu jukung mengangkut
kayu mangrove hasil curian
dari tebangan liar. Jumlah ini
setara 12-18 meter kubik.
Bersama dengan 33
anggota kelompok Patra Krida
Wana Lestari lainnya dan
dibantu dengan Kelompok
Masyarakat Pengawas
(Pokmaswas) Kecamatan
Kampung Laut, mereka ber
giliran melakukan patroli
dengan kapal seharga
Rp86.900.000 yang berasal
dari CSR RU IV Cilacap.
Selama ini, patroli dilakukan
dengan menggunakan ka
pal patroli milik Pengawas
Perikanan Cilacap.
Menurut Wahyono, untuk
mengurangi penebangan
ilegal oleh masyarakat, se
lain patroli, ia juga meng
edukasi masyarakat tentang
pentingnya mangrove. “Ka
lau masyarakat Kampung
Laut mudah diajak dialog.
Masalahnya, yang melaku
kan penebangan ilegal ke
banyakan berasal dari ping
giran kota Cilacap bahk an
ada yang dari Jawa Barat,”

Foto : KUN

Gerakan TPI Mengajar
untuk Pelajar SMA

CILACAP – Tak ada yang
lebih membahagiakan Wah
yono, Ketua Kelompok
Patra Krida Wana Lestari,
selain mendapatkan kapal
patroli mangrove dari Refinery
Unit (RU) IV, pada Senin
(15/9). Apalagi peresmian
penggunaannya dilak ukan
oleh Menteri Lingkungan Hidup
Prof. Dr. Balthasar Kambuaya,
MBA didampingi Wakil Bupati
Cilacap Ahmad Edi Susanto,
Direktur Umum Pertamina
Luhur Budi Djatmiko dan GM
RU IV Cilacap Edy Prabowo,
di Pusat Konservasi Mangrove
dan Studi Plasma Nutfah
Indonesia, yang terletak di
Kecamatan Kampung Laut,
Kabupaten Cilacap.
“Saya sangat bersyukur
sekali, Pertamina Cilacap
memberikan bantuan kapal
patroli. Ini sangat kami per
lukan untuk menjaga hutan
mangrove dari penebangan
ilegal,” ujar Wahyono yang
telah selama 14 tahun meme
lopori kegiatan menjaga ke
lestarian hutan mangrove
di sekitar Segara Anakan.
Diperkirakan dalam sehari

dan jalan penghubung antar lingkungan.
Hal ini merupakan wujud nyata Pertamina
Depot FP LPG Tandem untuk turun langsung
ke tengah-tengah masyarakat dan berinteraksi
dengan para Tokoh-tokoh masyarakat untuk
menjalin Hubungan yang Harmonis.•RU VI

menggelar Kegiatan Coastal
Clean Up atau Bersih-bersih
Pantai di Pantai Pabean Udik,
Minggu (31/8). Sesuai dengan
judul kegiatan, para peserta
yang berjumlah 50 orang
membersihkan sampahsampah yang terhampar
di sepanjang garis pantai
Pabean Udik dari pagi hingga
siang hari.
Kegiatan yang difo
kuskan pada kondisi keber
sihan di pesisir pantai ini
merupakan salah satu
bentuk pengejawantahan
dari Tema Hari Lingkungan
Hidup Se-Dunia Tahun 2014
yakni “Satukan Langkah,
Lindungi Ekosistem Pesisir
dari Dampak Perubahan
Lingkungan”.
Latief yang merupakan
perwakilan dari masyarakat
Pabean Udik sekaligus Ke
tua dari Kelompok Tani Jaka
Kencana menyatakan senang
Kementerian Lingkungan
Hidup kembali memberikan
perhatiannya kepada daerah
pesisir pantai. Ia pun berharap

Foto : RU VI

Foto : TPI

Kapal Patroli Mangrove untuk Mitra Binaan RU IV

kegiatan serupa tetap dapat
d il a k s a n a k a n , t e n t u n y a
dengan dukungan berbagai
pihak, termasuk Pertamina
RU VI Balongan dan kalangan
pelajar maupun mahasiswa.
Sejalan dengan pro
gram CSR RU VI Balongan,
Kawasan Ekowisata Mangrove
yang telah diresmikan se
b el u mn y a o l e h M e n t e r i
Lingkungan Hidup Balthazar
Kambuaya, pada saat yang
sama juga dilaksanakan
percobaan penanaman
bibit pohon mangrove di
kawasan arus deras. Hal
tersebut dirasa penting guna
mengoptimalkan keunggulan

mangrove sebagai salah
satu media utama dalam
mencegah abrasi pantai.
Cecep Supriyatna se
laku CSR RU VI Balongan
m e n y a mp a i k a n , u p a y a
memperbaiki kualitas pesisir
pantai Indramayu secara
bertahap tengah kami
laksanakan. “Kami optimis
dapat ikut membantu dalam
menjadikan peisisir pantai
Indramayu menjadi kawasan
teri ntegras i yang dapat
mengakomodasi kebutuhan
konservasi lingkungan, sarana
pendidikan maupun wisata
keanekaragaman hayati,”
ujarnya.•didi

SINOPSIS

Judul Buku

:

Penulis		

: A. Faidi, S. Hum

“Jejak-Jejak Pengasingan Para Tokoh Bangsa”
Penerbit

: Saufa

Pengasingan menjadi momok yang menakutkan
pada masa penjajahan Belanda. Pengasingan itu lah
yang kerap menjadi sanksi utama bagi para pejuang
kemerdekaan yang berani melawan pemerintah
Belanda. Tidak jarang, para pahlawan gugur di
Daerah pengasingan karena tidak mampu mengatasi
kebosanan dan ke ngerian yang meraka alami.
Tidak sedikit dari para pahlawan kita yang akhirnya
meninggal dunia setelah diasingkan. Kekerasan
fisik dan teror mental menjadi langganan keseharian
mereka.
Meskipun demikian, tidak jarang pula para
pahlawan yang menjadikan masa-masa pengasingan
sebagai masa pencerahan dan pemulihan mental,
Bung Karno, misalnya, pernah dijebloskan ke
sel khusus dan sempit di penjara sukamiskin di
Banndung selama delapan bulan hanya seorang
diri, kondisi mental Sukarno seakan telah mendekati
keputusasaan. Ki Hajar Dewantara ditangkap
seorang diri lalu diasingkan ke Pulang Bangka,
kemudian dibuang ke Belanda, dan lain sebagainya.
Pengasingan kerap kali menjadi sanksi utama atas
para pejuang kemerdekaan yang berani melawan
pemerintah Belanda.
Setelah Belanda memutuskan untuk
mengasingkan Soekarno ke Ende, akhirnya ia pun
dapat bernapas lega. Pasalnya, di tempat inilah,
ia mulai menata diri kembali, baik mental maupun
intelektual. Bahkan, ditempat inilah, Bung Karno
mulai meracik pemikiran-pemikirannya tentang
Pancasila.
Meskipun demikian, hal paling mendasar yang
pasti dirasakan, baik fisik maupun mental. Sehingga
ketangguhan adalah modal utama untuk melewati
masa-masa yang sangat kerisis tersebut. Siapa yang
tangguh, dialah yang bisa bertahan.
Tentu, masih banyak tokoh bangsa yang
diasingkan dan mengalami penderitaan karenanya.
Siapa saja mereka ? Apa saja motif penyebab mereka
diasingkan? Bagaimana keadaan mereka selama di
pengasingan?
Terlepas dari hal itu, kehadiran buku ini merupakan
salah satu langkah untuk merekam jejak-jejak para
tokoh bangsa yang pernah diasingkan. Temukan
jawabannya hanya didalam buku ini lengkap
dengan pahit-getirnya kehidupan yang mereka
hadapi.•PERPUSTAKAAN
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Forum Presentasi CIP Non Teknis & Kantor Pusat :
Menyelesaikan Masalah Pekerjaan dengan CIP
“Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera
juga bekerja,” ucap Yansen Kamto mengutip Hamka dalam sesi sharing session Forum Presentasi
Continuous Improvement Program (CIP) Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat Tahun 2014. Ucapan
tersebut sepatutnya mencambuk kita semua, Insan Mutu Pertamina untuk memaknai hidup dengan
lebih baik agar lebih berguna..
Relevan dengan hal tersebut, kegiatan CIP tahun ini melibatkan 275 Pekerja di lingkungan
Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat untuk berkontribusi lebih kepada Perusahaan. Dari 107 tema
teraudit, 44 tema layak disharingkan dalam Forum Presentasi CIP Dit. Non Teknis & Kantor Pusat.
Rangkaian acara Forum Presentasi CIP Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat Tahun 2014
terdiri dari:
1. Proses pengumpulan risalah pada tanggal 05 September 2014 dari ke-44 tema yang
direkomendasikan melalui proses audit.
2. Proses penilaian risalah oleh Tim Juri CIP yang terdiri dari 10 orang juri senior ari berbagai
Direktorat dan Anak Perusahaan.
3. Proses awancara CIP pada tanggal 19 September 2014 di Ballroom Lantai M. Wawancara
tersebut dimaksudkan untuk menggali lebih dalam dan sebagai bagian dari proses verifikasi
terhadap risalah yang telah disusun.
4. Proses berbagi pengetahuan terhadap success story dan keberhasilan dalam menyelesaikan
permasalahan pekerjaan dan ide kreatifitas oleh ke-44 Gugus dalam Forum Presentasi pada
tanggal 22 - 23 September 2014.
Sebanyak 275 orang Pekerja
tergabung dalam 44 Gugus CIP
Direktorat Non Teknis dan Kantor
Pusat tahun ini menunjukkan pening
katan yang signifikan dari tahun lalu
yaitu 152 orang yang terlibat dalam
33 Gugus CIP. Peningkatan juga
terlihat dari terlibatnya 36 Fungsi
dibandingkan 25 Fungsi (2013) di
Kantor Pusat dalam mendelegasikan
Gugus CIP menunjukkan semangat
yang luar biasa dalam mengikuti
rangkaian acara Forum Presentasi
CIP dimaksud.
Sebagai penutup seluruh rangkaian acara Forum Presentasi CIP Direktorat Non Teknis dan
Kantor Pusat 2014 adalah dengan diumumkannya hasil penilaian CIP oleh Koordinator Tim Juri Adriwal. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Juri CIP diperoleh hasil sebagai berikut. (lihat
tabel disamping)
Tim CIP mengucapkan selamat kepada seluruh Gugus yang telah memberikan kontribusi
bagi Perusahaan melalui kegiatan CIP. Sesuai dengan sambutan Direktur SDM, Evita M. Tagor
dalam sesi pembukaan: “Diperlukan adanya kegiatan inovasi yang terus menerus mulai dari halhal yang kecil, hingga pada
akhirnya akan dapat membentuk
budaya yang tidak terpisahkan
dari kegiatan operasional.”
Tim CIP berharap Insan Mutu
Pertamina dapat menumbuhkan
semangat berinovasinya dimulai
dari hal yang kecil. Selain itu,
diharapkan seluruh peserta dapat
menularkan semangat ber-CIP
kepada pekerja lain di lingkungan
kerjanya. Kami tunggu ide kreatif
dan inovatif lainnya di tahun
2015!
Keep Innovating! Keep Improving!

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 bersikap
terhadap atasan baru
Lingkungan kantor yang dinamis kerap
terjadi perubahan maupun rotasi dalam struktur
perusahaan, mungkin saja anda yang bekerja
pindah posisi tugas, perubahan jabatan maupun
ruangan tempat anda bekerja. Perubahan ini juga
bisa saja terjadi dengan atasan Anda yang baru,
hingga tidak jarang anda mesti beradaptasi.
Atasan baru tentunya membutuhkan bantuan
Anda sebagai bawahannya, agar ia cepat memahami
karakteristik pekerjaan yang dihadapi, sistem kerja
maupun informasi data yang diperlukannya. Untuk
menyikapinya, sebaiknya bawahan memperhatikan
beberapa langkah berikut ini:
Rajin membantu. Anda tentu masih ingat
bagaimana rasanya saat memasuki posisi baru
di pekerjaan baru dan membutuhkan banyak
bimbingan dari orang-orang sekitar. Oleh sebab
itulah, menghadapi atasan baru sebaiknya Anda
mendiskusikan beberapa proyek yang masih
berjalan atau yang tertunda. Selain itu, berikan
juga informasi tentang pekerjaan-pekerjaan yang
memasuki masa tenggat.
Tanggap pada atasan dan selalu siap sedia.
Dalam bulan-bulan pertama, bos baru umumnya
membutuhkan karyawan yang cepat dan tanggap
dalam membantunya. Karena itu, tawarkanlah
bantuan Anda. Pastikan dia mengetahui semua
keahlian kerja Anda. Meski begitu, jangan terlalu
memaksakan diri atau ingin tampil sendiri. Ini bisa
menjadi pandangan negatif bagi rekan kerja yang
lain, bahkan juga bos baru Anda.
Fleksibel. Atasan baru biasanya mempunyai
gagasannya sendiri untuk menjalankan departemen
yang dipimpinnya. Anda tentu harus siap bila
gagasannya dan aturannya ini bertentangan
dengan Anda. Menghadapinya, mulailah untuk
tetap berpikiran terbuka, dan coba cari cara untuk
melakukan pendekatan- pendekatan lain agar hal
tersebut tidak mengganggu kepentingan masingmasing.
Perhatikan cara dan gaya kepemimpinanya.
Menghadapi atasan baru perhatikan cara kerja
atasan baru Anda. Apakah dia termasuk orang
yang mengendalikan atau melepas karyawannya?
Bagaimana dengan gaya berkomunikasinya?
Pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja membutuhkan
pengamatan yang cukup lama hingga tak bisa
langsung terjawab. Namun jika sudah mendapatkan
jawabannya, Anda akan lebih mudah untuk
berkomunikasi dan bekerja sama dengannya.
Sabar. Pada bulan-bulan pertama jabatannya,
menghadapi atasan baru biasanya ingin sekali
memastikan bahwa pekerjaan sudah sempurna
dan tak ada hal kecil yang terlewatkan. Bila atasan
selalu menuntut Anda untuk membuat laporan
sesering mungkin tentang proyek yang sedang
dikerjakan, ikuti saja keinginannya. Hal ini bukan
berarti dia tidak mempercayai Anda, tapi hanya
karena sebagai atasan baru, ia ingin mendapatkan
kepastian bahwa semua berjalan di jalur yang benar
dan sesuai prosedur.•tipskarir.com
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Pelatihan Risk Management for
Senior Managers
BANDUNG - Direktorat
Pemasaran dan Niaga
b ek e r j a s a m a d e n g a n
Direktorat Perencanaan
Investasi dan Manajemen
Risiko (ERM) serta Pertamina
Corporate University (PCU)
menyelenggarakan Program
Pelatihan “Risk Management
for Senior Managers”
di Lingkungan Direktorat
Pemasaran dan Niaga, pada
21-22 Agustus 2014, di Ban
dung.
Acara dibuka oleh Direk
tur Pemasaran dan Niaga
Hanung Budya, di Kantor
Pusat Pertamina, Jakarta.
Dalam arahannya, Ha
nung Budya antara lain
menegaskan kembali pen
tingnya peningkatan daya
saing (competitiveness)
serta survival & growthnya perusahaan. “Karena
itu, urgensi terhadap pe

mahaman, kesadaran, dan
penerapan praktik penge
lolaan risiko yang sesuai
aturan dan best practices di
lingkungan Pertamina dan
khususnya di lingkungan
Direktorat Pemasaran dan
Niaga sudah harus dipandang
sebagai needs (kebutuhan)
dan wajib untuk dilaksanakan
oleh seluruh pekerja dan
unsur perusahaan,” tegasnya.
Program pelatihan selama
2 hari ini diikuti oleh seluruh
manajemen Direktorat Pe
masaran dan Niaga (Senior
Vice President, Vice Pre
sident, General Manager
MOR I - VIII, serta Direksi
Anak Perusahaan).
Penyelenggaraan Pro
gram tersebut merupakan
bagian dari Program
M&T Academy 2014 dan
sekaligus langkah konkrit
atas komitmen dan upaya

m a n a j e m e n D i r e kt o r a t
Pemasaran & Niaga beserta
jajaran para pekerjanya dalam
meningkatkan pemahaman
keilmuan dan awareness
terhadap urgensi Pengelolaan
Risiko di lingkungan Direktorat
Pemasaran dan Niaga.
Materi pelatihan le
bih mengedepankan pem
berian pembekalan be
rupa concerned points Pe
ngelolaan Risiko (Teori dan
Studi Kasus) yang dipandang
perlu dipahami dan dikuasai

10

oleh Top Level Management
sebagai Risk Owner dan se
kaligus sebagai pemegang
otoritas pengambilan kepu
tusan di perusahaan.
Sebagai tindak lanjut dari
program tersebut, peserta
akan menyelesaikan proyek
( B u s i n e s s I m p ro v e m e n t
Project) Pengelolaan Risiko
di Fungsi/Unit Bisnis/Region/
Anak Perusahaan masingmasing selama tiga bulan
dan progress-nya dipantau/
dilaporkan setiap bulan.•PCU

Sinergi Pertamina - Pusri Tingkatkan
Perekonomian Daerah
Palembang – Pertamina
Lubricant Region II Sumbagsel
melakukan kunjungan ke
PT Pupuk Sriwijaya dalam
rangkaian acara “Sapa Pe
langgan”. Kunjungan ini me
rupakan bentuk apresiasi
Pertamina Lubricant kepada
pelanggan setia seperti PT
Pusri yang merupakan salah
satu pelanggan pelumas
industri yang sudah menjalin
kerjasama kurang lebih
selama 20 tahun (2 dekade).
Kerja sama ini merupakan
sinergi antar BUMN yang
bertujuan untuk meningkatkan
perekonomian dalam negeri
terutama Sumatera Selatan.
Dalam acara tersebut dihadiri
oleh tim manajemen dari PT.
Pusri yaitu GM. Pemeliharaan
Ir. Filius Yuliandi, GM. Operasi
Ir. Bob Indiarto, GM. Teknologi,
SBU & Perkapalan Ir. Partejo
Mawarto beserta dengan
jajaran manajemen dan staf.
Saat ini produk-produk
pelumas yang disuplai oleh
Pertamina untuk pabrik PT
Pusri mencakup sembilan
produk pelumas, di antaranya
Turbolube 32, Turbolube 46,
Turbolube 68, Turbolube

XT 32, Turalik C 220, Turalik
69, Masri RG 220, Medripal
6 dan Kompen 32. Produk
Pelumas Pertamina tersebut
di antaranya digunakan di
berbagai fasilitas PT Pus
ri seperti pada Feed Gas
Compressor, Syngas Com
pressor, Amonial Pump, Gear,
Gas turbine Generator, Air
Compressor, BFW Pump, ID
Fan Boiler, CO 2 Compressor,
Refrigerant Compresor
dan pada unit-unit lainnya.
Sedangkan pada SBU dan
Perkapalan PT. Pusri, 5
dari 8 kapal PT. Pusri telah
menggunakan pelumas
Pertamina.
Produk pelumas Perta
mina memiliki kualitas yang
tidak kalah dengan produk
pelumas luar negeri terbukti
produk pelumas Pertamina
telah digunakan sampai
dengan saat ini di unit pabrik
dan perkapalan. Dengan
kontribusi tersebut, pelumas
Pertamina ikut mendukung
produktifitas dan distribusi
pupuk guna memenuhi ke
butuhan pupuk nasional.
Sales Region II Manager
Pertamina Lubricant, Syafaat

Foto : MOR II

sumber : tipsotomotifterkini.blogspot.com

TIPS

(Ki-ka) Manager Industrial Fuel Marketing Pertamina Imran Mustafa dan Syafaat
Jajuli Sales Region Manager Lubricant menyerahkan plakat penghargaan kepada
GM Pemeliharaan PT Pusri Filius Yuliandri dan GM Teknologi Pusri Paulus Poniman.

Jajuli mengatakan, “Kualitas
produk Pertamina yang selalu
menyesuaikan standar yang
disyaratkan OEM seperti
Marcedes Benz, Toyota, Ca
terpillar, MAN, Wartsila dll. Di
samping itu dengan produksi
berskala besar dan supply
chain yang terintegrasi, harga
produk Pertamina dapat
bersaing.”
“Selain harga bersaing dan
kualitas produk, keand alan
supply chain dan after sales
service menjadi nilai tambah
terutama untuk pel angg an
industri besar,” tambahnya.
After sales serv ice yang
disediakan Pertamina untuk

pelanggan industri di antaranya
Technical Assistance, Stock
M a n a g e m e n t , O i l C l i n i c
Program (Oil Monitoring),
Industrial Prob lem Solving,
In House Training & Seminar,
Lube Recommendation Chart
dan Lubricant Management
System.
Di samping PT Pusri,
beb erapa industri besar
di Sumatera Selatan juga
menjadi pelanggan pelumas
industri Pertamina, di anta
ranya PT. Batubara Bukit
Asam, PT. PLN, PT Kereta
Api Indonesia, PT. Semen
Bat uraja, PT. Medco E&P
dll.•MOR II

No. 38

KRONIKA

Tahun L, 29 September 2014

11

JAKARTA – Direktur Finance & GA PT Pelita Air Services (PT PAS), Muhammad Ismail tutup usia pada usia 46
tahun setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit National University Hospital Singapore dan dinyatakan
meninggal pada Minggu 14 September pukul 09.39 waktu Singapore. Almarhum yang dikebumikan di TPU Pondok
Rangon Jakarta Timur, Senin (15/9) ini meninggalkan seorang istri, Nadya Rismaya dan dua anak. Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan menyempatkan diri melayat di kediaman Almarhum di Pasar Rebo Jakarta Timur dan
membacakan Yasin bagi Almarhum didampingi istri almarhum dan Direktur Utama PT PAS, Andjar Wibawanun.
Turut melayat juga Direktur PIMR Pertamina, M Afdal Bahauddin, Direktur SDM Pertamina, Evita M Tagor dan
Direktur Umum Pertamina, Luhur Budi Djatmiko.•IRLI

Foto : ADITYO

Direktur Finance & GA PT PAS Muhammad Ismail Tutup Usia

Redaktur Media Sumsel Kunjungi Kantor Pusat Pertamina

Foto : WAHYU

JAKARTA – Dalam Rangka Press Visit, sebanyak tujuh redaktur dari media Sumatera Selatan mengunjungi
Control Room Distribusian BBM di Kantor Pusat PT. Pertamina (Persero), pada (12/9). Di antaranya Suara Merdeka,
Sriwijaya Pos, Palembang Pos, Palembang Ekspres, Berita Pagi, Radar Palembang dan Sindo, didampingi oleh
Alicia Irzanova Sr Supervisor Eksternal Relation MOR II. Dalam kesempatan tersebut VP Corporate Communication
Ali Mundakir menyampaikan informasi tentang tugas dan tanggung jawab perusahaan di bidang minyak dan gas.
Ali juga menjelaskan bahwa pola distribusi BBM di Indonesia merupakan yang terumit di dunia karena Indonesia
memiliki 17 ribu pulau, menjangkau dari Sabang hingga ke Sorong.•WAHYU

CILACAP – Bertempat di Masjid Baiturrahman Komplek Perumahan Pertamina Donan RU IV, BDI RU IV Cilacap
mengadakan pengajian dalam rangka silaturahim dan melepas calon jamaah haji di lingkungan Komperta Donan
Sidanegara. Sebanyak 50 jamaah haji hadir pada acara pengajian yang berlangsung pada Kamis, 4 September 2014.
Acara dibuka oleh Ketua Komisariat Masjid Baitturahman H. Harsono. Pada kesempatan tersebut pula, Ketua Jamiatul
Khoriyah Ny Untung menyampaikan cinderamata kepada calon jamah haji yang dilanjutkan dengan tausiyah oleh Ustadz
Ahmad Kifni dari Purwokerto. Calon jamaah haji yang berasal dari Komperta Donan dan Sidanegara ini berjumlah sebanyak
11 jamaah yang tergabung dalam kloter 51 dan akan berangkat menuju tanah suci pada 19 September 2014. BDI RU
IV Cilacap memfasilitasi keperluan para calon jamaah haji tersebut mulai dari persiapan, pemberangkatan, hingga pasca
kepulangan untuk memastikan kelancaran ibadah pekerja RU IV Cilacap di tanah suci.•RU IV

Foto : RU IV

Pengajian dan Pelepasan Calon Jamaah Haji RU IV Cilacap

Fungsi Produksi II RU VI Beri Apresiasi kepada Pekerja UTD dan MPPK

Foto : RU VI

BALONGAN – Fungsi Produksi II RU VI Balongan menyelenggarakan malam silaturahmi yang dilaksanakan Gedung Patra
Ayu Perumahan Bumi Patra Indramayu, pada (25/8). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pekerja fungsi produksi II beserta
keluarga. Fungsi Produksi II RU VI memberikan apresiasi dan cinderamata kepada pekerja yang memasuki Masa Purna
Karya (MPPK) dan pekerja yang Ulang Tahun Dinas ke 30. Manager Produksi II RU VI Balongan I Nyoman Subakti Irianto
berharap acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya, selain meningkatkan silaturahmi, acara yang dihadiri
sekitar 200 orang ini juga bertujuan untuk saling mengenal antar pekerja di Fungsi RU VI Balongan. Kepada pekerja Fungsi
Produksi II, I Nyoman juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Hal ini dimaksudkan
untuk menghindari insiden yang bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Pada kesempatan yang sama, Fungsi Produksi
II juga menyerahkan cinderamata kepada pekerja yang akan melaksanakan ibadah haji. •Riki Hamdani/Irw

JAKARTA – Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengunjungi Kantor Pusat PT Pertamina Persero pada Rabu (3/9) untuk
melakukan studi banding terkait system pengelolaan pajak di Pertamina. Rombongan dari Direktorat Keuangan PLN tersebut
disambut langsung oleh Vice President Tax, Direktorat Keuangan Pertamina, Maizar Yanto. Saat ini sistem perpajakan
pertamina dikelola oleh direktorat keuangan yang bekerjasama dengan Direktorat Umum lewat Fungsi Corporate Shared
Services. Tim dari Pertamina menjelaskan berbagai hal terkait dengan keuangan, mulai dari proses bisnis, manajemen
pajak, dan sistem IT yang mengatur proses pengelolaan pajak di Pertamina. Adapun sistem yang digunakan oleh Pertamina
adalah My SAP dari penyetoran hingga pembayaran pajak. Sedangkan sistem pajak di PLN dikelola oleh Direktorat
Keuangan melalui Fungsi Perbendaharaan akuntansi dan IT.• WAHYU

Foto : WAHYU

PLN Belajar Tax ke Pertamina
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Foto : KUNTORO

Foto : sahrul

adi priyono

Manager HSSE Operation Head Office
Direktorat Umum

MARDIANI

Manager System & Business Process
Direktorat Umum

ANNISRUL WAQIE

Manager Quality Management Corporate
Direktorat Umum

HASTO WIBOWO
President Director
PT Indo Thai Trading

MUARA ENIM - PT Perta

harapan masyarakat dalam

mina Hulu Energi Metana

sambutannya. ”Dukungan

Sumatera 7 melakukan pe

kami berikan sejak aktivitas

najakan sumur ketiga CBM,

awal,

sumur ABK3-A001 yang

pencarian lahan yang tepat.

terletak di Desa Gunung

Kami merasakan perhatian

Raja, Kecamatan Gunung

perusahaan kepada masyakat

Kemala, Kabupaten Muara

juga sangat besar, terlihat

Enim, Sumatera Selatan.

saat ini ada acara pembagian

Dalam acara syukuran

berupa bantuan sembako

Kamis (18/9) VP Exploration

dan fasilitas pendukung desa,

Domestic PHE, Budi

seperti perbaikan kantor.

Tamtomo menyampaikan

Selain itu kami berharap

k eb a n g g a a n n y a . “ A t a s

kiranya tenaga lokal dapat

ini tentu tak akan terjadi

sama dan komunikasi yang

nama manajemen PHE kami

dilibatkan dalam kegiatan di

tanpa tekad kuat tim PHE

intense dimulai dari proses

ucapkan selamat kepada

lokasi pengeboran ini.”

Foto : KUNTORO

sejak

Metra 7 yang selalu berinovasi

perencanaan, procurement,

PHE

menjadi lebih baik. Bila tidak

hingga eksekusi pengeboran,”

telah berinovasi. Sehingga

Metra 7 berhasil melakukan

ada halangan, akhir tahun

jelas GM PHE Metra 7,

mampu menjadi model dalam

pengeboran sumur pertama

2014 semua komitmen PSC

Siswantoro M Prasodjo.

pengeboran sumur CBM yang

(ABK3-D001), pengeboran

contract telah dipenuhi.

efektif dan efisien, namun

sumur kedua corehole -

“Keberhasilan percepatan

individu dalam tim untuk

tetap memperhatikan faktor

exploratory ABK3 - C001

pemenuhan komitmen

selalu bekerja keras, kerja

HSSE dalam melaksanakan

yang terletak di Desa Peta

PSC Contract ini dicapai

cerdas ,kerja tuntas dan kerja

pengeboran,” ujar Budi.

seluruh tim PHE Metra 7 yang

Sebelumnya,

Menurutnya, semangat

nang, Kecamatan Lembak,

berkat adanya kerja sama

ikhlas serta menjadi pribadi

Dukungan penuh juga

Muara Enim, Sumatera

yang solid dari insan PHE

yang sincere, innovative,

disampaikan jajaran Muspika

Selatan diselesaikan lebih

Metra 7 yang mempunyai

simplicity, dan collaborative

Gunung Raja yang hadir dalam

cepat dan dengan biaya yang

integritas, kapabilitas dan

merupakan kunci sukses

acara syukuran ini. Camat

lebih hemat.

kompetensi yang mumpuni

dalam menjalankan amanah

bersama stakeholder. Kerja

di perusahaan ini.•PHE

Gunung Raja menyampaikan

Foto : KUNTORO

bahkan

Foto : PHE

Foto : sahrul

Foto : sahrul

PHE Metana Sumatera 7 Tajak Sumur ABK3-A001

Sejumlah keberhasilan

Direktur Hulu Kunjungi Proyek Banyu Urip

WAHYU RIYADI
Sales Director
PT Indo Thai Trading

Tengku fernanda

Manajer Aromatic Olefin
Direktorat Pemasaran & Niaga

Bojonegoro - Untuk

Bojonegoro, 23 Agustus

pengoperasian Banyu Urip

Pada kunjungan yang

di Wilayah Kerja Blok Cepu,

berlangsung dua hari ini pada

Direktur Hulu PT. Pertamina

23 - 24 Agustus itu, selain ke

(Persero) Muhamad Husen

Banyu Urip Direktur Hulu

Bersama Direktur Utama

bersama Direktur Utama

PT. Pertamina EP Cepu,

PEPC dan Direktur PEPC-

Amril Thaib Mandailing dan

ADK sekaligus mengujungi

Direktur PEPC-ADK Perry

Sumur Alas Dara Kemuning,

Widyananda melakukan

Cepu, Kabupaten Blora,

kunjungan lapangan di

Jawa Tengah.

m en g e t a h u i k e s i a p a n

2014.

Pada kesempatan

Puluhan Lansia Ikuti Operasi Katarak Gratis
Sa n g a s a n g a – P e 
ningkatan kualitas kesehatan
masyarakat menjadi perhatian
sendiri bagi Pertamina EP
(PEP) Sangasanga Field
sebagai bentuk tanggung
jaw ab sosial. Bekerja sa
ma dengan Puskesmas Ke
camatan Sangasanga, PEP
Sangasanga Field mem
berikan dukungan pelak 
sanaan Operasi Katarak
Gratis bagi warga lansia di
Kecamatan Sangasanga.
Sabtu (30/8), Operasi Katarak
Gratis yang dilaksanakan

di Gedung Puskesmas
Sangasanga diikuti lebih dari
30 lansia yang berasal dari
beberapa kelurahan.
“Alhamdulillah dengan
bantuan dari Pertamina EP,
operasi katarak gratis ini
dapat berjalan dengan lancar.
Semoga kerja sama yang ada
dapat terus terjalin hingga
waktu yang akan datang,”
ujar Tedy Achyar, Dokter
Puskesmas Sangasanga.
Acara ini merupakan
kegiatan yang rutin dilak
sanakan oleh Puskesmas

Sangasanga dengan bantuan
dukungan dari Pertamina
EP Sangasanga Field. Se
belumnya pada 2013,
Sangasanga Field mem
berikan bantuan alat-alat
kesehatan untuk posyandu
lansia di Kecamatan Samboja,
Sangasanga, dan Anggana.
Seluruh dukungan dari
Field Sangasanga tidak lain
adalah untuk peningkatkan
kualitas kesehatan masya
rakat termasuk lansia
demi Indonesia yang lebih
sehat.•PEP SANGASANGA FIELD

Direktur PEPC bersama
Bupati

Blora,

Joko

Nugroho secara simbolis
membunyikan sirine tanda
d i re s m i k a n y a R e - e n t r y
sumur NGBT 101 Wilayah
Kerja Alas Dara Kemuning.
“Saya memperkirakan,
di wilayah ini memiliki ca
dangan energi yang
cukup besar, sehingga
ke depan Cepu menjadi
daerah penyumbang energi
nasional yang penting bagi
bangsa ini,” ujar Muhamad
Husen. Selain merupakan
aset pertamina yang

Foto : PEPC

tersebut, Direktur Hulu dan

Direktur Hulu PT. Pertamina Persero Muhamad Husen dan Direktur PT. Pertamina
EP Cepu (PEPC) Amril Thaib Mandailing mengunjungi lokasi proyek Banyu Urip
di Banyu Urip, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (23/8).

sangat strategis dimulainya
pengoperasian ADK di
harapkan sebagai tonggak
kebangkitan energi nasional,
tambah Muhamad Husen.
Sementara itu, Bupati
Blora, Joko Nugroho berjanji
akan aktif dan turut serta
mengawal keberlangsungan
operasi PEPC di wilayahnya.
Sekaligus menfasilitasi
segala keperluan yang dapat
mendukung kelancaran
produksi di Cepu.

“Apapun yang dibu
tuhkan oleh PEPC untuk
kelancaran produksi dan
operasional, kami selaku
pimpinan di daerah ini
akan siap membantu
dan memfasilitasi sesuai
kewenangan kami,” ucap
Joko Nugroho. Ia menyadari,
pengoperasian sumur ini
akan membawa dampak
positif bagi perkembangan
perekonomian masyarakat
Blora dan sekitarnya.•PEPC
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Rakor Humas PHE 2014
Yogyakarta – Demi eratnya hubungan dan
koordinasi yang lebih sinergis sesama humas
perusahaan dan anak perusahaan, Pertamina
Hulu Energi (PHE) menggelar Rapat Koordinasi
Humas PHE 2014 yang diikuti lebih dari 50 Anak
Perusahaan PHE, pada 14-17 September di
Yogyakarta.
Acara ini merupakan langkah menyatukan
koordinasi humas PHE holding supaya lebih
kompak demi kehumasan kedepan yang lebih
baik. Corporate Secretary PHE, Wahidin Nurluzia,
mengatakan, Rakor ini merupakan sebuah upaya
untuk menata kembali hubungan antara anakanak perusahaan PHE di bidang kehumasan
dengan PHE serta Pertamina (Persero).
“PHE dengan 50 lebih anak usahanya, tentu
memiliki latar belakang kultur yang berbedabeda. Karena itu, memerlukan sinkronisasi dan
koordinasi yang lebih bagus ke depan agar
kegiatan kehumasan berjalan sebaik-baiknya,”
ujarnya.
Menurut Wahidin, pekerjaan rumah bagi
PHE adalah mengenai segi eksistensi PHE itu
sendiri terhadap stakeholder pertama. Hubungan
langsung dengan kontraktual SKK diharapkan

JAKARTA - Pentingnya

senior yang cukup ba

tenaga-tenaga ahli yang

nyak dan mendekati pen

strategis yang menduduki

siun, akan membawa

posisi strategis di korporat

serta pengetahuan dan

maupun di AP Pertamina

pengalamannya. “Dengan

menjadi perhatian bersama

mapping ini, kita dapat

antara Pertamina dan PTC,

mengelola dengan efektif

anak perusahaan yang

orang-orang yang ada

bergerak di bidang pelatihan

di dalam perusahaan,

sumber daya manusia.

termasuk yang ada di anak-

Hal tersebut dibahas
dalam seminar setengah
hari Mapping Strategic

anak perusahaan,” kata
Insan.
Namun Insan belum

Assets

m en y e b u t k a n a p a k a h

(Human Capital) Through

Pertamina ingin mempunya

Assessment Center di Hotel

assessment center sendiri

Lumire, Jakarta Pusat,

ataukah tidak. Namun ia

Selasa (16/9). Hadir dalam

mengakui jika Pertamina

seminar

setengah hari

memiliki sendiri, maka Per

itu SVP HR Development

tamina akan diuntungkan

Pertamina Insan Purwarisya

karena bisa men-develop

L. Tobing, Dirut PTC Djoko

model. Namun jika tidak,

Prasetyo beserta jajaran

Pertamina

direksi dan manajemennya,

memakai assessment center

staf ahli Direktur Pengolahan

seperti yang dimiliki Telkom.

Rusnaedi Djohari, dan

Sementara Dirut PTC

para staf SDM dari AP

Djoko Prasetyo menga

Pertamina.

takan, seminar ini berawal

Intelectual

tetap bisa

Insan menyebutkan,

dari perbincangan ten

dari demografi pekerja

tang intellectual assets.

Pertamina, maka pekerja

Menurutnya, intellectual

Direktur Utama PTC Djoko Prasetyo menegaskan pentingnya intellectual assets di
hadapan peserta Seminar Mapping Strategic Intellectual Assets (Human Capital)
Through Assessment Center.

assets sungguh penting. Ba
nyak perusahaan, termasuk
AP Pertamina, yang men
dapat suplai tenaga ahli
yang strategis dari PTC.
Masalah ini menjadi masalah
bersama. “Jadi perjalanan
panjang Pertamina dan
anak-anak perusahaannya
yang sudah sekian lama
dan semakin matang,
mem erlukan keputusankeputusan, strategi-strategi
dan langkah-langkah yang
tepat di masa depan. Kami
lihat ini adalah suatu hal yang
penting sebagai intellectual
assets,” kata Djoko.

Foto : WAHYU

Foto : SAHRUL

Memetakan Intellectual Assets Pertamina

Untuk me-manage
sem uanya, Djoko mene
gaskan, sebaiknya dimulai
dari mapping terdahulu.
Bertindak sebagai
pembicara ialah Sugeng
Priyono (founding partners
DevOne Adivisory), Sofyan
Rohidi (VP Human Capital
Policy PT Telekomunikasi
Indonesia), serta Paul
S u r p re n a n t ( P re s i d e n t
Director PT Mercer Indo
nesia) dan Satya Rajasa
(Talent Consulting Business
Leader PT Mercer Indo
nesia).•URIP

dapat memperlancar seluruh kegiatan bisnis
PHE.
ini Wahidin berharap humas PHE dan anak
perusahaannya dapat lebih bersinergi, walaupun
kebanyakan bermitra dengan pihak asing
maupun domestik. “Tentunya akan menghasilkan
output kehumasan yang lebih andal lagi, terutama
menghadapi tantangan perkembangan PHE ke
depannya,” ucap Wahidin.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Manajer
Media Adiatma Sardjito yang menyampaikan
kebijakan dan panduan komunikasi Pertamina
dan Brand Management Manager, Agus Mashud
menyampaikan kebijakan brand manajemen.

PEP Field Tarakan Adakan Pelatihan PPMP Tahap 2
TA R A K A N - P e l a t i h a n

dari PT Pertamina EP Field

dengan lancar dan sukses

Pemateri untuk pelatihan

pada 27-28 Agustus 2014.

adalah Ir. Amalia Yunita,

Pelaksanaan PPMP ini

MM CSR dari Universitas

dilakukan di Mess Melati PT

Trisakti. Pada hari pertama,

Pertamina EP Field Tarakan.

pelatihan diisi dengan

Pelatihan tahap dua ini lebih

materi manajemen usaha,

kepada manajemen dan

sedangkan hari kedua diisi

pengaturan usaha untuk

dengan team building yang

kegiatan usaha yang sedang

dipimpin oleh Setyo.

PPMP tahap dua berjalan

Tarakan.

Sementara kebijakan CSR Pertamina disampaikan

dilakukan. Untuk pelatihan

Pelatihan hari pertama,

oleh Manager CSR Ifki Sukarya, dilanjutkan

pertama materi ditekankan

berjalan sangat produktif,

lebih kepada keterampilan

pelatihan berjalan dengan

usaha. Untuk yang ke-2 ini

dua arah. Peserta pun aktif

lebih kepada manajemen

bertanya kepada instruktur.

usaha.

Esok harinya, tim building

dengan peluncuran media internal baru PHE,
yakni Energia PHE dan pelatihan komunikasi
public dari Pakar Komunikasi, Effendi Ghazali.
Pakar komunikasi Effendi mengatakan
kredibilitas dan kepercayaan rakyat akan terba
ngun selama insan Pertamina dan pejabat publik
umumnya bersih, membangun karakter yang baik
dan berpikir demi kepentingan rakyat.
Selama rakor para peserta nampak begitu
antusias, hal ini terlihat dari mengalirnya berbagai
pertanyaan kepada pembicara.•SAHRUL

Peserta Pelatihan PPMP

pun berjalan dengan sangat

tahap dua ini adalah KSM

ramai dan seru. Peserta

Nibung, KSM Ramah Ling

terlihat sangat menikmati

kungan, SMP N 1 Tarakan,

suasaan saat itu. Seluruh

SMP N 3 Tarakan, dan

peserta san gat antusias

K el o m p o k H i d r o p o n i k

terhadap pelatihan ini.

Kampung 1 Skip. Seluruh

“Saya sangat berterima

peserta pelatihan ini ialah

kasih kepada Pertamina EP

penerima manfaat CSR

yang telah melaksanakan

Foto : PEP TARAKAN FIELD

Terkait tema sinergi dalam acara Rakor kali

pelatihan ini. Pada pelatihan

bangkan usaha-usaha yang

tahap satu, bank sampah

dilakukan oleh masyarakat,

saya sangat banyak men

terutama untuk penerima

dapatkan ilmu-ilmu terbaru.

CSR PT Pertamina EP.

Ditambah lagi dengan pe

“Dengan adanya pelatihan

latihan tahap dua ini, saya

ini, kami dari pihak perusahaan

semakin yakin dan semangat

berharap semoga ilmu yang

terus mengembangkan depo

diberikan bisa berguna dan

dan bank sampah ramah

bermanfaat ke depannya,

lingkungan di kampung

semoga usaha binaan kami

VI,”ujar Sarji, salah satu

bisa lebih berkembang ke

penerima manfaat CSR Depo

arah kemandirian,” ujar Tri

Sampah Kampung VI.

Sasongko, Field Manager PT

Pelatihan PPMP ini ber
tujuan untuk lebih mengem

Pertamina EP Tarakan dalam
sambutannya.•Sty
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Workshop Change Agent
Budaya RU IV
YOGYAKARTA- Guna mendukung transformasi
budaya Pertamina, khususnya internalisasi tata
nilai 6C di lingkungan kerja, maka dibentuklah
Change Agent Budaya (CAB) di seluruh unit operasi
Pertamina. CAB hadir sebagai katalisator dan
penggerak implementasi tata nilai dan perubahan
budaya serta iklim kinerja di tingkat areal dan fungsi
perusahaan. Komitmen RU IV untuk menggerakkan
program CAB di lingkungan kerja ditunjukkan
melalui penyelenggaraan Workshop Penyusunan
Program Kerja CAB RU IV Cilacap di Yogyakarta
pada 21- 22 Agustus 2014.
Acara dibuka oleh Pjs. HR Area Manager RU
IV Cilacap, Nurdin. “Program CAB sudah menjadi
komitmen tim manajemen RU IV Cilacap sehingga
diharapkan seluruh pekerja yang tergabung dalam
tim CAB pun memiliki komitmen untuk menyusun
dan mengimplementasikan CAB di unit masingmasing,” ujar Nurdin.
Sebanyak 25 agen CAB RU IV Cilacap
berpartisipasi dalam workshop tersebut. Agen
CAB RU IV Cilacap merupakan kader pekerja yang
berasal dari seluruh fungsi dan bagian di RU IV,
baik fungsi operasi maupun non operasi. Selama
workshop tersebut, para peserta dibekali materi
mengenai cara-cara penyusunan program kerja,
langkah RCPS, siklus implementasi program kerja,
serta roadmap success plan CAB.
Emirato Ivanotoya selaku perwakilan Direktorat
SDM Kantor Pusat Pertamina menjelaskan, budaya
yang diinginkan di Pertamina adalah budaya kinerja
tinggi berbasiskan 6C yang dikenal sebagai shared
values. “Hal tersebut dapat dicapai melalui program
pengembangan berbasiskan tata nilai atau yang
dikenal sebagai VBDP (Values Based Development
Program),” jelas Vano
Tugas agen budaya adalah untuk meningkatkan
employee engagement yang didukung oleh
iklim kerja dengan tata nilai yang tinggi. Untuk
mewujudkan hal tersebut, maka CAB harus
mendorong beberapa hal, yakni mempromosikan
6C Online Assessment, mempromosikan
VBDP E-Learning, mendorong internalisasi tata
nilai, mengimplementasikan program budaya
serentak dan budaya khas unit, serta melaporkan
implementasi program CAB disertai bukti.
Sementara itu Coach CAB RU IV Cilacap,
Moh. Hadjar menekankan pentingnya siklus Plan,
Do, Check, dan Action (PDCA) sebagai suatu
sistem yang berkesinambungan untuk menjamin
pencapaian kinerja dan pelaksanaan program kerja.
Setelah melalui pembekalan materi, tim CAB
melakukan penyusunan program kerja secara
berkelompok sesuai dengan program budaya
yang dicanangkan oleh Pusat yakni Impact
Plan Discussion, Visual Board Monitoring, 5
Minutes Morning Talk, Values Day, dan Thank You
Campaign. Program kerja tersebut rencananya
akan diimplementasikan di RU IV Cilacap hingga
bulan Desember 2014 setelah di-review dan dichallenge oleh tim manajemen RU IV.•RU IV

JAKARTA – Continuous

yang kita harapkan,” tu

Improvement Program
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(CIP) dinilai sebagai wadah

Knowledge Management

bagi para pekerja untuk
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Pecahkan Masalah Pekerjaan Lewat CIP

VP Quality System & Knowledge Management Pertamina Faisal Yusra menjelaskan
tentang pentingnya CIP sebagai wadah bagi para pekerja untuk menyelesaikan
pekerjaan dan perbaikan yang berkelanjutan.

Selanjutnya ada lima

berkelanjutan, bagaimana

hal juga yang tidak boleh

proses-proses yang baik

dilakukan. Pertama, berpikir

tersebut dapat ditingkatkan

bahwa aset pengetahuan

secara terus menerus.

dan ber CIP harus rumit,

Hasil jerih payah insan

besar, bernilai uang. Kedua,

Pertamina dari kegiatan CIP

mengejar pencapaian target
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dan internasional dengan
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The Best

“Sebaiknya penghargaan
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Menurut Faisal, pada

unit bisnis dan usaha Perta

dasarnya pemahaman para

mina. Dengan proses pe

pekerja semakin lebih baik

m a h a m a n p a r a p e k e r j a

dari tahun ke tahun dan

terh adap CIP maka akan

ini senantiasa akan terus

ban yak insan mutu yang

meningkat karena KPI tahun

merasakan keterlibatan atas

ini jauh lebih besar dan le
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dilakukan perbaikan secara

Faisal.•Irli
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“Apa artinya menjadi jawara
Asia untuk Fungsi Korporat?”
Pertamina mencan angkan
aspirasi untuk menjadi Asian
Energy Champion (Jawara Energi
Asia) pada tahun 2025. Tujuannya
untuk menyaingi perusahaanperusahaan energi kelas dunia
lainnya.
Sudah merupakan ambisi
Pertamina untuk menjadi
perusahaan multi energi, didorong
oleh teknologi, dan terdepan
dalam keramahan lingkungan.
Hal ini tercermin dalam peringkat
perusahaan di Global Fortune 100.
Untuk mencapai tujuan tersebut,
perusahaan melakukan upaya
transformasi pada tiap direktorat.
Selama 6 minggu, trans
formasi untuk semua direk
torat dan kelompok-kelompok
bisnis yang ada di Pertamina
diulas. Di minggu keenam ini,
kita membahas tentang Fungsi
Korporat.
Kita tidak akan menjadi
perusahaan kelas dunia tanpa
adanya dukungan konsep dan
kemampuan kelas dunia di bidang
Keuangan, SDM, IT dan Umum.
Selama lima tahun terakhir, kita
telah bersinergi lintas direktorat
untuk meningkatkan kinerja kita.
Kinerja Tim Keuangan :
• Mengoptimalkan kas, modal,
return, dan risiko
Dalam rencana investasi,
perusahaan mengharapkan
pertumb uhan yang kuat di
portofolio aset dan proyek.
Oleh karena itu, kita meng
harapkan peningkatan yang
tajam dalam tingkat investasi.
Untuk mengelola ini, kita mem
perkenalkan CAPEX dan sistem
manajemen portofolio yang
baru, yang memungkinkan
perusahaan untuk membuat
trade-off yang tangguh pada
proyek yang invest-in dan yang
tidak. Kita hendak menyeim
bangkan tingkat inv estasi,
keberhasilan pertumbuhan dan
return, untuk menginvestasikan
uang kita sedemikian rupa
seh ingga menghasilkan per
tumbuhan yang sehat dan
menyeluruh.
Kinerja Tim SDM :
• Meningkatkan kemampuan
eksekusi proyek kita. Kita
berencana untuk mengeksekusi
2-4 kali jumlah proyek selama
5 sampai 10 tahun ke depan
dibandingkan dengan 5 tahun
terakhir. Meskipun kita andal
dalam melaksanakan sebuah
proyek, melakukannya secara
konsisten dan berhasil pada
skala dengan return yang
dijanjikan telah terbukti menjadi
tantangan tersendiri. Oleh
karena itu, kita:
1. Menyiapkan sekitar 50 tim
manajemen proyek dengan
sumber daya khusus.
2. Membangun kemampuan
manajemen proyek, misal
nya melalui program Project
Acceleration Capability
Enhancement (PACE). Pada
Direktorat Gas, program
ini membantu mengurangi

investasi proyek Arun dari
596 juta dolar AS menjadi
491 juta dolar AS.
• Mengembangkan kepem im
pinan dan talenta untuk masa
depan karena kita belum cukup
baik dalam membangun dan
menumbuhkan talent pool
untuk memacu pertumbuhan
bisnis kita. Saat ini kita me
nekankan kuat pada pere
krutan dan pertahanan talenta,
dengan:
1. Menyiapkan program pe
rencanaan suksesi aktif
untuk posisi yang kritis.
2. Mengembangkan pro
gram Early Professional
Development (Pengem
bangan Profesional Awal)
selama enam bulan, untuk
melatih dan mendukung
potensi tinggi dalam karir
mereka di Pertamina sejak
awal direkrut.
3. Menyiapkan program pe
ngembangan kepem im
pinan yang memungkinkan
para pemimpin perusahaan
saat ini untuk mengambil
kelas di Harvard University,
sebuah universitas di
Boston, AS, dan INSEAD,
sebuah universitas di
Singapura.
4. Menyiapkan Pertamina
Corporate University (PCU),
s e b u a h p ro g r a m y a n g
mengembangkan generasi
pemimpin berikutnya.
Kita telah berhasil melatih
rekan-rekan di seluruh 40
kelompok keterampilan
yang berbeda dan di Hulu,
Gas, M&T serta Direktorat
Pengolahan dan sedang
menjalankan program untuk
organisasi secara penuh.
Tim IT kita membantu ber
bagai direktorat yang berinvestasi
di bidang teknologi dan sistem
IT. Teknologi memainkan pe
ran yang semakin penting
dalam industri energi. Hal ini
penting untuk merintis dan
menunjukkan keberhasilan
perkembangan teknologi utama
karena memungkinkan k i t a
untuk mengakses sumber daya
baru, mengurangi CAPEX kita,
meningkatkan produksi, dan
menurunkan biaya operasional.
• Di Hulu, kita berinvestasi
dalam pencitraan geologi
yang lebih baik, teknik pe
ngeboran baru, dan me 
ningk atkan teknik komplesi
kita. Menjawab tantangan
teknologi kemungkinan besar
akan menjadi bagian dari
rute menuju shale, CBM, dan
pengembangan deepwater
yang berhasil.
• Dalam Refining, kita menge
rahkan RDMP yang kita miliki
untuk meng-upgrade teknologi
yang digunakan di semua
kilang kita, meningkatkan
kemampuan, kualitas produk,
kompleksitas, dan batas pe
nanganan sulfur.
• Di PEP, M&T dan Refining, kita
telah memulai pelaksanaan
data otomasi end-to-end untuk

meningkatkan transparansi dan
meminimalkan kerugian minyak
di seluruh oil value chain. Pada
masing-masing direktorat,
hasilnya telah menjanjikan.
• Di M&T dan Gas, kita ber
investasi dalam tren teknologi
dengan energi terbarukan.
Direktorat Gas kita berinvestasi
dalam solusi sel surya, se
mentara Direktorat M&T kita
berusaha memungkinkan
penggunaan green diesel.
Dalam Urusan Umum (Ge
neral Affairs), kita berusaha
meningkatkan budaya perusahaan
dan membuat perubahan baik
melalui CSR kita.
• Budaya perusahaan kita me
miliki peran yang sangat penting
dalam membantu mencapai
visi, misi dan tujuan. Oleh
karena itu, kita:
1. Telah merumuskan nilai-ni
lai 6C (Clean, Confident,
Commercial, Competitive,
Customer-focused dan
Capable). Ini merupakan
kesepakatan bersama dan
telah menjadi pedoman
bagi setiap karyawan dalam
melaksanakan pekerjaan
sehari-hari mereka.
2. Mengukur keterlibatan kar
yawan melalui ‘themo-ometer.’ Selama dua tahun
terakhir, skornya meningkat
sekitar 3,7% pada semua
dimensi.

Pertamina Corporate University Gelar
Aksi Donor Darah
JAKARTA – Pertamina Corporate
University secara perdana menggelar
aksi donor darah di lingkungan Pertamina
Learning Center, Simprug, pada (15/9).
Aksi kemanusiaan itu diikuti oleh
seluruh pekerja Pertamina di lingkungan
Simprug seperti PTC, Pertamina Resi
dence, Patra Jasa, Dharma Wanita,
hingga masyarakat umum. Tidak hanya
itu, untuk menambah daya tarik, kegiatan
yang bekerja sama dengan Palang Merah
Indonesia (PMI) ini juga menyajikan aneka
ragam door prize bagi para pendonor.
“Disamping donor darah juga bisa
menyehatkan lalu kita rangsang dengan
adanya doorprize,” papar Nabari Pandia,
Learning Support Manager, Pertamina
Corporate University.
Diakui Nabari, antusiasme pendonor
yang mendaftar sangat besar. “Bahkan
jumlah BPS yang mendaftar hingga 102
orang,” ungkapnya.
Berbagai upaya telah dilakukan Nabari
guna memotivasi seluruh pekerja di
Simprug untuk senantiasa melakukan

Foto : EGHA
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aksi donor darah. “Aksi ini sudah saya geluti
sejak 1991 di Pertamina. Itu saya lakukan
ketika saya ditempatkan di Sorong Papua,”
beber dia.
Melakukan donor darah secara rutin tidak
saja bermanfaat bagi tubuh manusia, namun
juga merupakan aksi mulia untuk membantu
sesama. Beberapa kegunaan donor darah
diantaranya terhindar dari penyakit jantung,
mencegah stroke, meningkatkan sel darah
merah, serta berbagai pnyakit lainnya.
“Ketika saya mendonor, justru saya
menjadi lebih sehat. Di samping itu, saya
mengharapkan jumlah pendonor semakin
bertambah,” tutupnya.•EGHA

Selain tanggung jawab dalam
menghasilkan keuntungan dan
membayar dividen, kita memiliki
tanggung jawab sosial perusahaan
untuk membantu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat kita.
Hal ini dilakukan dengan:
• Pertamina Partnership Program
(Program Kemitraan Pertamina),
memberikan pinjaman atau
hibah untuk mendukung mitra
bisnis pada usaha mikro, kecil,
dan menengah.
• Partnership and Community De
velopment (Program Kemitraan
dan Program Bina Lingkungan)
yang mencakup kegiatan untuk
bantuan bencana alam, bantuan
pendidikan dan pelatihan, du
kungan infrastruktur masya
rakat, bantuan kesehatan
masyarakat, dukungan peles
tarian lingkungan, dan bantuan
sosial.
• Community Involvement &
Development (CID) merupakan
program yang mendukung
masyarakat di sekitar daerah
operasi kami dan daerah yang
terkena operasi kami.
• Inisiatif CSR lainnya, seperti
Pertamina Foundation, Sekolah
Sepakbola Pertamina, Olimpiade
Sains Nasional, serta Gerakan
Penanaman Pohon
Ini merupakan edisi terakhir
ra n g ku m a n t ra n s f o rm a s i d i
Pertamina. Kita sangat bangga
dengan pencapaian-pencapaian
yang telah diraih dan tetap
membangun masa depan yang
cemerlang bersama-sama.• TIM
CORPORATE COMMUNICATION
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Gunakan Walker Rig Hemat Biaya
Moving Rp. 3,5 Miliar

HULU TRANSFORMATION CORNER

Luwuk – Kebijakan peningkatan efisiensi dan efektifitas

298,5 jam/12,4 hari.

pengeboran merupakan langkah strategis, serta harus terus

kami mampu mengakselerasi operasi untuk moving sebanyak

diupayakan. “Aspek operasional, keselamatan kerja, dan
cost saving menjadi hal utama dalam perencanaan proyek
Pengembangan Lapangan Gas Senoro Utara, dengan
harapan setiap sumur menghasilkan gas 40 MMSCFD
yang dapat diproduksikan pada akhir 2014,” demikian
ucap Desmawati Rahmadona, Senoro Drill Operation &
Engineering Sec. Head JOB Pertamina – Medco E&P Tomori
Sulawesi.
Lebih lanjut Desmawati menjelaskan bahwa untuk
mencapai goals tersebut, JOB Pertamina - Medco E&P
Tomori Sulawesi menggunakan Walker Rig dan sistem Batch
Drilling pada pengeboran sumur-sumur produksi gas di
Senoro Utara. Perbandingan efisiensi waktu yang diperlukan
untuk pengeboran Batch Drilling Lapangan Gas Senoro
Utara manakala menggunakan walker rig seperti di Senoro
#2 Cluster dengan pemakaian rig konvensional kasus di
Senoro #1 Cluster lebih efisien, terutama berkaitan dengan
waktu moving. Jumlah waktu yang
diperlukan untuk rig skidding berpindah
sebanyak 4 sumur di Senoro #2 Cluster
36.35% (108.5 jam/4,5 hari) lebih singkat
dibandingkan waktu yang dihabiskan
untuk moving rig konvensional pada
3 sumur di Senoro #1 Cluster selama

“Dengan penggunaan walker rig dan sistem batch drilling, ini
190 jam lebih cepat. Total efisiensi waktu tersebut, bila diuangkan
dengan biaya sewa walker rig sebesar US$ 45.000/hari, kami
dapat save biaya operasinal pemboran sebesar US$ 356.250,
atau lebih Rp. 3,5 M untuk kurs Rp 10.000/US$,” imbuh
Desmawati mewartakan langkah efisiensi.
Di samping itu, lanjut Desmawati, proses rig down, skidding,
dan rig up untuk memulai pemboran di sumur baru yang lebih
sederhana dan singkat membantu mengurangi resiko-resiko
kecelakaan dan kerusakan pada peralatan rig. Kemudian
tambahnya, logistik barang dan peralatan yang diperlukan
selama pemboran dapat dikumpulkan secara terpusat di lokasi
Senoro #2 Cluster dan waktu pengiriman lebih terstruktur

Sumber foto: JOB Pertamina- Medco E&P Tomori Sulawesi

penggunaan sumber daya yang terbatas dalam manajemen
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sehingga ada penghematan biaya untuk mobilisasi/ demobilisasi
barang/peralatan milik Service Companies. Hal tersebut juga
membantu ketersediaan barang dan peralatan yang diperlukan
di lokasi sesuai dengan hole section yang sedang dikerjakan.
Rekor tercepat yang dimiliki rig skidding ini dalam berindah
dari sumur satu ke sumur lainnya adalah selama 4,5 jam untuk
perpindahan sejauh 4 meter.
Lapangan Gas Senoro merupakan salah satu Lapangan Gas
yang dioperasikan oleh JOB Pertamina – Medco E&P Tomori
Sulawesi. Lapangan tersebut terletak di daerah pantai utara
timur dari area Blok Senoro – Toili pada bagian teluk bagian timur
Provinsi Sulawesi Tengah. Pengembangan Lapangan Senoro

“Skidding Rig yang beroperasi di Senoro #2 Cluster”

dilakukan dalam 2 tahap yaitu Senoro Utara dan Senoro
Selatan. Drilling Campaign Senoro Utara dimulai pada 2013
dengan 8 pemboran sumur baru dan 4 re-aktivasi sumur
eksplorasi.•DIT. HULU

