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Transparansi Sebagai
Tuntutan Pasar Uang Global
Setelah berhasil masuk ke peringkat 122 di Fortune Global 500,
terdapat niatan Pertamina untuk masuk posisi 50 besar beberapa
tahun mendatang. Mewujudkannya tentu merupakan tantangan
besar sejalan dengan tuntutan untuk mampu mempertahankan
keberadaan dalam peringkat tersebut.

Lebih jauh, karena tahap seleksi pemeringkatan dilakukan sebelum
bulan Juni, maka publikasi Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan
yang dilakukan lebih cepat, akan mendapat perhatian khusus
dari Fortune. Terkait hal ini, penyelesaian dan publikasi Annual
Report 2012 Pertamina yang dipercepat, menjadi faktor tambahan
pertimbangan masuknya perusahaan dalam daftar Fortune Global
500. Seperti diketahui, Pertamina telah menyelenggarakan RUPS
Tahunan 2012 dan mempublikasikan Laporan Keuangan serta
Annual Report di website Perusahaan pada akhir Februari 2013. Ini
lebih cepat dari batas akhir pelaksanaan RUPS Tahunan (30 Juni)
sebagaimana diatur Undang-undang Perseroan Terbatas.
Selain itu, sejak tahun 2012 Pertamina secara berkala telah
mempublikasikan Laporan Keuangan Kuartalannya di website. Hal
ini sejalan dengan upaya transparansi perusahaan dalam melaporkan
kegiatan finansial, terlebih dengan adanya kegiatan Non Deal
Roadshow (NDR) yang secara rutin dijalankan oleh Perseroan.

Foto : dok.liputan6.com

Salah satu acuan dasar Fortune menyusun pemeringkatan
perusahaan dalam daftar tersebut adalah Laporan Keuangan
dan Laporan Tahunan (annual report) yang telah dipublikasikan
oleh perusahaan, baik melalui website perusahaan atau media
massa. Perusahaan diseleksi berdasar pendapatan kotor
konsolidasi (consolidated gross revenue) serta tren pertumbuhannya
dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga perusahaan dalam
daftar ini dipandang memiliki fundamental finansial yang kuat dan
pertumbuhan bisnis positif.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan bersama Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya, memperkenalkan bahan bakar khusus Pertamax,
Pertamax Plus, dan Pertamax Dex dalam kemasan sebagai antisipasi pembelian bahan bakar jika terjadi antrian di SPBU saat arus mudik tahun ini.

Siap Amankan Pasokan BBM
Selama Lebaran
Masyarakat diminta
untuk tidak khawatir soal
ketersediaan stok BBM.
Pertamina menjamin
ketersediaan pasokan
bensin, elpiji hingga avtur
saat arus mudik dan balik
Lebaran 2013.

dan LPG selama Ramadan dan

Jakarta – Direksi Pertamina

dan nonstop supaya masyarakat

memastikan berbagai langkah
Bagi komunitas keuangan global, publikasi dan pemberian informasi
bisnis terkini adalah hal yang penting. Informasi yang disampaikan
harus memiliki standar keterbukaan (disclosure) tertentu. Informasi
yang disampaikan harus merata dan tidak membedakan kualitas
informasi bagi pelaku pasar uang. Hal ini supaya informasi bisnis dan
keuangan perusahaan yang disampaikan setara (equal information),
untuk meningkatkan kredibilitas dan integritas perusahaan di mata
investor.
Sebagai penerbit obligasi global, dengan sendirinya kredibilitas
Pertamina menjadi perhatian investor global. Azas good corporate
governance harus senantiasa diutamakan untuk tetap menjadi trusted
company dan mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan
posisinya dalam jajaran Fortune Global 500 di masa mendatang.•
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ketersediaan pasokan Bahan
Bakar Minyak (BBM) di seluruh
Indonesia selama Ramadan
dan Lebaran 2013. Hal tersebut
disampaikan Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan
saat melakukan sahur on the
road ke SPBU MT Haryono,
SPBU Pramuka, Depo LPG
dan TBBM Plumpang untuk
memastikan kesiapan seluruh
infrastruktur dan SDM Pertamina

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary

Pojok Manajemen :
pertumbuhan ada
di midstream

antisipasi guna mengamankan

dalam melayani kebutuhan BBM
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Suara Pekerja:
keindahan
aset pertamina
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Lebaran.
Saat membagikan bingkisan
sahur kepada para operator SPBU
dan konsumen yang melintas saat
itu, Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan menegaskan,
seluruh infrastruktur dan SDM
harus mampu bekerja maksimal
bisa menjalankan puasa dan
mudik dengan nyaman.

Ia

juga mengimbau para pekerja
Direktorat Pemasaran dan Niaga
untuk tidak mengambil libur dan
cuti lebaran agar bisa bekerja
maksimal.
Pertamina membentuk
Posko Satuan Tugas (Satgas)
untuk pemantauan ketersediaan
BBM dan pelayanan konsumen
yang bergulir mulai H-14 hingga
H+14 lebaran atau dari 24 Juli
sampai 24 Agustus 2013.
Sementara

Direktur

Pemasaran dan Niaga Pertamina
Hanung Budya mengatakan, stok
BBM akan selalu dijaga cukup
hingga 17,45 hari. Bahkan untuk
BBM jenis solar jauh lebih banyak
lagi karena pada saat Lebaran
konsumsinya justru turun karena
truk-truk dilarang beroperasi,
sehingga pasokannya cukup
selama 21,27 hari.
“Prediksi kami, pemakaian
BBM dan elpiji pada Puasa dan
Lebaran ini naik. Yaitu, Premium
naik 14% dari rata-rata harian
normal sebesar 80.926 kilo liter
(KL) menjadi 91.830 KL, Avtur
naik 8,6% dari 10.619 kilo liter
menjadi 11.536 kilo liter dan elpiji
naik 6,6% dari 17.612 metrik
ton (MT) menjadi 18.781 MT.
Adapun solar justru turun 4,9%
dari 40.626 kilo liter menjadi
38.628 kilo liter,” papar Direktur
Pemasaran dan Niaga Pertamina
Hanung Budya.

Kiprah Anak Perusahaan :
sinergi phe dan inpex di blok
babar selaru
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Estimasi puncak arus mudik
diperkirakan terjadi pada H-5
dengan konsumsi Premium
107.277 kilo liter (meningkat 33%
dari rata-rata konsumsi normal)
dan puncak arus balik pada
H+4 dengan konsumsi Premium
105.502 kilo liter (meningkat 30
persen dari rata-rata konsumsi
normal).
Program Sahur On The
Road juga merupakan salah
satu bentuk silaturahmi dan
apresiasi manajemen terhadap
para frontliner dan konsumen.
Dipimpin langsung oleh Direktur
Utama Pertamina Karen Agus
tiawan, seluruh Direksi dan
Manajemen membagikan paket
sahur kepada operator SPBU,
supir taksi, dan pen gendara
motor. Kegiatan berlanjut dengan
pembagian paket sahur kepada
awak mobil tangki BBM di TBBM
Plumpang.•

Utama :
PERTAMINA BERLAGA
DI ASIAN MAKE AWARD 2013
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MISI

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

Foto : ISTIMEWA

Pertumbuhan ada
di MIdstream
Pengantar Redaksi :
Prestasi Pertamina berhasil masuk dalam daftar
Fortune 500 tentu mengejutkan dan juga membanggakan.
Terkejut karena mendekati target Fortune 100 yang
diharapkan tercapai pada tahun 2025. Membanggakan
karena ini pertama kali sebuah perusahaan Indonesia
masuk Fortune 500. Berikut petikan dari wawancara
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan
dengan wartawan Majalah Fortune yang menemuinya.
Bagaimana pertumbuhan Pertamina sekarang?
Saya pikir growth-nya Pertamina ada di akusisi, baik di
domestik maupun luar negeri. Kita inginnya pada 2025
masuk menjadi Fortune 100, produksinya 2,2 juta barel
oil equivalence, sekarang baru 501
ribu. So we have to go by fourth times.
Revenue-nya juga kalau sekarang masih
sekitar 68 miliar dollar AS, kita mau jadi
200 miliar dolar AS.
Kita bisa mencapainya, jika kita
semua di Pertamina fokus. Selama
ini, kita belum bergerak di midstream
karena kita punya upstream. Makanya
tahun kemarin dibentuk Direktorat Gas
untuk menangani gas & power.
Apa yang akan dikembangkan
Pertamina untuk mendongkrak
pertumbuhan? Nah, yang ingin kami
capai pada 2025 adalah menjadi the
biggest IPP di Indonesia. Tentunya, power plant ini tidak
selamanya harus dari gas. Kita juga bekerja sama dengan
swasta di Bantar Gebang, dan lain-lain energi sampah
menjadi energi listrik. Dari roadmap-nya, saya lihat bisa
mencapai 900 MW, hanya dari energi biomassa ini.
Ada lagi nanti kita masuk ke hydro dan wind energy.
Itu semua lagi kita jajaki, dan sudah ada masing-masing
roadmap-nya. Karena kita sudah sepakat bahwa we’re
not going to be an oil and gas. We’re gonna be an
integrated energy company. Being integrated, biofuel
masuk, coal juga masuk.
Jadi, kalau saya lihat pilarnya Pertamina, apa yang
sudah ada sekarang itu tetap harus dijalankan. Misalnya
produksi minyak, terus kita masuk ke eksplorasi segala
macam. Tapi to growth-nya Pertamina nanti when we see
that can make Pertamina masuk Fortune 100, itu ada di
Petrochemical, IPP, Geothermal, dan Biofuel.
Kalau tidak salah ibu membuat tim investasi.

Apa dasarnya? Sebelum saya masuk, memang
Pertamina itu selalu kalah, misalnya dalam bidding
and so on. Dan saya pikir memang kalau misalnya itu
ditempatkan melebur dengan direktorat lain, sementara
direktorat lain fungsinya adalah kalau di hulu itu mencari
cadangan atau meningkatkan produksi, tidak akan benar.
Karena kan dia punya KPI tersendiri. Makanya sekarang
ini dipisah, selain dia untuk akusisi, dia juga untuk melihat
risiko-risiko project yang kita investasi. Harus ada dan hal
itu juga ada di perusahaan-perusahaan besar.
Saat ini Pertamina sudah masuk ke periode
kedua menuju 2025. Bagaimana Ibu menghadapi
situasi nanti ketika pemerintahan berubah. Kalau
saya, sangat berharap terhadap future
leaders-nya Pertamina. Saya dari
sekarang sudah menanamkan whoever
is our boss, we cannot change, we
cannot select our boss. Kita hanya bisa
memilih anak buah. Jadi siapapun yang
nanti jadi CEO-nya Pertamina, pilihlah
yang potential future leaders-nya
Pertamina dan go on with life.
Kemarin bagus sekali ada yang
mengucapkan selamat waktu dapat
Fortune 500 itu. Kenapa kok dulu-dulu
tidak pernah tercapai? What is it that
makes it different now? Saya bilang
hanya fokus, dan jangan main-main.
Once you use it here, focus apa yang
ingin dicapai. Pasti bisa tercapai. Nah, saya orangnya
tidak bergantung kepada stakeholders. Sebisa mungkin,
sangat minimal.
Jika pemerintahaan berganti, terus pemerintah
menunjuk seseorang yang berbeda, apa yang
terjadi dengan Pertamina? Saya masih percaya
bahwa board itu cuma sembilan orang, tetapi pekerja
Pertamina ada 16.000. If they believe what I have left
them, mereka pasti akan pursue what is in that book
in 2025. Board itu hanya mengarahkan. Itu the rest
adalah kekuatannya Pertamina in the 16.000. I have my
believe in the 16.000 employees that they will continue
the journey.
Jadi ibu meletakkan standard? Ya, saya disini
untuk meletakkan standard. Whoever is going to replace
me, dia harus seperti saya atau saya inginkan malah
lebih dari saya.•

Memaknai
Idul Fitri
Suasana Idul Fitri mulai terasa di sana sini
pada pekan terakhir Ramadan di Indonesia.
Kebanyakan masyarakat dari berbagai strata
sosial menyambut hari kemenangan ini
den gan penuh suka cita, walaupun ada
juga yang bersedih ketika ditinggalkan oleh
Ramadan, bulan dilipatgandakannya segala
amal ibadah.
Berdasarkan kebiasaan masyarakat kita,
perayaan hari Idul Fitri itu identik dengan pulang
kampung massal (mudik) untuk berkumpul
dengan keluarga dan handai tolan. Disamping
itu telah terbentuk pula kebiasaan yang sudah
merata bahwa hari Idul Fitri adalah hari salam
salaman, hari saling bermaafan, hari saling
beranjang sana dan bersilaturahim antar
keluarga, kerabat, handai tolan, tetangga dan
sahabat.
Itu adalah sekelumit gambaran tentang
beragam pemaknaan, penyikapan dan
fenomena seputar hari raya Idul Fitri di
Indonesia. Tentu masih banyak lagi yang
lainnya. Dan tentu saja bukan berarti itu
semua salah. Sebagiannya adalah benar,
baik, positif dan justru merupakan kebiasaan
baik yang harus tetap dipertahankan. Namun
pemaknaan Idul Fitri bukan hanya sekadar
itu.
Salah satu hikmah dari momen Idul Fitri
adalah hikmah kegembiraan dan kesyukuran.
Tapi yang perlu menjadi perenungan adalah
kegembiraan yang harus kita miliki dan
rasakan haruslah merupakan wujud syukur
kepada Allah SWT karena telah diberikan
kesempatan menjalani Ramadan tahun ini
dengan amal-amal yang serba istimewa.
Bukan kegembiraan yang muncul karena
merasa telah lepas dari puasa yang dianggap
beban yang serba memberatkan, mengekang
dan membelenggu.
Sebagai insan Pertamina, kebiasaankebiasaan baik yang kita lakukan ketika bulan
Ramadan, seyogianya tetap dilakukan di
bulan-bulan selanjutnya. Selama satu bulan
digembleng menjadi pribadi yang lurus,
seharusnya dapat mempertebal integritas
ketika menjalankan tugas sehari-hari. Menjadi
pribadi yang low profile, tapi high profit. Dapat
membawa perusahaan ini menjadi lebih
berjaya, lebih terpercaya dalam berbagai
aspek karena memiliki SDM yang berintegritas
tinggi.
Dan hikmah utama dari menjalankan
ibadah puasa pada bulan Ramadan adalah
agar ketakwaan setiap individu meningkat. Hal
tersebut seperti yang termaktub dalam QS. AlBaqarah: 183. “Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu
agar kamu (lebih) bertakwa”.
Oleh karena itu, selepas Ramadan ini, dan
pada momen Idul Fitri ini, kita harus terlahir
kembali menjadi pribadi-pribadi muslim dan
muslimah baru yang lebih murni tauhidnya,
lebih indah imannya, dan lebih istimewa
takwanya bagi kehidupan yang lebih baik, bagi
diri pribadi, keluarga, perusahaan, masyarakat,
dan bangsa. Semoga.•
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“Keindahan Aset Pertamina”
Indonesia hidup di antara keanekaragaman budaya, suku,
adat, agama dan ras. Keindahan alam Indonesia menjadi
identitas negara sekaligus anugerah bagi bangsa kita yang
patut disyukuri. Salah satu cara mensyukuri anugerah Tuhan
ini adalah dengan memanfaatkannya dan selalu menjaga
kelestarian alam Indonesia.
Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk
memanfaatkan indahnya alam Indonesia adalah dengan
mengembangkan objek pariwisata Indonesia untuk
meningkatkan perekonomian negara di bidang pariwisata,
karena memang objek pariwisata Indonesia berpotensi besar
menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara, tidak
kalah dari objek wisata di luar negeri.
Perusahaan kita, Pertamina, memiliki aset tanah yang
banyak dan tersebar di seluruh Indonesia maupun luar negeri,
mulai dari Sabang sampai Merauke. Lokasi tanahnya yang
tersebar di berbagai belahan bumi Indonesia, baik di pelosok,
dataran tinggi, dataran rendah, hingga pesisir pantai, tentu
saja memiliki pemandangan alam yang menyejukkan mata.

Tanah RDP dan ex Guest House Poka Ambon.

Banyak dari tanah Pertamina yang belum dimanfaatkan
dengan maksimal padahal berpotensi untuk menarik para
investor karena lokasinya yang strategis dan dikelilingi
dengnan alam yang indah, dimana berpotensi untuk menjadi
objek wisata ataupun sebagai pendukung objek wisata
daerah setempat.
Saya beruntung diberi kesempatan untuk meninjau
beberapa tanah milik Pertamina yang hampir di seluruh pulau
di Indonesia. Banyak dari tanah itu menurut saya berpotensi
tinggi untuk lebih dioptimalkan dan secara langsung maupun
tidak langsung dapat mendukung ekonomi pariwisata
Indonesia serta menjadi salah satu sumber pendapatan bagi
perusahaan. Beberapa tanah Pertamina yang menurut saya
memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi salah satu
daerah wisata. Seperti, tanah Pertamina yang terletak di

Bagus Kuning Palembang yang digunakan sebagai Rumah
Dinas Pekerja, lapangan golf dan stadion Pertamina.

Pemandangan tepat di depan tanah Pertamina di tanah RDP dan Guest House Poka
Ambon.

Kondisi saat ini banyak dari rumah tersebut yang
kondisinya telah rusak dan lokasi sekitar kurang terawat.
Padahal menurut saya lokasinya sangat strategis dan bagus
jika dimanfaatkan secara optimal, karena letaknya yang
berada di samping Sungai Musi dan terdapat Dermaga.
Tanah Pertamina lainnya yang sangat menarik dan indah
menurut saya adalah tanah rumah dinas dan ex Guest
House Poka Ambon. Kondisi tanah saat ini kosong dan
bangunannya sebagian besar rusak. Posisi tanah berada
di pinggir Teluk Ambon sehingga kita dapat melihat
pemandangan sekitar yang sangat indah. Beruntung saya
sempat mengabadikannya.
Seperti yang kita tahu, kondisi alam di bagian Timur
Indonesia memiliki keindahan yang luar biasa. Banyak
sekali objek wisata khususnya di Pulau Ambon yang sangat
menarik. Di antaranya, Pantai Natsepa, Pantai Pasir Putih
yang sangat bersih dan belum terkontaminasi, terletak ± 15
Km dari Kota Ambon dan ± 23 Km dari Bandara Internasional
Pattimura. Objek wisata lainnya yaitu Pantai Pasir Panjang,
Pantai Liang, Santai Beach dan masih banyak lagi.
Pertamina saat ini sedang terus berusaha untuk dapat
mengoptimalkan seluruh aset tanah perusahaan. Usaha
Pertamina untuk mengoptimalkan lahan yang berpotensi
memberikan pendapatan bagi perusahaan dan mendukung
perekonomian negara ini menurut saya harus didorong dan
juga didukung oleh pemerintah dalam pengembangannya.
Perusahaan dan pemerintah harus bersinergi agar terbentuk
hubungan yang saling menguntungkan. Khususnya dalam
memanfaatkan lahan Pertamina dan juga alam Indonesia yang
berpotensi meningkatkan perekonomian negara di bidang
pariwisata serta meningkatkan eksistensi bangsa Indonesia
di mata dunia.•

Pertamina Operasi Pasar LPG 3 kg di Labusel
LABUHAN BATU SELATAN- Sebagai upaya untuk menjamin
ketersediaan produk LPG 3 kg dengan harga yang sesuai kepada
masyarakat, Pertamina Marketing Operation Region I melalui
Domestic Gas melakukan operasi Pasar di sejumlah daerah di
Labuhan Batu Selatan.
Operasi pasar dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhan Batu Selatan
berlangsung di lima titik. Antara lain dimulai pada (18/7) di Desa
Asam Jawa Kecamatan Torgamba. Selanjutnya 22 Juli di Kecamatan
Sungai Kanan, 23 Juli di Kecamatan Silangkitang, 24 Juli di
Kecamatan Kampung Rakyat, 25 Juli di Kecamatan Kota Pinang.
Untuk kegiatan Operasi Pasar, Pertamina menyediakan sebanyak
8.400 kg (2.800 tabung).
Diharapkan melalui operasi pasar, masyarakat yang berhak
dapat membeli LPG 3 kg dengan harga Rp. 13.000/tabung,
sehingga kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan dan jelang Idul
Fitri dapat terpenuhi.
Untuk penetapan harga eceran tertinggi, Pertamina mengacu

Foto : MOR I

EDITORIAL

kepada Surat Menteri Dalam Negeri no 541/3398/SJ tanggal 17 Sep
tember dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/261/KP
TS/2010 tentang penetapan harga eceran tertinggi lpg 3 kg.•MOR I

Forum Komet M & T :
Right to Use
JAKARTA - “Fungsi Aviasi ini salah satu fungsi yang
menjadi andalan pencapaian profit perusahaan.
Dan dari perkembangannya, memang sangat
menggembirakan,”demikian dikatakan SVP NonFuel Marketing Taryono saat membuka Forum
Komet Marketing & Trading Directorate dengan
tema “Right to Use”. Forum Komet M & T tersebut
dilaksanakan di Lantai Ground Gedung Utama pada
Senin (1/7). Hadir juga dalam acara tersebut SVP
Shipping M. Yudhie RF dan VP Strategic Planning
Business Development Nina Sulistyowati.
Taryono pun menguraikan prestasi Aviasi sejak
me-launching Five Zero, atau lima pantangan yang
tidak boleh meleset dalam operasi Aviasi. Ia pun
mengharapkan Aviasi dan unit bisnis yang lainnya,
untuk selalu dapat menjawab tantangan yang ada
dengan kinerja yang semakin baik dalam wujud
semangat dan kerja keras. “Kita harus menyiapkan
diri kita, tim kita, fungsi kita sampai perusahaan kita,
untuk selalu siap berkompetisi,”tegasnya.
VP Strategic Planning & Business Development
Nina Sulistyowati menyatakan bahwa penyeleng
garaan yang ketiga kali untuk tahun 2013 ini
merupakan suatu prestasi. Diharapkan nantinya
semua fungsi di M & T bisa tampil di Forum
Komet.
Nina mengatakan bahwa untuk pekerja yang
berprestasi, maka kesempatan untuk tampil di
tingkat Pertamina, nasional atau juga internasional
pun terbuka. Nina menyebutkan tim dari PKM
Andromeda, PKM Marine III dan SS Marwoto yang
akan berangkat ke Singapura untuk terjun di ajang
internasional.
Tampil sebagai presenter dalam Forum Komet
kali ini dua presenter. Pertama, VP Aviasi Wisnuntoro
dengan judul “Right to Use, Model Asset Entitle
sebagai Upaya Mengamankan Ownership dan
Operatorship, Pembelajaran dari Aviation Joint
Operation Partnership”. Kedua, Manager Aviation
Product Quality Assurance Surya Tri Harto dengan
judul “Five Zero, Experiental Sharing tentang
Proses Identification, Formulasi dan Internalisasi
Customer Expectation Menuju Pertamina Aviation
Values (PAV) Excellence”.
Terakhir, PKM Andromeda pun tampil
memberikan sharing-nya, sebagai latihan menuju
Singapura.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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Komisi VII DPR RI Apresiasi Pertamina
Hadapi Arus Mudik dan Balik Lebaran

Pa d a l a r a n g - K o m i s i
VII DPR RI menilai bagus
kesiapan Pertamina untuk
mengamankan kelancaran
pasokan BBM dan Elpiji
selama arus mudik dan balik
pada Idul Fitri 1434 H. “Saya
melihat Pertamina banyak
sekali program antisipasinya.
Pertamina cukup reaktif.
Mereka membuat BBM yang
dijual per kaleng itu, Pertamax.
Jadi kalau ada kemacetan saat
mudik, ya tinggal dituangin
dari kaleng itu dan ini save.
Ini bisa mengantisipasi
antrian walaupun pemudik
mengeluarkan sedikit lebih
mahal,”ungkap Ahmad
Farial, Wakil Ketua Komisi
VII DPRI yang memimpin
kunjungan kerja timnya ke
TBBM Padalarang, Jawa
Barat, (24/7).
Tim Komisi VII DPRI RI
yang terdiri dari 10 orang
ini bertolak dari Gedung
Nusantara I DPR, Jakarta
menuju TBBM Padalarang
untuk melihat seberapa jauh
kesiapan stok BBM yang
ada di Region yang menjadi
perlitasan Jawa Barat dan
menanggung kurang lebih
27% konsumsi PSO di seluruh
Indonesia ini.
Dalam kesempatan
tersebut, GM Marketing
Operation Region III Pertamina
wilayah DKI Jabar dan Banten
Hasto Wibowo memaparkan
secara detail tentang proyeksi
pengamanan stok dan
kesiapan Satgas Idul Fitri
2013.
Hasto menyakinkan,

ketersediaan stok khususnya
di Depot Padalarang yang
dipasok langsung dari Kilang
Cilacap lewat pipa single
line bertekanan tinggi yang
terbentang sepanjang 209
Kilometer berisi 28 juta liter
BBM itu terjamin.
Selain itu Hasto
mengungkapkan beberapa
kendala yang sempat terjadi di
tahun lalu. “Tahun lalu terjadi
kemacetan total, terutama
di Simpang Jomin sampai
dengan Pamanukan. Jadinya
stagnan disitu sehingga kita
kesulitan untuk memobilisasi
tangki (dalam menyalurkan
BBM ke SPBU),” imbuh
Hasto.
Agar hal serupa tidak
terjadi lagi, Hasto mengatakan
Pertamina telah melakukan
dan menyiapkan berbagai
langkah.Salah satunya
program jemput bola lewat
penjualan BBM non subsidi
(Pertamax, Pertamax Plus
dan Pertamina DEX) dalam
kemasan khusus di tengahtengah jalur macet.
“Kita jemput bola dengan
menyediakan Pertamax,
bukan Premium. Jadi
Pertamax dalam kemasan
ini akan kita tempatkan di
lapangan-lapangan diantara
SPBU yang jalur-jalur macet
itu. Sehingga masyarakat kita
kalau habis dan disitu antri
panjang nanti bisa alternatif
bisa beli beberapa outlet
resmi di beberapa titik,” kata
Hasto.
Adapun kemasannya
terdiri dari ada 5 liter, 10 liter

GM Marketing Operation Region III Hasto Wibowo menjelaskan tentang kesiapan
Pertamina menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun ini kepada Komisi
VII DPR RI.

dan 20 liter dengan kemasan
yang safety yang bisa di
pergunakan ulang (refill).
BBM kemasan ini rencananya
akan distok sekitar 20 ribu
kemasan, di beberapa titik
seperti Cikampek hingga
Pamanukan.
Hasto juga memaparkan,
estimasi pemakaian BBM
dan LPG pada masa puasa
dan Lebaran umumnya
diperkirakan naik dengan
besaran masing-masing
prmeium 14 % dari rata-rata
harian normal 80.926 Kilo
Liter (KL) menjadi 91.830 KL,
Avtur naik 8.6 % dari ratarata harian normal 10.619
KL menjadi 11.536 KL dan
LPG naik 6,6 % dari rata-rata
normal 17.612 MT menjadi
18.781 MT dan Solar turun
4,9 % dari rata-rata harian
normal 40.626 KL menjadi
38.628 KL.
Untuk langkah antisipasi
Pertamina juga membentuk
P o s k o S a t u a n Tu g a s
(Satgas) untuk pemantauan

ketersediaan BBM dan
pelayanan konsumen yang
bergulir mulai H-14 hingga
H+14 lebaran atau dari 24 Juli
sampai 24 Agustus 2013.
Beberapa hal lainnya yang
telah disiapkan oleh Pertamina
seperti monitoring stok BBM
di seluruh TBBM dengan
sistem komputersisasi SIM
& Supply and Distribution,
switching tangki timbun di
TBBM dan tangki pendam
di SPBU dari Solar ke
Premium atau Pertamax,
penyiapan kantong-kantong
BBM, membuat stok build
up di SPPBE untuk Elpiji,
penambahan jam operasional
penyaluran TBBM, menyiap
kan jalur contra flow meng
antisipasi kemacetan lalu
lintas, menyiapkan BBM non
PSO dalam kemasan khusus
dan lainnya.
Setelah berkunjung ke
TBBM Padalarang, Komisi VII
melanjutkan ke kantor PLN
Distribusi Jawa Barat dan
Banten di Bandung.SAHRUL

Apel Satgas Pertamina Sumbagsel Layani Konsumen pada Idul Fitri 1434 H
Palembang – Marketing Operation Region II siap memenuhi
kebutuhan BBM dan LPG masyarakat menjelang Hari Raya Idul
Fitri 1434 Hijriah, yang akan jatuh pada 8-9 Agustus 2013.
Untuk memastikan pendistribusian BBM dan LPG kepada
masyarakat berjalan lancar, Pertamina membentuk tim Satgas
Idul Fitri 1434 H yang mulai bertugas sejak 24 Juli 2013 sampai
dengan 24 Agustus 2013.
Apel satgas pertama yang menandai dimulainya masa
satgas tersebut dilaksanakan di Terminal BBM Kertapati (25/7)
dan dipimpin oleh GM Pertamina Marketing Operation Region
II, Ageng Giriyono. Apel diikuti oleh lebih dari 100 perwakilan
anggota tim satgas yang berasal dari Kantor Unit Marketing
Operation Region II, TBBM Kertapati, Depot LPG Pulau Layang,
Hiswana Migas dan Perwakilan Pengawas serta Operator SPBU
di Kota Palembang.
Dalam apel tersebut dilakukan juga pelepasan secara
simbolis mobil tangki BBM dan truk LPG untuk menandai

kesiapan Pertamina MOR II dalam melayani kebutuhan di
wilayah Sumbagsel.
Tim satgas tersebut bertugas melaporkan stock dan
kondisi operasional suplai dan distribusi BBM dan LPG,
memantau, mengawasi dan menugaskan agar pelayanan
penyaluran BBM dan LPG kepada masyarakat agar berjalan
dengan lancar dan wajar, memantau kelancaran kegiatan dan
penyaluran BBM dan LPG kepada lembaga penyalur dan
kegiatan lain yang diperlukan sesuai Surat Perintah Satgas.
Untuk memberi ketenangan kepada masyarakat, Tim Satgas
juga akan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai
ketersediaan BBM dan LPG terutama PSO melalui media
massa apabila diperlukan.
Ageng menyatakan, “Sumatera bagian Selatan adalah titik
penting di dalam peta jalur mudik.” Menurutnya pelabuhan
Bakaheuni yang terletak di Provinsi Lampung merupakan pintu
masuk dan keluar yang menghubungkan Pulau Jawa dan

Sumatera. Demikian juga jalur lintas Sumatera, yang melewati
Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Jambi merupakan
urat nadi yang menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera.
“Oleh karena itu kami menekankan kepada Tim Satgas untuk
bersungguh-sungguh melakukan tugasnya, tentunya dengan
mengutamakan aspek keselamatan.”
Agar dapat terlayani dengan baik kebutuhan BBM dan
LPG kepada masyarakat menjelang dan pasca Lebaran 1434
Pertamina akan menambah jam operasi Terminal BBM dan
Terminal LPG, dari 8 jam sampai dengan 16 jam per hari dan
maksimal 24 jam per hari serta menyediakan buffer stok tabung
LPG 3 Kg sebanyak 5.000 tabung di seluruh SPPBE. “Untuk
mengantisipasi tidak beroperasinya pangkalan LPG pada hari
raya , kami menyediakan LPG 3kg di 195 SPBU dan LPG
Non PSO di 206 SPBU serta di mini market tertentu yang
melayani kebutuhan LPG masyarakat pada saat hari raya,”
jelas Ageng.•MOR II
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DUMAI - RU II Dumai peduli terhadap
kesehatan masyarakat Dumai menyusul dengan
memburuknya kualitas udara Kota Dumai akibat
kabut asap. Pada Rabu (19/6) pagi, saat kabut
asap masih pekat dan jarak pandang hanya 100150 meter, Tim Public Relations dan HSE RU II
Dumai sudah turun menyebar ke sejumlah titik
untuk membagi-bagikan masker.
Dengan semangat tanpa menghiraukan
buruknya cuaca pagi itu, tim beserta Pramuka
Pangkalan Bukit Datuk memusatkan pembagian
masker di sejumlah persimpangan jalan. Di
antaranya, seperti Simpang Polres Jalan Sultan
Syarif Kasim - Sudirman, Simpang Bundaran Jalan
Soebrantas - Putri Tujuh dan Simpang Jaya Mukti
- Putri Tujuh. Tiga persimpangan itu merupakan
pusat kepadatan masyarakat berlalu-lintas.
Masyarakat pengguna jalan pun tampak
antusias bahkan para pengendara yang menaiki
motor dan mobil pun begitu memperlihatkan
kepeduliannya untuk memakai masker. Masyarakat
tanpa sungkan meminta masker dan lalu
memakainya saat itu juga.
Seperti diketahui, sejak Sabtu (15/6) lalu, Kota
Dumai sudah dilanda kabut asap. Memasuki hari
keempat, indeks polutan kualitas udara sudah
mencapai 400 PSI berdasarkan data Dinas
Kesehatan Dumai. Itu adalah angka tertinggi
yang membahayakan kesehatan pernafasan,
penglihatan dan kesehatan kulit. Bahkan Dinas
Kesehatan setempat telah menetapkan status
siaga 1 untuk kondisi saat ini.
RU II Dumai yang membagikan sekitar 6.000
masker dipimpin oleh Public Relations Section
Head Yefrizon dan Enviromental Section Head,
J. Edward.
“Pembagian masker sekitar 6.000 kepada
masyarakat ini, sebagai bentuk kepedulian
Pertamina terhadap lingkungan dan kesehatan
masyarakat. Kami sangat merasakan pengaruh
kabut asap bagi kesehatan. Mata pedih dan
nafas sesak. Harapannya, masyarakat selalu
memakai masker ini saat keluar rumah, sehingga
kesehatannya selalu terjaga,” ujar Yefrizon.
Dalam pembagian masker tersebut, Pertamina
juga menggandeng Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Dumai. Satlantas Polres
Dumai pun ikut andil membagikan masker dan
memperlancar lalu lintas. Pembagian masker
kali ini adalah bukan yang pertama. Setiap kali
kabut asap melanda Dumai, Pertamina selalu
membuktikan kepeduliannya dengan pembagian
masker.•RU II

Bantuan yang disalurkan
berupa kebutuhan makanan
seperti beras sekitar 3 ton,
minyak goreng 200 liter, gula
240 kg, mie instan 365 dos,
roti, air mineral, telur ayam,
dan susu bubuk.
Selain itu juga diserahkan
bantuan tenda, selimut,
tikar, sajadah untuk dapat
dimanfaatkan bagi korban
bencana. Untuk mendukung
kegiatan pemulihan pasca
gempa, Pertamina juga
membantu penyediaan
solar sebanyak 1.000 liter
untuk keperluan kebutuhan
distribusi logistik Pemerintah
Daerah setempat.
Selain bantuan-bantuan

Foto : MOR I

RU II Dumai Bagikan
6.000 Masker ke
Masyarakat

Aceh – Pertamina Peduli
terus memberikan bantuan
kepada korban gempa Aceh,
tepatnya di Kabupaten Bener
Meriah dan Aceh Tengah.
Melalui Posko Pertamina
Peduli yang terletak di
Halaman SMP Negeri 12
Takengon Jl. Simpang Balik –
Blang Mancung, Ketol, Aceh
Tengah, Pertamina secara
berkelanjutan dari 3 Juli 2013
terus menggulirkan bantuan
ke tujuh posko. Antara lain
Posko Terpadu Bener Meriah,
Posko Terpadu Takengon
(Aceh Tengah) serta Posko
Ketol, Posko Senkom, Posko
Kuta Panang, Posko Cekal
dan Desa Sagene Balik.

tersebut, Posko Pertamina
Peduli juga membuka
pelayanan kesehatan
lengkap dengan dokter,
paramedis, ambulance, serta
perlengkapan dan obatobatan dilokasi posko
Marketing Branch Mana

ger Pertamina Aceh, Aribawa
mengatakan bantuan yang
diserahkan ini merupakan
program Pertamina Peduli
dalam Corporate Social
Responsibility (CSR) bidang
bencana alam.•MOR I

Bak Sampah Penampungan untuk Meunasah
ACEH BESAR - Lingkungan
yang bersih merupakan
idaman setiap manusia. Hal ini
menjadi landasan yang tepat
sebagai program mendukung
pemerintah daerah di
Aceh Besar khususnya di
Kecamatan Mesjid Raya.
Pertamina melalui program
CSR 2013 memberikan enam
unit bantuan bak sampah
penampungan yang terbuat
dari semen beton di Meunasah

Mon, Meunasah Kulam, dan
Meunasah Keude. Pemberian
bantuan diterima oleh keucik
(kepala desa) dari masingmasing desa tersebut.
Anto (37), salah seorang
warga Meunasah Keude
mengatakan, “Dulu sebelum
ada bak sampah ini, kita tidak
tahu harus buang sampah
kemana. Setelah ada bantuan
bak sampah ini mampu
memotivasi masyarakat

sekitar untuk menciptakan
lingkungan bersih dan rapi,
secara disiplin membuang
sampah ke tempatnya dan
apabila sudah penuh kami
akan membakar sampah
tersebut. Kami mengucapkan
terima kasih kepada
Pertamina.”
OH TBBM Krueng Raya
TM Fahmi mengatakan,
bantuan yang diberikan ini
merupakan bentuk tanggung

jawab sosial Pertamina
kepada masyarakat sekitar
khususnya untuk mengurangi
penyebaran penyakit akibat
lingkungan yang tidak bersih.
“Dengan bantuan
ini, kami berharap warga
mampu termotivasi untuk
menciptakan lingkungan yang
bersih dan rapi,” ungkap TM
Fahmi didampingi perwakilan
unsur Muspika Kapten Iqbal
Makmur.•MOR I

HSSE Dit. M & T dan TBBM Ampenan Lestarikan
Lingkungan dan Berdayakan Masyarakat
LOMBOK - Pertamina melaksanakan komitmennya untuk
terlibat langsung melestarikan lingkungan serta peningkatan
kreativitas dan perekonomian masyarakat melalui pembinaan,
pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
berbasis ekonomi kerakyatan.
Untuk program pelestarian lingkungan, sejak 2010 Pertamina
secara khusus melakukan konservasi terumbu karang di daerahdaerah wisata. Salah satunya Gili Trawangan, Lombok Utara.
Seperti yang dilakukan Sabtu (6/7), HSSE Dit. M&T dan TBBM
Ampenan melakukan survei untuk mengevaluasi perkembangan
terumbu karang di Gili Trawangan, sekaligus pelepasan kembali
puluhan penyu di pusat wisata tersebut.
HSSE Manager Dit. M&T, Gama Widyaputra didampingi
Operation Head TBBM Ampenan I Gde Agus Sentanu,
mengatakan, kegiatan survei terumbu karang ini dilakukan untuk
mengetahui perkembangan program yang telah dijalankan.
Konservasi terumbu karang yang dilakukan sejak tiga tahun
terakhir sudah mengalami pertumbuhan yang signifikan
karena dikembangkan dengan bantuan aliran listrik bermuatan
rendah.
”Selain untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan

Foto : HSSE M & T

Foto : RU II

Bantuan Pertamina
Terus Mengalir

5

pantai, diharapkan akan menjadi daya tarik titik-titik penyelaman
wisatawan. Terumbu karang juga dapat menyedot kehadiran ikan
untuk tangkapan nelayan secara sederhana,” ujar Gama.
Di sekitar area TBBM, Pertamina ikut berperan dengan
pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan pelatihan
ketrampilan membuat abon ikan, manajemen pemasaran serta
bantuan mesin. Selain itu, melakukan pemberdayaan masyarakat
untuk pengolahan sampah organik dan non organik menjadi ba
han jadi bekerja sama dengan BLHP Kota Mataram.•HSSE M & T
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Program Merger
& Acquisition
Fundamentals Dibuka
JAKARTA - “Di upstream, Merger & Acquisition
tergantung penjual, bukan kita yang menentukan.
Jadi terserah mereka yang menjual, tetapi kita punya
requirement juga.”
Hal tersebut dikemukakan Direktur Perencanaan
Investasi & Manajemen Risiko (PIMR) M. Afdal Bahaudin
ketika selaku Dean IPRM School, saat membuka
program Merger & Acquisition (M & A) Fundamentals.
Pembukaan berlangsung di Pertamina Learning Center
(PLC), Simpruk, pada Senin (8/7).
Juga hadir dalam pembukaan itu Direktur SDM
Evita M. Tagor, SVP Corporate Strategic Growth Gusrizal,
SVP UBD Denie S. Tampubolon, VP Corporate Strategic
Planning Gigih Prakoso.
Masalahnya, menurut Afdal, semua direktorat ingin
investasi. “Semua ingin investasi. Nah, kita harus membalance. Ini bukan persoalan yang kecil,” lanjut Afdal.
“Inilah semua yang menjadi concern kita untuk ke
upstream. Keinginan kita untuk mendivestasi itu tidak
ada. Nah, kalau sekarang, saya akan dorong divestasi
itu. Kalau tidak perlu, kenapa harus dipegang? Atau ya
kita kerja samakan saja.”
SVP Corporate Strategic Growth Gusrizal dalam
laporannya mengatakan, M & A Fundamentals dipilih
karena,”Secara organic group-nya tidak cukup lagi
untuk mengejar target Pertamina 2025. Yang kedua,
kita merasakan M & A ini merupakan fokus dari PIMR,
tetapi ini juga masih dukungan dari direktorat-direktorat
lain. Yang ketiga, kita merasa ini berisiko tinggi dan penuh
ketidakpastian,”kata Gusrizal. “Jadi ini suatu kompetensi
yang harus kita kembangkan sebagai kompetensi
baru.”
Sasarannya adalah untuk mencapai standarisasi
karena nantinya M & A ini akan terpusat secara korporat.
Meskipun di masa transisi ini, M & A secara fundamental
tetap di Direktorat PIMR, sementara secara finance di
Direktorat Keuangan.
Program M & A Fundamentals diikuti 22 peserta yang
datang dari bebeapa direktorat, tidak hanya PIMR saja.
Program ini terdiri dari 3 modul. Modul I berlangsung
pada 8-11 Juli 2013 pada jam kerja dari pukul 08.0015.15. Sementara Modul II pada 26-28 Agustus 2013,
dan Modul III pada 2-6 September 2013.• URIP HERDIMAN
KAMBALI
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KOMET: Perjalanan Panjang untuk Menjadi Juara
Setelah melalui serangkaian tahapan 2013 Indonesian Most Admire Knowledge Enterprise (MAKE)
Study, tiba saat yang dinantikan yaitu penganugerahan 2013 Indonesian MAKE Study Award. Sejumlah
15 Finalis dari 66 organisasi/perusahaan yang dinominasikan tidak sabar untuk mengetahui hasil penilaian
yang telah dilakukan Panelis.
Berikut ini perjalanan yang dilalui Pertamina menuju 2013 Indonesian MAKE Study Award:
Tahap Nominasi (Nomination)
Tahapan MAKE Study diawali dengan kegiatan nominasi yang diselenggarakan pada pertengahan
Maret 2013 dalam event “Knowledge Sharing & MAKE Nomination” yang mengangkat tema “Creating
Innovative Culture”.
Organisasi/perusahaan yang dapat mengikuti MAKE Study hanya organisasi/ perusahaan yang
dinominasikan oleh organisasi/perusahaan lainnya. Hasil dari MAKE Nomination, terpilih 66 organisasi/
perusahaan diusulkan untuk ikut serta dalam kegiatan MAKE Study. Organisasi/perusahaan tersebut
diminta untuk menyusun Company Knowledge Profile (CKP) berdasarkan 8 Dimensi MAKE untuk
diseleksi oleh Panelis.

Tahap Penilaian (Scoring)
Tahapan ini merupakan tahapan penentuan organisasi/perusahaan yang pantas dikagumi dengan
keunggulannya masing-masing dalam pengelolaan pengetahuan organisasi. Panelis memberikan
penilaian yang dilengkapi dengan komentar untuk masing-masing Dimensi MAKE Study. Selain itu,
Panelis juga memberikan rekomendasi sebagai opportunity for improvement (OFI) yang mungkin dapat
diimplementasikan di masing-masing organisasi/perusahaan.
Penganugerahan 2013 Indonesian MAKE Study Award
Tibalah saat yang dinanti-nanti yaitu penganugerahan “2013 Indonesian MAKE Study Award”
yang diselenggarakan pada 24 Juli 2014 yang lalu di Ritz Carlton - Jakarta. Pada saat yang bersamaan,
Finalis MAKE Study juga berkesempatan menampilkan keunggulan pengeloalaan pengetahuannya
dalam knowledge expo.

Pertamina 2013 Knowledge Expo
!

!

!!
2013 Indonesian MAKE Nomination

Pertamina Best Practice Sharing

Pertamina mendapat giliran untuk memberikan knowledge sharing atas keberhasilannya dalam
mengelola kegiatan inovasi. Keberhasilan tersebut disampaikan oleh Faisal Yusra - Quality Management
Manager yang juga Ketua Tim Knowledge Management Pertamina (KOMET) dalam materi yang berjudul
“10+ Perubahan Positif Pendukung Terbentuknya Budaya Continuous Improvement Program.”
Tahap Seleksi (Selection)
CKP organisasi/perusahaan yang telah diterima pada bulan April 2013 menjadi salah satu referensi
penilaian Panelis dalam melakukan seleksi. Panelis MAKE Study terdiri dari para CEO organisasi/
perusahaan dan praktisi dalam bidang knowledge management.
Masing-masing Panelis memilih 5 organisasi/perusahaan sebagai calon finalis dengan syarat
mendapat minimal 10% suara Panelis untuk masuk ke tahapan seleksi. Pada bulan Mei 2013, diumumkan
bahwa terdapat sejumlah 15 organisasi/perusahaan yang berhasil lolos seleksi dan Pertamina adalah
salah satunya. Organisasi/perusahaan yang masuk dalam tahap seleksi diminta untuk melengkapi CKP
yang diserahkan sebelumnya dengan evidence atau bukti pendukung.
Tahap Presentasi (Presentation)
Panelis dapat memperoleh penjelasan yang lebih lanjut mengenai pengelolaan knowledge
management dalam kegiatan MAKE Presentation. Setiap organisasi/perusahaan berkesempatan
menyampaikan penjelasan lebih lanjut dari CKP dan pertanyaan yang disampaikan Panelis.

Acara penganugerahan ini juga diisi dengan sharing session oleh winner 2012 Indonesian dan Asian
MAKE. Acara ini juga menjadi momen diterbitkannya buku “Successful Implementation of KM in
Indonesia” yang berisi tentang implementasi knowledge management di 20 organisasi/perusahaan di
Indonesia, termasuk Pertamina.
Tiba di puncak acara, hasil penilaian pun diumumkan. Berkat dukungan KOMETers dan manajemen
puncak, Pertamina tidak hanya meraih 1 atau 2 predikat winner, namun 3 predikat winner sekaligus.
Berikut penghargaan yang berhasil diraih oleh Pertamina:
1. Special Recognition for Admirable Knowledge Leadership
2. Winner of 2013 Indonesian MAKE Study
3. Top Three Winner of 2013 Indonesian MAKE Study

Perjalanan Pertamina untuk terus melaju dalam 2013 Indonesian MAKE Study berkat dukungan
semua pihak. KOMET mengucapkan selamat atas kerja keras seluruh Tim KOMET, PIC KOMET, Expert
Panel Team, para narasumber KOMET, Manajemen Puncak dan terutama seluruh KOMETers Pertamina.
Dukung budaya berbagi pengetahuan dengan terus berperan aktif dalam berbagai kegiatan KOMET.
Mari sukseskan KOMET menuju 2013 Asian MAKE Award.
The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!!•

Pertamina MAKE Presentation 2013
(27/06/13)

Tahap Verifikasi dan Employee Survey
Tahapan verifikasi dilakukan oleh Panelis untuk memastikan pernyataan dalam CKP, evidence (bukti
pendukung) dan presentasi yang disampaikan sebelumnya dengan aktual pelaksanaannya secara
langsung pada organisasi/perusahaan masing-masing.
Tidak hanya itu, MAKE Study juga melakukan employee survey untuk mendapatkan gambaran
penilaian atas pengelolaan pengetahuan organisasi/perusahaan yang telah berjalan. Hasil survei ini
tidak dijadikan acuan dalam penilaian MAKE Study, namun merupakan feedback bagi organisasi/
perusahaan.

!

oleh Shynta Dewi - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

!
Pertamina 2013 MAKE Verification

!
Pertamina 2013 MAKE Employee Survey

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

SINOPSIS

SOROT

Pertama, non-durable goods (barang
yang tidak bertahan lama) yang pada
umumnya waktu pemakaiannya tidak lebih
dari setahun, seperti produk consumer goods
atau barang kebutuhan sehari-hari. Kedua,
durable goods (barang yang bertahan lama)
yang pemanfaatannya lebih dari setahun,
seperti tekstil dan barang elektronik. Ketiga,
jasa atau service yang menekankan pada
pemenuhan dari aktivitas yang bermanfaat
untuk orang lain. Dari ketiga pengelompokan
jenis bisnis tersebut, dapat diketahui bahwa
bisnis jasalah yang memiliki keunggulan
yang lebih menonjol. Produk bisnis jasa
lepas dari masalah durable atau bertahan
tidaknya produk yang dihasilkan. Selain itu,
produksi jasa bisa berhubungan atau tidak
berhubungan dengan produk fisik.

hydrant system. Kunjungan dilanjutkan dengan management walk
through ke sarana fasilitas operasi maupun HSSE.
Sebagai informasi di wilayah Sumatera Utara ada tiga DPPU
yang beroperasi saat ini, antara lain Polonia, Kuala Namu dan
Silangit.•MOR I

Pertamina Edukasi Mekanik Muda Yamaha

Foto : KUNTORO

JAKARTA – Tim Commercial Marketing dari Direktorat Pemasaran
dan Niaga Pertamina memberikan edukasi dan pemahaman seputar
produk-produk Pertamina kepada puluhan mekanik muda terpilih dari
berbagai daerah di Yamaha Engineering School (YES), Kamis (25/6).
Di hadapan para peserta yang memadati ruang kelas di salah
satu dealer Yamaha di jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih,Jakarta
tersebut, tim memberikan materi seputar produk gasoline Pertamina
dan kaitannya dengan performa mesin.
Para peserta juga mendapatkan pemaparan secara mendetail
tentang berbagai keuntungan yang didapat dengan menggunakan

Bahan Bakar Khusus (BBK) Pertamina. materi tersebut seperti jenisjenis dan spesifikasi di BBM dan BBK seperti kandungan oktan,
bagaimana memilih bahan bakar yang baik untuk mesin. Prosedur
penyimpanan bbm, waktu pengisian bbm yang baik siang hari atau
malam hari, kualitas bahan bakar di spbu pertamina, efek gonta
ganti produk bbm, perbedaan carbon cleaner dengan pertamax,
dan banyak lagi.
Materi-materi tersebut diberikan agar para mekanik tersebut
nantinya bisa menularkan pengetahuan mereka kepada masyarakat
luas yang merupakan konsumennya. Bisa kembali memberikan
edukasi masyarakat kalau bahan bakar yang sesuai itu bisa
meningkatkan performa mesin, khususnya BBM non PSO.
Para peserta sangat antusias mengikuti pelatihan itu. Hal
terserbut terlihat dari kelas yang hidup dengan berbagai perntanyaan.
Noviyanti, salah satu peserta YES asal Palembang mengungkapkan
kalau dirinya banyak mendapat pengetahuan baru seperti perbedaan
angka oktan. “ Banyak hal yang membuat saya jadi lebih tahu, saya
jadi tahu beda angka oktan yang terkandung di masing-masing bahan
bakar. Jadi nanti saya bisa ngasih tahu konsumen kalau ditanya ini
dan itu,” kata gadis satu-satunya di kelas YES itu.
Program pelatihan para mekanik ini akan terus dilakukan
oleh Pertamina ke berbagai daerah di Indonesia. Selain Yamaha
Indonesia, Pertamina juga menyambangi para mekanik Honda
Indonesia. Sebelumnya, di bulan Mei lalu pelatihan serupa dihelat di
Lampung.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

RU III Plaju Canangkan
Misi Visi Baru
PLAJU – GM RU III, Ignatius Talulembang bersama Tim Manajemen
RU III menandatangani Visi & Misi RU III yang baru. Visi & Misi baru
tersebut adalah “Menjadi Kilang Minyak dan Petrokimia Nasional
Yang Terkemuka Di Asia Pasifik Tahun 2025”. Acara berlangsung di
Conference Room RU III Plaju dihadiri Tim Manajemen, pare Section
Head dan undangan, Kamis (20/06). GM RU III Ignatius Talullembang
mengharapkan dengan penandatanganan Visi & Misi RU III Tahun 2013
diharapkan dapat lebih semangat dalam melakukan pekerjaan dan
memotivasi agar lebih giat lagi.•RU III

Foto : RU III

Semoga buku ini dapat membawa
Anda menuju kesuksesan. Kalau orang
lain bisa melakukannya, mengapa Anda
tidak? Selamat membaca dan semoga
bermanfaat. Semoga sukses mengiringi
Anda.• PERPUSTAKAAN

Foto : MOR I

Kuala Namu - Direktur M & T, Hanung Budya meninjau kesiapan
operasional DPPU Kuala Namu pada Rabu, 17 Juli 2013. Dalam
kunjungan tersebut, Direktur didampingi VP Aviasi, Wisnuntoro, VP
Technical Services Hardi Suyoko dan GM MOR 1, Giri Santoso.
Hanung Budya mengharapkan agar operasional DPPU Kuala Namu
dapat memenuhi kebutuhan penerbangan dengan dibukanya Banda
Kuala Namu Internasional Airport pada 25 Juli 2013. Kunjungan ini
dikhususkan untuk melihat langsung kehandalan sarana dan fasilitas
yang ada.
OH DPPU Kuala Namu, Wawan Hermawan menjelaskan secara
detail sarana dan fasilitas yang ada di DPPU. Antara lain dukungan
SDM terdiri dari 15 pekerja dan 30 Certificate Refuelling Operator
(CRO). Selain itu saat ini telah tersedianya stock avtur di tangki timbun
sebanyak 7.000 kl.
Diperkirakan dengan dibukanya KNIA, maka penerbangan akan
bertambah. Untuk itu DPPU sudah menyiapkan 5 buah tangki timbun
dengan masing-masing kapasitas 3.000 kiloliter atau total 15.000 kl.
Jumlah ini lebih besar 6 kali dibandingkan dengan DPPU Polonia. Selain
itu, DPPU KNIA dilengkapi dengan full automation serta menggunakan

Pada dasarnya, setiap usaha me
miliki produk. Dalam usaha atau bisnis
diklasifikasikan dengan berbagai cara,
antara lain berdasarkan daya tahan atau
wujud produk tersebut. Berdasarkan
pengklasifikasian tersebut, produk dikelom
pokkan dalam tiga bagian.

Buku ini memberikan berbagai pilihan
menarik untuk menggeluti bisnis jasa dengan
modal yang sangat minim, bahkan tanpa
modal materi sama sekali. Ide dan kerja keras
merupakan modal utama untuk hal tersebut.
Bahkan, keuntungan yang diperoleh bisa
jauh lebih banyak dibandingkan dengan
bisnis yang murni menjual produk. Buku
ini menghadirkan 50 bisnis jasa yang bisa
Anda pilih, adri jasa konsultan, jasa agen,
jasa intelektual, jasa perawatan, hingga
jasa pelayanan khusus. Selain itu ada 50
bisnis jasa lain yang juga bisa Anda jadikan
pilihan.
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Direktur Pemasaran & Niaga Tinjau
Kesiapan DPPU Kuala Namu

Judul Buku : 50 Bisnis Jasa 		
Menguntungkan
Penulis : Zulbiadi Latief
Penerbit : Visimedia

Jadi, dapat dikatakan bahwa bisnis
jasa atau service provider merupakan
suatu bisnis yang menawarkan tindakan
yang bersifat nonfisik, tetapi bisa pula
berkaitan dengan produk fisik. Hal terpenting
dari sebuah aktivitas bisnis jasa adalah
bagaimana memberikan kepuasan kepada
konsumen. Kelebihan berbisnis dibidang
jasa di antaranya :
1. Anda tidak perlu mempersiapkan modal
yang besar untuk memulainya.
2. Sebuah bisnis jasa yang dijalankan murni
bersifat intangible tidak mengenal adanya
purchasing stock, artinya bisnis ini tidak
membutuhkan persiapan yang konsisten
dan berulang-ulang, kecuali untuk modal
operational awal.
3. Anda tidak perlu repot-repot mendis
tribusikan, menghitung, dan mengawasi
production circulation, dalam hal ini Anda
cukup berfokus pada pelayanan yang
Anda berikan pada konsumen.
4. Didalam bisnis bidang jasa, tidak diperlukan
adanya product circulation. Berarti tidak
akan pernah ada pengendapan modal
produk yang disebabkan belum terjadinya
produk di pasar.
5. Tidak memerlukan adanya gudang stok
untuk sirkulasi produk maupun bahan
baku, kecuali cadangan bahan dan
peralatan kerja yang jumlah tentu tidak
banyak.
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Silaturahmi Pertamina dengan LSM
dan Organisasi Kepemudaan
Jakarta – Demi mempererat tali silaturahmi di bulan suci Ramadan,
Fungsi External Communication Pertamina menggelar acara buka bersama
dengan lembaga dan barisan intelektual muda seperti LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat), aktivis dan organisasi kepemudaan, di Rumah
Perjuangan, Jalan Polumbangkeng 11, Jakarta Selatan. Lebih dari 20
LSM hadir dalam acara yang digelar pada Senin (15/7) itu. Sedangkan
silaturahmi dengan organisasi kepemudaan dilakukan pada (18/7).
Manager Compliance Pertamina, Mindaryoko mengucapkan terimakasih
kepada para LSM dan masyarakat yang telah membantu mengawal proses
pembangunan bangsa, khususnya dalam mendukung Pertamina agar bisa
tumbuh besar dan bermanfaat bagi rakyat.• SAHRUL HAETAMY ANANTO

GM RU VI Gelar Safari Ramadan

Foto : WAHYU NUGRAHA

BALONGAN – GM RU VI Budi Santoso Syarif, SMOM Yulian Dekri,
bersama beberapa jajaran Tim Manajemen dan pengurus BDI RU VI,
Rabu (17/7) melaksanakan Safari Ramadan ke Mesjid Al Hidayah Desa
Majakerta Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu. GM RU VI Budi
Santoso Syarif menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mempererat
tali silaturahmi dengan masyarakat. “Operasional kilang hingga kini dapat
terus berjalan dengan baik juga dikarenakan dukungan dari segenap
masyarakat yang berada disekitar kilang RU VI Balongan,” ujarnya. Pada
kegiatan tersebut, RU VI Balongan memberikan bantuan berupa satu
unit AC, serta uang infak dari BAZMA dan BDI RU VI masing-masing
senilai Rp. 1.000.000.•RU VI

Buka Puasa Bersama
Keluarga Besar Perkapalan
JAKARTA - Keluarga besar Perkapalan Pertamina mengikuti,
acara buka puasa bersama yang diselenggarakan oleh Badan
Dakwah Islam (BDI) Perkapalan pada (16/7) di Kantor Pertamina
Perkapalan Logistik. Dalam acara tersebut diadakan kegiatan
pembagian santunan sebesar Rp. 159 juta dari pekerja dan
koperasi yang ada di lingkungan Perkapalan kepada 470
pegawai outsourcing, 28 panti sosial anak yatim dan 47 Majlis
taklim.•PERKAPALAN

Donor Darah dan Puasa,
Bersyukur dan Berbagi
JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) kembali menggelar Donor
Darah di PHE Tower, Jakarta Selatan. Donor darah merupakan bagian
dari serangkaian syukuran HUT PHE yang ke-6 dan juga membantu
Palang Merah Indonesia (PMI) dalam penyediaan stok darah dalam
bulan Ramadan. Aksi sosial ini menargetkan 250 pendonor dengan 200
hingga 250 cc darah per orang yang didonorkan setiap kantongnya.
Sri Wulandhary, salah seorang pendonor mengaku senang dengan
agenda rutin donor darah yang diselenggarakan oleh PHE. “Awalnya
saya takut mendonorkan darah, karena saya takut melihat jarumnya.
Tapi dari beberapa artikel dan informasi dari teman bahwa dengan kita
mendonorkan darah maka tubuh kita akan tetap fit,” imbuhnya.•PHE

Foto : PHE

DUMAI - Pada Senin (3/6), jajaran tim manajemen
RU II Dumai terlihat sumringah. Kesegaran udara
di sekitaran Bandara Pinang Kampai Dumai
ikut menambah kebahagiaan para manajemen
RU II Dumai saat menyambut kedatangan Sky
Aviation.
Itu adalah hari perdana, pesawat foker 50
membuka jalur penerbangan Dumai Pekanbaru
pulang pergi. Puluhan wartawan pun siap menjadi
saksi suksesnya launching pendaratan perdana
pesawat komersial dari Bandara Sultan Syarif
Kasim Pekanbaru menuju Bandara Pinang Kampai
Dumai. Puluhan penumpang yang terdiri dari
pekerja Pertamina dan masyarakat umum itu turun
dari pesawat tersebut.
“Baru duduk sebentar, sudah langsung
sampai. Mungkin hanya kurang dari 30 menit saja
merasakan terbang,” ujar wartawan Antara, Said,
yang diboyong pihak Sky Aviation untuk meliput
penerbangan perdana dari Pekanbaru-Dumai.
Pekerja RU II Dumai, Heri, yang dimintai
keterangan sejumlah awak media, menceritakan
sejumlah keuntungan dengan dibukanya
penerbangan Dumai-Pekanbaru. “Penerbangan
Dumai-Pekanbaru ini, sudah lama saya tunggutunggu. Bayangkan, selama ini perjalanan DumaiPekanbaru yang biasa ditempuh transportasi darat
memakan waktu sampai 7 jam. Apalagi dengan
kondisi jalan rusak, tidak hanya membuat suntuk
selama perjalanan, tetapi juga sangat melelahkan.
Dengan adanya Sky Aviation jelas sangat efesiensi
waktu,” ujar Heri.
Kehadiran Sky Aviation yang digandeng
Pertamina RU III Dumai mampu menjawab
kebutuhan pelayanan transportasi udara Dumai
- Pekanbaru. Mengingat selama ini, akses DumaiPekanbaru hanya dilalui dengan transportasi
darat.
Sky Aviation siap melayani penerbangan 5 kali
dalam sepekan yaitu Senin sampai Jumat. Dengan
jadwal penerbangan, dari Dumai pukul 10.55 dan
dari Pekanbaru pukul 10.00. Pesawat foker 50
ini, menyediakan kursi untuk masyarakat umum
sejumlah 23 penumpang. Dan block seat untuk
pekerja Pertamina sebanyak 27 seat.
Legal & General Affairs Manager RU II Hendra
Tria Putra Nasution menyebutkan terpilihnya
Sky Aviation melalui proses tender di Kantor
Pusat Pertamina sebagai pengambil kebijakan.
Perusahaan BUMN ini menyerahkan sepenuhnya
layanan penerbangan umum pada maskapai
swasta.
Ditambahkan Hendra, pihaknya akan melakukan
evaluasi selama enam bulan pertama penerbangan.
Jika, masyarakat menyambut antusias layanan
penerbangan udara Dumai - Pekanbaru, maka
Pertamina akan melanjutkan pelayanannya sesuai
kontrak kerja sama.•RU II

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Pertamina Gandeng
Sky Aviation Buka Jalur
Dumai - Pekanbaru

JAKARTA - Fungsi External Communications menyelenggarakan
acara berbuka puasa berbagai kalangan yang luas, termasuk
dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), di Menara 165, Jl.
Simatupang, Jakarta Selatan, pada Rabu (17/7). Acara dihadiri
Manajer Compliance Mindaryoko dan Officer Government
Relations Abdul Halim, serta sekitar 80 mahasiswa dari berbagai
kampus di Jabotabek. Tausiyah menjelang berbuka diberikan
oleh Ustadz Maulana. Dalam kesempatan tersebut Mindaryoko
memaparkan langkah-langkah Pertamina untuk menghilangkan
stigma negatif yang melekat padanya. Di antaranya penerapan
good corporate governance (GCG) untuk menegakkan etika
berbisnis yang sehat dan bersih, agar bisnisnya membawa
berkah.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Foto : PERKAPALAN

Foto : RU II

Pertamina Buka Puasa
Bersama BEM
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Nusantara Regas Berbagi
di Bulan Ramadan
JAKARTA – Berbagi kebahagiaan dalam keber
samaan Ramadan diwujudkan PT Nusantara
Regas (NR) dengan melangsungkan buka puasa
bersama anak yatim dan kaum dhuafa di Lantai
10 Gedung Annex Wisma Nusantara, (18/7).
Sekitar 100 anak yatim dan kaum dhuafa
buka puasa bersama dengan Direktur Gas
Pertamina Hari Karyuliarto selaku Komisaris
Utama NR, Direktur Utama NR Hendra Jaya,
jajaran direksi Nusantara Regas serta segenap
karyawan Nusantara Regas.
Dalam sambutannya Hendra mengatakan
kegiatan ini sebagai bagian dari bentuk rasa
syukur NR yang pada pertengahan tahun ini telah
menunjukkan kinerja yang baik sesuai dengan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
“Ramadan menjadi momen yang patut kita
syukuri bersama karena keberhasilan pencapaian
laba usaha pada Juni 2013 mencapai 131 persen
dari target yang dicanangkan. Tentunya NR ingin
berbagi kebahagian dengan para anak yatim
dan kaum dhuafa dalam kesempatan ini,” ucap
Hendra.
Usai mendengarkan tausiyah dari KH Tohri
Tohir mengenai Hikmah Ramadan dan berbuka
puasa, dilanjutkan dengan pemberian bingkisan
dan santunan kepada anak yatim dan kaum
dhuafa oleh Komisaris Utama NR dan jajaran
Direksi NR.•IRLI KARMILA

Sinergi PHE dan INPEX
di Blok Babar Selaru
JAKARTA - PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) dan INPEX
melakukan penandatanganan
Back-In Agreement dan Joint
Operating Agreement (JOA)
untuk eksplorasi diwilayah
Indonesia bagian timur,
di Hotel Intercontinental,
Jakarta, akhir Mei lalu. PHE
mendapatkan hak partisipasi
sebesar 15 persen dalam
pengelolaan blok Babar
Selaru, Maluku.
Penandatanganan
d i l a k u k a n o l e h D i re k t u r
Usaha Internasional PHE
Kunto Wibisono yang juga
merangkap Direktur PHE
Babar Selaru dan Mr.Kenji
Kawano, Manager Executive
Officer and SVP, Asia &
Australia, disaksikan oleh
Direktur Hulu Pertamina
Muhamad Husen.
Kunto W ibisono me
ngat akan, kerja sama ini
merupakan bagian dari
komitmen Pertamina untuk
meningkatkan produksinya
dengan menggiatkan
eksplorasi, khususnya di
Timur Indonesia.
Dengan adanya kese
pakatan ini, INPEX yang
berperan sebagai operator
memegang hak partisipasi
sebesar 85 persen, sementara

Silaturahmi Ramadan
PEP Field Sangasanga dengan
Wartawan dan SKK Migas
Samarinda – PEP Field
Sangasanga mengadakan
buka bersama wartawan
Kutai Kertanegara pada, 15
Juli 2013, di Samarinda. Acara
ini merupakan rangkaian
dari Safari Ramadan yang
diprakarsai oleh SKK Migas
KalSul bekerja sama dengan
KKKS di Kalimantan dan
Sulawesi dengan tujuan untuk
menjalin silaturahmi dengan
para stakeholder.
Acara dibuka oleh perwa
kilan SKK Migas, Damar
Setyawan. Dalam sam
butannya, Damar Setyawan

mengharapkan kegiatan
Safari Ramadan dapat terus
berjalan secara kontinyu
setiap tahunnya.
“Karena melalui acara
seperti ini dapat meningkatkan
silaturahmi serta mempererat
hubungan baik yang selama
ini terjalin antara SKK Migas,
KKKS dan stakeholder,”
ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan
dengan Kultum yang meng
angk at tema peningk atan
ibadah di bulan Ramadan
dengan berpegang teguh
pada Al Quran serta Al Hadist

yang akan menuntun kita agar
terhindar dari hal-hal yang
menyesatkan dan dilarang
oleh agama.
Kegiatan buka bersama
yang dihadiri oleh sekitar 50
wartawan ini berjalan dengan
penuh suasana keakraban.
Melalui safari Ramadan
semacam ini memberikan
nilai positif bagi peningkatan
hubungan KKKS dengan
pihak eksternal yang dapat
bermanfaat, baik secara
langs ung maupun tidak
langsung bagi operasional
perusahaan.•PEP FIELD SANGASANGA

15 persen dipegang Per
tamina. Kini keduanya tengah
melakukan survei seismik 3D
untuk penemuan sumber
minyak dan gas alam baru di
blok ini.
“Ini adalah tahapan awal
dari ekplorasi lapangan yang
sedang kita kerjakan. Nanti
setelah dianalisa, maka 2014
kita bisa tentukan lanjut atau
tidak,” kata Kunto Wibisono.
Dikatakan juga bahwa
kontribusi INPEX sejauh ini
ada di proses 3D seismik yang
masih dalah proses, untuk
kemudian akan diinterpretasi
setelah datanya lengkap.
“Setelah dua tahun ke depan
baru kita bisa menentukan
prospek mana yang harus kita
bor, dari situ kita mulai bisa
bicara lanjut atau tidak,” ujar
Kunto Wibisono.
Managing Executive
Officer and SVP INPEX, Asia
and Australia, Kenji Kawa
no menyatakan rasa gem
biranya. Kerja sama INPEX

Foto : WAHYU NUGRAHA

Foto : IRLI KARMILA
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Penandatanganan kerja sama Pertamina - INPEX sebagai upaya untuk
meningkatkan produksinya.

dan Pertamina diyakini
akan membantu suksesnya
pengelolaan Blok Babar
Selaru dan perluasan kegiatan
usaha Inpex selanjutnya di
Indonesia. Pertamina dinilai
memiliki pengalaman dan
jam terbang cukup tinggi
dalam kegiatan eksplorasi
dan produksi minyak dan
gas.
“Kami percaya bahwa
partisipasi Pertamina dalam
blok ini akan membawa
banyak manfaat bagi joint
venture Babar Selaru,
baik dalam keahlian dan

pengalaman yang Pertamina
miliki hingga sampai saat
ini banyak proyek sukses
di Indonesia,” kata Kenji
Kawano.
Blok Babar Selaru terletak
di 1.400 kilometer barat daya
Kota Saumlaki, Kepulauan
Tanimbar di Provinsi Maluku,
mencakup 8.170 kilometer
persegi, dengan kedalaman
laut berkisar 200–2.000 meter.
Inpex mengakusisi Blok Babar
Selaru bersama Japan Oil,
Gas and Metals National
Corporation pada November
2011.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Safari Ramadan PEPC di Desa Kaliombo
BO J ONEGORO - P T
Pertamina EP Cepu (PEPC)
menyelenggarakan kegiatan
Safari Ramadan pada 19
Juli 2013 di Masjid Al-Islah
Desa Kaliombo, Kecamatan
Purwosari, Kabupaten
Bojonegoro.
Dalam Safari Ramadan
kali ini, PEPC membagikan
350 paket sembako kepada
warga Desa Kaliombo dan
bantuan renovasi sarana
ibadah untuk empat masjid
di Desa Kaliombo. Masjid
yang dibantu, yaitu Masjid
Al-Islah, Masjid At-Taubatu
Nurul Falah, Masjid Nur
Rohmad dan masjid AlIhsan. Selain itu, PEPC juga
turut memberikan bantuan
berupa tanah urukan untuk
memperbaiki jalan menuju
Desa Kaliombo sepanjang
2,5 Km. Desa Kaliombo
adalah salah satu desa yang
berada di Ring 1 Project Gas
Unitisasi Jambaran – Tiung
Biru, wilayah kerja PEPC.
Direktur Utama PEPC
Amri Thaib dan jajaran
manajemen hadir dalam

Foto : PEPC

KIPRAH
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acara tersebut.
“Alhamdulillah PEPC
memperhatikan desa kami
dengan memberikan bantuan
pembangunan empat masjid,
dan santunan kepada anak
yatim-piatu, dhuafa.Bantuan
ini sangat bermanfaat untuk
kami,” ungkap Kepala Desa
Kaliombo.
Dalam acara ini, warga
yang diwakili oleh anggota
Karang Taruna, mengusulkan
kepada PEPC agar dapat
diikutsertakan dalam proyek
migas di desa mereka.
Menanggapi usulan tersebut,
Amril Thaib mengungkapkan

akan memperhatikan aktifi
tas keterlibatan warga desa
sekitar sumur gas. “Akan
kita upayakan semaks imal
mungkin, sebab PEPC
berkomitmen akan berkem
bang bersama masyarakat,”
ujarnya.
PEPC berharap dapat
memberikan programprogram yang bermanfaat
bagi warga sekitar Desa
Kaliombo bukan hanya
pada saat Ramadan
saja. Sebaliknya, PEPC
juga berharap mendapat
dukungan yang positif dari
warga setempat.•PEPC
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J AKARTA – F u n g s i
Compliance PT Pertamina
(Persero) melangsungkan
sharing session mengenai
Good Corporate Governance
(GCG) di Lantai M, Executive
Lounge Kantor Pusat Per
tamina, Rabu (3/7).
Sharing Session ini dihadiri
oleh tim dari perusahaan
multinasional berkelas
dunia dari Amerika Serikat
yang bermarkas di New
York, yaitu General Electric
(GE). Sebagai salah satu
perusahaan terbesar di dunia,
GE berbagi pengalaman
dan pengetahuan dalam
menerapkan risk assessment
dan leadership untuk jajaran
di level manager ke atas, serta
proses pelaporan jika ada
dugaan penyimpangan untuk
para karyawan GE.
“Kami jajaran direksi
dan manajemen memegang
komitmen dalam aktifitas
GCG. Karena itulah saat
ini Pertamina ada diposisi
excellent dalam penerapan
GCG. Melalui sharing session
ini, kami bisa belajar dari
pengalaman GE dalam
penerapan GCG. Dengan

Foto : WAHYU NUGRAHA

Pertamina Sharing Session GCG
dengan GE Company
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Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko mengapresiasi kegiatan sharing
session GCG dengan General Electric.

demikian bisa menjadi
pembelajaran dalam
mendukung penerapan GCG
Pertamina menjadi lebih baik,”
kata Direktur Umum Pertamina
Luhur Budi Djatmiko dalam
sambutannya.
Sementara Vice President
Corporate Communication
Pertamina Ali Mundakir
memaparkan implementasi
GCG di Pertamina, seperti
beberapa sistem yang telah
dijalankan untuk Program
Pertamina Clean, yaitu Whistle
Blowing System.
Dalam kesempatan
tersebut, GE Deputy Om
budsman Corporate Giuseppe
Ruocco mengatakan, GE
telah mengembangkan

GCG selama bertahuntahun dan dirinya menilai
Pertamina dalam waktu 10
tahun belakangan ini telah
melangkah maju dalam hal
penerapan GCGnya.
“Ada dua saran buat
Pertamina. Pertama, untuk
menerapkan GCG secara
internal adalah dengan
menguatkan leadership
engagement. Kedua,
untuk meningkatkan citra
Pertamina yang dulunya
dianggap buruk, dengan terus
menerus mempublikasikan
kegiatan-kegiatan positif yang
dilakukan oleh Pertamina,”
ungkap Giuseppe Ruocco
saat diwawancara.•IRLI KARMILA

MEDAN - Asistensi dan
monitoring pada unit TBBM
Medan oleh PT Surveyor
Indonesia kembali dilakukan
pada selama dua hari pada
akhir Mei lalu. Kunjungan kali ini
difokuskan pada tindak lanjut
hasil rekomendasi gap analisis
yang telah dilaksanakan pada
25 Februari 2013 lalu.
Pada hari pertama, tim
HSE TBBM Medan melakukan
update follow up gap analysis.
Kemudian dilanjutkan dengan
diskusi oleh masing-masing
elemen owner. Di samping
itu pendampingan dari tim
HSE M&T Pusat memberikan
kontribusi yang tinggi pada
proses konsultasi karena
dapat menjembatani kebu
t u h a n t i m re g i o n a l d a n
kons ultan sehingga dapat
bersinergi dengan baik.
Pada hari kedua,

Foto : HSSE M & T

Asistensi dan Monitoring Implementasi
PSM TBBM Medan Group

kunjungan lapangan dilakukan
untuk melihat tingkat kese
suaian pelaksanaan proses
safety. Konsultan dari PT.
Surveyor Indonesia sudah
melihat improvement.
Dari kegiatan tersebut,
ada beberapa hal yang perlu
segera di-follow up. Yaitu,
diperlukannya pedoman start
up untuk proses filling, dan

dalam Hazard identification
telah dilakukan analisa dengan
rekomendasi yang sama.
Elemen MOC (Management
Of Change) diperlukan
training/pelatihan untuk
elemen tersebut. Dan pada
Elemen Compliance Audit
disepakati akan dilakukan
audit internal minimal satu
bulan sekali.•HSSE M & T
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PT Pertamina (Persero)
kembali terpilih sebagai
organisasi berbasis
pengetahuan paling
dikagumi di Indonesia
dalam ajang Indonesian
Most Admired Knowledge
Enterprise (MAKE)
Study 2013 yang
diselenggarakan oleh
Dunamis Organization
Services.
JAKARTA – Penghargaan
ini diserahkan oleh Chairman
Indonesian MAKE Study
2013 Robby Susatyo kepada
Direktur Umum Pertamina
L uh u r B u d i D j a t m i k o d i
Ballroom 3 Ritz Carlton Pacific
Place, Jakarta, pada Rabu
(25/7).
Dengan penghargaan
ini, Pertamina menjadi wakil
Indonesia yang terpilih sebagai
finalis Asian MAKE Study 2013
dan akan dilaksanakan pada
Oktober 2013 di Seoul, Korea
Selatan dalam ajang tahunan

bertajuk World Knowledge
Forum.
“Ini menjadi bukti dari
kerja keras para pekerja
Pertamina dalam rangka
memajukan sharing know
ledge manajemen dalam
perusahaan. Pencapaian
ini juga menjadi bukti
keberh asilan transformasi
Pertamina. Direksi akan
men-challenge tim Komet
Pertamina yang akan maju
ke Asian MAKE Study,”
kata Luhur usai menerima
penghargaan.
Luhur berharap, Pertamina
bisa menang dalam Asian
MAKE Study 2013. “Memang
dibutuhkan kerja keras untuk
bisa menyampaikan ide-ide,
yaitu sekitar 1400 Continuous
Improvement Program yang
setiap tahun ada di Pertamina.
Ini perlu disampaikan dengan
baik sebagai komitmen
Pertamina untuk memajukan
perusahaan ke arah yang
lebih baik ,” ujarnya.
Dari 15 organisasi yang

masuk sebagai finalis, terpilih
4 pemenang dengan nilai
teratas dalam Indonesian
MAKE Study 2013 yaitu Perta
mina, PT Toyota Astra Motor,
PT Unilever Indonesia Tbk
dan PT United Tractors Tbk.
Mereka secara otomatis juga
menjadi finalis Asian MAKE
Study 2013 di Korea.
Para pemenang MAKE
Study tahun 2013 ini
merupakan organisasiyang
membuktikan diri sebagai
knowledge based organi
zation dan berhasil mengem
bangkan dan mengoptimalkan
knowledge yang mereka
miliki sehingga mampu me
ningkatkan kinerja dan nilai
perusahaan” ungkap Robby.
Selain itu, Pertamina juga
meraih penghargaan sebagai
organisasi yang berdasarkan
temuan verfikasi Dunamis
memiliki inisiatif pengelolaan
pengetahuan yang menonjol
serta mengagumkan.
Yaitu, penghargaan Special
Recognition for admirable

Foto : WAHYU NUGRAHA

Pertamina Berlaga di Asian MAKE Study 2013
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Knowledge Leadership.
Pertamina telah berhasil
mengalahkan pesaing unggul
lainnya yaitu, PT Bank Syariah
Mandiri, Binus University,
PT Daya Adicipta Mustika,
PT Federal Inter national
Finance, PT GMF AeroAsia,
PT Telkom Indonesia Tbk, PT
Astra Honda Motor dan PT

Perusahaan Listrik Negara.
Para panelis menilai dalam
knowledge management,
Pertamina menyertakan nilai
competitive and capable
sebagai salah satu tata
nilai yang menunjukkan ko
mitmen sebagai organisasi
berbasis pengetahuan serta
mendapatkan komitmen

manajemen dalam bentuk
dukungan dan anggaran
untuk menggerakkan
knowledge management
organisasi. Pertamina unggul
untuk semua kriteria penilaian
pan elis Indonesian MAKE
Study sehingga meraih pe
ringkat pertama dalam ajang
tersebut.• IRLI KARMILA

