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MarketUpdate
IZIN USAHA BANK STANDARD CHARTERED
TERANCAM DICABUT DI AS
Pekan lalu, otoritas keuangan AS menuduh Bank Standard
Chartered (StanChart) melanggar Undang-undang Pencucian
Uang (money laundering) karena terindikasi memfasilitasi akses
transaksi perbankan dengan sejumlah bank Iran. New York
State Department of Financial Services (DFS) menyatakan,
Standard telah berhubungan dengan sejumlah bank Iran seperti
Bank Sentral Iran, Bank Melli dan Bank Saderat sejak hampir
10 tahun. Total nilai transaksi selama kurun waktu tersebut
diperkirakan lebih dari US$ 250 miliar, melalui cabangnya di
New York, AS.
StanChart merupakan bank asal Inggris yang merupakan
hasil merger dari Standard Bank of British South Africa dan
Chartered Bank of India, Australia and China (1969). StanChart
beroperasi hampir di seluruh dunia, mencakup benua Eropa,
Asia, dan Afrika. Sementara di kawasan AS, bank ini hanya
beroperasi di New York.
Tuduhan AS terhadap StanChart terkait larangan
terhadap akses keuangan Iran (Iran Sanction Act) digulirkan
Pemerintah AS pada Desember 2011, karena menduga dana
hasil transaksi dapat dipakai oleh Iran untuk pengembangan
senjata nuklirnya.
Pencabutan izin operasi StanChart di AS berpotensi
merugikan bank itu hingga US$ 190 miliar per hari, seiring
dengan ditutupnya akses bank tersebut ke pasar perbankan
AS. Lebih jauh, kasus ini juga turut menyeret Delloitte LPP
yang bertindak sebagai akuntan independen bank tersebut.
Tahun 2004, Deloitte diamanatkan oleh otoritas New York
untuk mengawasi StanChart, terutama dari money laundering.
Amanat tersebut dipicu oleh transaksi mencurigakan pada
tahun 2002-2004. Pihak Deloitte sendiri mengungkapkan,
kajian yang dihasilkannya merupakan analisa independen dan
tidak dipengaruhi oleh pihak perbankan.
Sebagian pelaku pasar ekonomi dunia memandang,
larangan AS terhadap akses transaksi Iran merupakan isu
politik yang seharusnya tidak berpengaruh pada transaksi
ekonomi ataupun dalam berhubungan dengan negara lain.
Tidak semua negara mengikuti larangan tersebut, namun
pihak-pihak yang bertransaksi dengan Iran ditengarai telah
mengurangi kerjasamanya untuk menghindari sanksi AS.
Hal ini juga dilakukan oleh berbagai perusahaan global yang
turut mempertimbangkan larangan tersebut karena memiliki
kebutuhan pada akses institusi keuangan Amerika Serikat.•

Gambar Mekanisme Transaksi Keuangan Iran dengan Bank Asing (US$)

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Kami Dukung Penuh Pertamina
Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono
memberikan apresiasi
yang tinggi atas lifting
minyak Pertamina yang
menempati urutan ke-2
di antara 21 perusahaan
migas nasional. Pertamina
diminta untuk terus
memacu kinerja agar
dapat menjadi tuan
rumah di negeri sendiri,
termasuk memperkuat
basis bisnisnya di luar
negeri.

JAKARTA – Hal tersebut
diisampaikan oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) dalam konferensi pers
usai menggelar sidang kabinet
terbatas bidang energi di Kantor
Pusat Pertamina Jakarta, Selasa
(7/8). SBY secara khusus
memberikan apresiasi karena
lifting Pertamina mencapai 132
ribu barrel oil per day (bopd).
“Hal ini menyenangkan
karena tentunya harapan kita
Pertamina menjadi tuan rumah
di negerinya sendiri seraya untuk
memperkuat basis bisnisnya di
negara sahabat,” ucap SBY.
Dalam kegiatan yang
juga dihadiri Wakil Presiden
RI Boediono, SBY juga
mengharapkan sektor energi
memiliki ketahanan yang kuat
dalam tiga hingga lima tahun
mendatang. Sehingga kondisi
global tidak mempengaruhi
ketersediaan energi bagi
konsumsi dalam negeri ter
masuk kenaikan harga minyak
maupun komoditas lainnya.
SBY juga memastikan
kebijakan, regulasi dan apa
yang dilakukan oleh Pem e
rintah beserta jajaran BUMN
yang dikoordinasikan oleh
Menteri ESDM benar-benar
berjalan secara efektif untuk
mencapai sasaran-sasaran
yang ditetapkan, sehingga

Foto : KUNTORO

http://www.pertamina.com/epaper

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar jumpa pers usai rapat koordinasi bidang energi di Kantor Pusat Pertamina
Jakarta, Selasa (7/8). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono,
Menteri ESDM Jero Wacik, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Direktur Utama PLN Nur Pamudji.

tercapai ketahanan energi
nasional yang lebih baik.
Berkaitan dengan keter
sediaan energi gas pada
tahun-tahun mendatang, SBY
memerintahkan kementerian
terkait agar lapangan-lapangan
eksp lor asi yang kini tengah
dibangun bisa beroperasi se
suai dengan jadwal yang dite
tapkan. “Gas bukan han ya
mengeksplorasi dan mem
prod uksi tapi juga diperlu
kan infrastruktur agar bisa
didistribusikan dengan
baik. Oleh karena itu terus
kit a kembangkan produksi
dan distribusinya,” tambah
Presiden.
Proyek-proyek migas di
East Natuna, Marcela, Tangguh,
Cepu dan tempat lainnya akan
segera direalisasikan. “Produksi
gas di Marcela-Maluku, Papua,
dan Cepu-Jawa Tengah, ratarata akan berproduksi pada
2018. Namun untuk Cepu
diharapkan pada 2014 sudah
berproduksi,” tegasnya.
Semua yang dikerjakan

tersebut, menurut SBY, dimak
sudkan agar pada tahun 2018
dan seterusnya ketahanan
energ i Indonesia lebih kuat.
“Sehingga di masa depan kita
memiliki bas is energi yang
semakin berketahanan,” kata
SBY.
Terkait dengan konversi
BBM ke Gas, SBY menegaskan
program tersebut sebagai
bagian dari efisiensi dan salah
satu cara untuk mengurangi
subsidi yang membawa manfaat
bagi rakyat Indonesia.
SBY menjelaskan, konversi
minyak tanah ke LPG yang
telah berjalan bisa menghemat
subsidi hingga Rp 63,6 triliun.
Transportasi yang menggunakan
gas pun dapat mengurangi
tekanan pada BBM, polusi dan
subsidi.
Menurut SBY, Indonesia
tidak bisa bersandar pada
pasar minyak luar negeri
karena hal tersebut tidak dapat
menjaga keamanan suplai BBM
di dalam negeri. Untuk itu,
kita perlu membangun kilang

yang memang membutuhkan
investasi yang besar. Ini harus
dijalankan karena kita ingin
suplai BBM di negeri ini aman.
“Semangat kita ke depan
adalah energi harus betul-betul
bisa memenuhi kepentingan
dalam negeri. Setelah itu, ba
rulah melakukan kerja sama
dengan negara sahabat. ”Jika
ada perpanjangan kont rak,
harus sangat menguntungkan
Indonesia, bukan sebaliknya,”
tegasnya.
SBY menilai pada tahuntahun terakhir ini Pertam ina
sangat aktif mengembangkan
bisnisnya di dalam negeri dan
menambahkan produksi untuk
Indonesia dari sumur-sumur di
negara lain.
Untuk itu, pemerintah juga
aktif mendukung dan mengawal
Pertamina. “Jika menyangkut
kebijakan dan regulasi, kita bisa
back up sepanjang itu mem
bawa kebaikan bagi neg ara
agar upaya Pertamina me
ngembangkan bisnis bisa ber
hasil,” tegas SBY.•IRLI KARMILA
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Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

TATA NILAI
Dalam mencapai visi dan misinya,
Pertamina berkomitmen untuk
menerapkan tata nilai sebagai
berikut:
Clean (Bersih)
Dikelola secara profesional,
menghindari benturan kepentingan,
tidak menoleransi suap, menjunjung
tinggi kepercayaan dan integritas.
Berpedoman pada asas-asas tata
kelola korporasi yang baik.
Competitive (Kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala
regional maupun internasional,
mendorong pertumbuhan melalui
investasi, membangun budaya
sadar biaya dan menghargai kinerja.
Confident (Percaya Diri)
Berperan dalam pembangunan
ekonomi nasional, menjadi pelopor
dalam reformasi BUMN, dan
membangun kebanggaan bangsa.
Customer Focused (Fokus
pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan
pelanggan, dan berkomitmen untuk
memberikan pelayanan terbaik
kepada pelanggan.
Commercial (Komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan
orientasi komersial, mengambil
keputusan berdasarkan prinsipprinsip bisnis yang sehat.
Capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan
pekerja yang profesional dan
memiliki talenta dan penguasaan
teknis tinggi, berkomitmen dalam
membangun kemampuan riset dan
pengembangan.

CORPORATE
SHARED SERVICE
SEBAGAI CENTER OF
EXCELLENCE
Pengantar Redaksi :
Dalam bisnis yang berkembang semakin cepat sekarang ini,
peran fungsi yang berkaitan dengan bidang IT (atau ICT) begitu
penting. Bahkan tidak ada bisnis yang tanpa dukungan fungsi
IT tersebut. Termasuk adalah Pertamina, yang memiliki cakupan
bisnis dari hulu sampai hilir. Berikut petikan wawancara dengan
SVP Corporate Shared Service Susilo.
Pertamina tahun ini mengusung semangat aggressive
in upstream, profitable in downstream. Bagaimana bentuk
dukungan CSS terhadap agenda perusahaan ini? Kalau kita
bicara CSS, semua layanannya itu saat ini terkait ICT (information
and communication technology) . Kita menjadi penyedia ICT
untuk Pertamina Group, artinya mulai dari upstream sampai
downstream, dan sampai juga ke anak-anak perusahaan.
Contohnya di upstream untuk ikut menyukseskan strategi
bisnis Hulu, kita berkontribusi anta lain menyediakan layanan ERP
(enterprise resources planning), yang di kita itu adalah SAP.
Dukungan dalam bentuk implementasi ERP untuk anak
usaha hulu sudah kitaselesaikan. Sekarang kita mulai mengarah
ke anak-anak perusahaan mereka, atau anak perusahaan
patungan mereka. Kita menyediakan layanan ERP juga buat
“cucu” perusahaan tersebut. Jadi, mereka tidak perlu beli
ERP dari luar. Mereka kita set up-kan sistemnya, kemudian kita
sediakan layanannya dari Kantor Pusat. Baru nanti setelah itu ada
mekanisme service level-nya bagaimana yang kita berikan, apa
yang kita perjanjikan. Kemudian barulah ada mekanisme charge
back setiap tahunnya.
Bagaimana kalau di downstream? Kalau di downstream,
program otomatisasi sudah banyak. Yang sedang running antara
lain inisiasi program CRM (customer relationship management).
Ini adalah program beyond dari ERP, untuk me-maintenance
customer, tepatnya data-data pelanggan. Yang selanjutnya bisa
kemudian untuk menerapkan sistem loyalty, dan sebagainya.
Akhir-akhir ini kita mulai terlibat dengan program point of
sales (POS) untuk keperluan retail. Kita bekerja sama dengan
Direktorat Pemasaran & Niaga untuk memastikan keandalan
sistemnya sesuai juga dengan kebutuhan kita dan memastikan
infrastruktur yang disediakan bisa memenuhi kebutuhan dari
bisnis retail tersebut.
Di Pengolahan, kita sedang mengembangkan sistem aplikasi
terkait pengelolaan arus minyak yang baru, yang kita sebut ROAS
(refinery oil accounting system). Ini suatu sistem akuntansi arus
minyak yang baru, menggantikan sistem arus minyak yang lama.
Sistem ini akan lebih terintegrasi dan terpusat pengelolaannya.
Sistem ini sudah mulai digunakan di Balikpapan dan rencananya
akan di roll-out di seluruh unit-unit Pengolahan yang diharapkan
dapat diselesaikan pada akhir tahun 2013.
Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kebutuhan
di hulu dengan kebutuhan di hilir? Bisnisnya berbeda. Kalau
kita bicara di bisnis upstream, biasanya tidak ada urusan dengan
konsumen. Customer-nya juga sedikit. Di bisnis hulu ini urusannya
lebih banyak ke supply chain, yaitu urusan-urusan bagaimana
penyediaan material management dan juga back-office (HR,
Keuangan). Mulai tahun ini, kita ada kerja sama dengan perbankan
untuk urusan supply chain Pertamina EP. Sistem kita terkoneksi
dengan sistem bank, yaitu Bank Mandiri. Kita lakukan kerja
samanya sudah awal tahun ini untuk men-support PEP.
Sementara kalau kita bicara di downstream, sales adalah
salah satu faktor yang utama. Di downstream ini, kita banyak

berhubungan dengan pihak luar. Untuk itu kita mengembangkan
solusi-solusi yang juga memungkinkan kita terkoneksi langsung
dengan mitra kita (perbankan) dan pelanggan kita (airline, spbu).
Misalnya kita terhubung dengan Garuda Indonesia untuk bertukar
informasi kebutuhan antara bisnis Aviasi kita dengan Garuda.
Apakah ini ada kaitannya dengan niat CSS untuk menjadi
Center of Excellence? Dunia zaman sekarang yang namanya
IT atau ICT, itu sudah merupakan keharusan atau kewajiban di
semua area. Semua bisnis juga akan seperti itu, semakin tergantung
pada ICT. Sehingga peningkatan SDM untuk kapabilitas IT juga
harus semakin meningkat. Kalau saya menyebutnya sebagai
culture untuk ICT. Maksudnya pekerja harus punya juga culture
untuk pemahaman tentang keahlian menggunakan ICT pada level
penggunaan tertentu.
Di CSS bisa juga ada kebutuhan SDM dengan pengalaman
area bisnis tertentu, katakanlah seperti di fungsi SPC atau ITSolutions, isinya tidak hanya pekerja dengan background IT saja.
Kita juga banyak merekrut pekerja dengan latar belakang bisnis,
seperti upstream, downstream, pengolahan, keuangan, dll.
Mereka masuk ke CSS, bekerja sama dengan kita, menyediakan
solusi-solusi untuk bisnis-bisnis tersebut. Tentu saja setelah mereka
melakukan itu selama jangka waktu tertentu, mereka akan punya
kapabilitas tertentu.
Nah, silakan ke CSS, sebagai center of excellence dan juga
tempat belajar. Katakanlah ada dari fungsi Keuangan, atau yang lain
dari Pemasaran, maka terjadilah pertukaran. Juniornya datang ke
sini, bergabung dengan kita 2 atau 3 tahun lalu kembali ke fungsinya,
mereka bisa memberikan kontribusi yang lebih baik. Tidak hanya
untuk Pertamina Group, tetapi CSS juga untuk anak perusahaan.
Tidak tertutup kemungkian untuk itu.
Center of excellence dalam perspektif yang lain, dalam
pengertian untuk aspek ICT di perusahaan ini, CSS sebagai
penyedia solusi. Datanglah ke tempat kami, karena expert-nya
ada di kami.
Jadi center of excellence itu dapat dilihat dari dua aspek.
Pertama menyediakan solusinya, sebagai tempat penyedia solusi
ICT. Dan yang kedua, kita juga bisa menjadi sarana pembinaan.
Dahulu pernah ada ide pengelolaan IT ditempatkan di
bawah anak perusahaan. Bagaimana sebaiknya? Di awal
tahun ini saya menyampaikan bahwa visi CSS ini adalah menjadi
ICT services provider terkemuka di regional untuk bidang energi.
Regional disini maksudnya Asia Tenggara, industrinya energi,
kelasnya world class, bisnisnya jasa layanan ICT.
Dalam konteks seperti itu, maka kita mengembangkan diri
sebagai service provider. Provider yang menyediakan semuanya,
solusi mulai dari bisnis proses, aplikasi, dan infrastruktur. Kita
menyediakan semua layanan itu.
Dalam menyediakan semua layanan itu, kita bicara ke depan,
bagaimana kecenderungan perusahaan lain menyediakan layanan
tersebut. Di dunia ini, sebetulnya ada dua model fungsi penyediaan
ICT bagi perusahaan. Penyediaan layanan ICT itu bisa dilakukan di
dalam perusahaan, atau pure berada di luar perusahaan.
Di Pertamina, masih kita kaji tahun ini. Kemudian kita lihat
mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan dinamika bisnis
Pertamina. Semua itu akan diselaraskan dengan aspirasi Pertamina
tahun 2025 yang telah dicanangkan.
Kalau kita bicara 2025,kita bicara energizing Asia. CSS
posisinya akan menjadi world class ICT services provider yang
mandiri. Apakah ada di dalam atau di luar perusahaan, itu akan
kita lihat di roadmap-nya.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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EDITORIAL
Spirit Kemenangan
Sebentar lagi bangsa Indonesia meraya
kan Hari Kemerdekaan yang ke-67, pada
tanggal 17 Agustus 2012 nanti. Ulang tahun
kemerdekaan yang menjadi simbol spirit
kemenangan perjuangan para pendahulu
kita, para pejuang dan pendiri bangsa ini
setelah lebih dari 350 tahun berada dalam
cengkeraman penjajah asing.
Dalam kurun waktu 67 tahun, bangsa
ini terus berjuang untuk membangun negeri.
Perjalanan yang ditempuh dalam mengisi
kemerdekaan, penuh dengan gelombang,
kerikil tajam, onak duri dan segala macam
tantangan yang menguji ketahanan bangsa
dalam menjaga amanat para pejuang.
Segala tantangan dihadapi untuk mencapai
kemenangan, yakni menggapai cita-cita
bangsa. Cita-cita mewujudkan masyarakat
yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya
saing, maju dan sejahtera dalam bingkai
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mencapai kemenangan, tentu saja
perlu perjuangan, pengorbanan tenaga dan
pikiran, yang tak bisa dilakukan segelintir
orang saja, tetapi harus serentak seluruh
bangsa ini. Karena itu, dalam memperingati
Hari Kemerdekaan bangsa

ini, sudah

selay aknya kembali kita tanamkan spirit
kemenangan dalam segala hal di benak
seluruh insan Pertamina. Spirit kemenangan
yang sportif dalam memenangkan persaingan,
mengembangkan bisnis energi berorientasi ke
depan, agar kelak Pertamina bisa menjadi
Energizing Asia. Untuk menggapainya, tentu
saja perlu dukungan sumber daya manusia
yang potensial, bisa membaca kebutuhan
masa depan, dengan senantiasa berpegang
pada tata nilai 6C dan Etika 7 x 24.
Pekan ini, spirit kemenangan juga meng
gelora di kalangan umat muslim, setelah satu
bulan penuh menjalankan ibadah puasa, yang
dilanjutkan dengan hari Lebaran atau Idul
Fitri. Spirit kemenangan yang mewarnai umat
muslim, setelah menjalani ujian menahan hawa
nafsu, godaan dan senantiasa meningkatkan
amalan di bulan Ramadan.
Karena itu, saat Lebaran tiba, tak ada
salahnya seluruh insan Pertamina merayakan
kemenangan tersebut. Kemenangan setelah
melaksanakan ibadah wajib dengan semangat
baru, yang akan terus memotivasi dalam
men ingkatkan kinerja, prestasi dan juga
memenuhi target agar bisa terus memberikan
kontribusi bagi perusahaan. Karena setelah
Ramadan, kita akan menghadapi ratusan atau
bahkan ribuan kali godaan, dan pada dasarnya
akan memperkuat proses perjuangan untuk
meraih kemenangan selanjutnya.
Selamat merayakan hari kemenangan
dalam makna kemerdekaan bangsa dan
kembali fitri setelah melaksanakan ibadah di
bulan suci.•
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Sosialisasi Terus Menerus...
Sejak Program Konversi Minyak Tanah ke LPG dilaksanakan,
secara perlahan LPG menjadi salah satu bahan bakar utama
dalam kegiatan rumah tangga. Hal ini dikarenakan dalam
pelaksanaan program konversi tersebut, pemerintah secara
gradual tidak akan lagi menyubsidi minyak tanah, tetapi
menyubsidi LPG. Mengapa? Karena berdasarkan perhitungan,
menyubsidi LPG jauh lebih hemat dibandingkan menyubsidi
minyak tanah. Selain itu, LPG juga merupakan energi yang
lebih bersih dan lebih ramah lingkungan daripada minyak
tanah.
Program ini dijalankan dengan memberikan paket perdana
konversi secara gratis kepada masyarakat, berupa satu buah
tabung LPG 3 Kg beserta isi, satu buah kompor LPG satu
tungku beserta selang dan regulator. Setelah distribusi paket
perdana tersebut, minyak tanah bersubsidi secara bertahap
dikurangi penyalurannya.
Dengan dilaksanakannya program ini, berarti masyarakat
harus dapat beradaptasi dan berubah dari kebiasaankebiasaan lama dalam menggunakan minyak tanah. Hal ini
tentunya menimbulkan pandangan yang pro dan kontra di
masyarakat karena ada perubahan besar terdapat budaya
yang telah dijalankan masyarakat selama puluhan tahun.
Aspek keamanan merupakan salah satu topik utama dalam
perdebatan pro dan kontra di masyarakat terutama masyarakat
penerima paket perdana konversi. Hal ini diperparah dengan
banyaknya pemberitaan di media massa mengenai musibah
yang dihubungkan dengan penggunaan LPG. “Tabung
meledak” merupakan terminologi yang sering digunakan media
massa dalam pemberitaannya sehingga muncul anggapan di
masyarakat, tabung LPG tersebut mudah meledak.
Hasil investigasi dan penelitian yang dilakukan oleh
Pertamina maupun Polri membuktikan seluruh musibah yang
terkait dengan penggunaan LPG tidak disebabkan oleh tabung
LPG yang meledak. Musibah terjadi karena adanya kebocoran
LPG yang terakumulasi pada suatu ruangan dan tersulut oleh
sumber panas/api. Berdasarkan data dan informasi yang
kami ketahui, tabung LPG di lokasi musibah tersebut tidak
ada yang meledak.
Sebenarnya, sosialisasi langsung kepada masyarakat
sebagai bentuk edukasi, terutama masyarakat penerima
paket perdana konversi yang sebagian besar belum pernah
menggunakan LPG, dilakukan pada saat distribusi paket
perdana. Kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan dengan
cakupan yang lebih luas melalui media lainnya, seperti
TV, radio dan surat kabar serta melalui event-event yang
diseleggarakan di kecamatan. Hal ini dilakukan terutama di
daerah yang sedang dilaksanakan program konversi minyak
tanah ke LPG.
Nah, bagi masyarakat yang sudah lama menerima paket
perdana konversi, karena sudah merasa nyaman menggunakan
LPG tanpa masalah yang mengganggu, seringkali mengabaikan
aspek keamanan dalam penggunaannya. Padahal, penggunaan
LPG dalam kegiatan memasak menggunakan beberapa
peralatan, seperti tabung LPG beserta isi, kompor, selang,
regulator. Selain itu, posisi peletakan peralatan, pemasangan
peralatan, kondisi ruangan dapur, dan pemeliharaan peralatan
juga merupakan faktor-faktor yang juga penting untuk selalu
diperhatikan.
Di sinilah diperlukan kerja sama antara masyarakat,
Pertamina, dan penjual LPG (agen, pangkalan, pengecer)
untuk mencapai suatu kondisi aman dalam penggunaan LPG.
Pertamina bertanggung jawab dalam pemeliharaan tabung

dan memastikan tabung dalam kondisi layak edar, serta
memastikan kualitas dan kuantitas LPG yang tepat. Penjual
bertanggung jawab terhadap penanganan (handling) yang
benar, baik saat pengambilan, penyimpanan maupun pada
saat penyerahan kepada pembeli/masyarakat.
Masyarakat sebagai pengguna akhir dari produk LPG
ini juga harus bertanggung jawab dan memberi perhatian
penuh kepada peralatan yang digunakan untuk memasak
menggunakan LPG, antara lain kondisi kompor, kondisi
selang, kondisi regulator, pemasangan peralatan yang benar,
pemeliharaan peralatan yang baik, serta posisi peletakan
peralatan dan kondisi dapur yang baik untuk penggunaan
LPG. Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui dan
selalu diingatkan mengenai tindakan-tindakan antisipasi
apabila terjadi kebocoran LPG atau apabila sudah terjadi
kebakaran.
Untuk itu, resosialisasi sebagai bentuk Customer
Relationship Management penting untuk dilakukan sehingga
masyarakat yang sudah nyaman menggunakan LPG tetap
selalu mengingat pentingnya untuk memperhatikan seluruh
aspek-aspek keselamatan dalam penggunaan LPG sehingga
kenyamanan tersebut akan terus berlanjut. Hal ini tentunya
akan berujung pada peningkatan citra perusahaan di mata
masyarakat.
Siapapun dapat melakukan resosialisasi ini. Kita sebagai
insan Pertamina seharusnya juga dapat memberikan contoh
dan pemahaman mengenai aspek-aspek keselamatan
dalam penggunaan LPG kepada lingkungan sekitar tempat
tinggal kita.
Secara formal, keterlibatan Pemerintah Daerah setempat
juga sangat penting sebagai bagian dari pelayanan kepada
warganya. Seperti halnya yang dilakukan di Malang-Jawa
Timur. Pertamina bersama Pemerintah Daerah setempat
secara aktif melakukan kegiatan resosialisasi ke warga yang
sampai saat ini sudah dilaksanakan lebih dari 5 kecamatan.
Begitu juga yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini
di Padang Lawas-Sumatera Utara, Pertamina juga akan
melakukan kegiatan resosialisasi di tingkat kecamatan
bersama dengan Pemerintah Daerah setempat.
Edukasi kepada media massa secara kontinyu juga
merupakan bentuk resosialisasi yang penting, terutama
dalam hal penggunaan istilah-istilah dalam pemberitaan
yang tidak menyebabkan masyarakat mempunyai opini
yang keliru. Bila diperlukan, media massa juga diajak
dan diikutsertakan dalam kegiatan resosialisasi kepada
masyarakat. Sebagai contoh, di bulan Ramadhan ini kami
berpartisipasi dalam kegiatan off-air JakTV melalui kegiatan
“Ramadhan Fest” untuk melakukan resosialisasi bagi warga
di Jakarta dan Bekasi. Selain itu, di Sulawesi Utara juga
terdapat beberapa kegiatan bekerja sama dengan stasiun
radio dan stasiun TV lokal melalui kegiatan “Festival Kuliner
Ramadhan” untuk melakukan resosialisasi bagi warga
Menado dan sekitarnya.
Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk selalu
membekali diri dengan pengetahuan mengenai penggunaan
LPG yang baik dan benar. Apa yang kita lakukan berdasarkan
pengetahuan tersebut dapat dicontoh dan ditularkan
kepada lingkungan sekitar sehingga kenyamanan dalam
penggunaan LPG tetap dapat terus berlanjut.
BENAR CARANYA, TERASA NYAMANNYA! Benar Cara
Memasangnya, Benar Cara Merawatnya, dan Benar Cara
Mengatasi Masalahnya…•

RESUME
PEKAN INI
Pertamina bangun jaringan BBG
JAKARTA (Republika) –
PT Pertamina
(Persero) siap menyukseskan program konversi
BBM ke gas alam pada transportasi jalan
yang akan mulai digencarkan tahun ini. Vice
President Corporate Communication Pertamina
Ali Mundakir mengatakan, pemerintah telah
menugaskan Pertamina melakukan penyediaan
dan pendistribusian Bahan Bakar Gas (BBG)
berupa CNG (Compressed Natural Gas). Menurut
Ali, sejumlah persiapan sudah dilakukan Pertamina.
Mulai tahun ini, BUMN energi itu akan membangun
lima mother station dan sembilan daughter station.
Pertamina juga akan mendirikan 14 Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) online
dengan pipa gas berikut revitalisasi enam SPBG
yang sudah ada, lima Mobile Refueling Station
(MRS), dan infrastruktur lainnya. “Pemerintah
akan menggulirkan dana sekitar Rp 2,1 triliun,”
ujarnya.
nusantara regas siap jual gas
ke industri
JAKARTA (Kontan) – PT Nusantara Regas terus
memburu LNG untuk menambah pasokan Floating
Storage Regasification Unit (FSRU) di Jawa Barat.
Penambahan pasokan ini karena perusahaan
tersebut akan memperluas pasar FSRU tidak
hanya PLN, tetapi juga industri. Menurut Direktur
Utama PT Nusantara Regas Hendra Jaya,
Nusantara Regas rencananya akan memasok gas
ke industri melalui pipa PGN. “Ke industri memang
ke depan kita deal-nya melalui PGN karena PGN
yang punya jaringan dan punya hubungan dengan
industri,” jelasnya.
PGE MINTA pln percepat pltp ulubelu
unit 2
JAKARTA (Kontan) – PT Pertamina Geothermal
Energy (PGE) meminta PLN untuk mempercepat
jadwal operasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas
Bumi (PLTP) Ulubelu Unit 2. Hal ini karena
PGE yang memasik panas bumi sudah siap
mengalirkan uap sebesar 110 MW ke pembangkit
yang dibangun PLN. Presiden Direktur PGE
Slamet Riadhy mengatakan, PLTP Ulubelu Unit 2
dibangun sendiri oleh PLN dan direncanakan baru
mulai beroparasi Desember nanti. “Tetapi kami
sudah siap mengalirkan uap sampai 110 MW.
Itulah sebabnya, kami minta dipercepat menjadi
Oktober,” ujarnya. Apalagi, percepatan operasi
tersebut juga bisa menekan angka subsidi listrik.
Saat ini, PLN telah menyelesaikan pembangunan
pembangkit Ulubelu Unit I dan PGE juga telah
mengalirkan uap ke pembangkit tersebut.
tampil agresif,
rio cetak poin tambahan
JAKARTA (Kompas) – Pebalap Indonesia Rio
Haryanto kembali tampil agresif dan mencetak
poin tambahan di ajang GP2 seri Hongaria. Start
di posisi ke-12, Rio mampu bangkit dan finis di
urutan ke-7 pada (29/7). Hasil ini memberikan
tambahan dua poin bagi Rio meskipun tidak
mendongkrak posisinya. “Penampilan Rio kali
ini menunjukkan semangat juang yang tinggi. Ia
bisa mendahului lawan di lap-lap terakhir. Hal itu
menunjukkan kesabaran dan kematangannya
sebagai pembalap,” kata Nursatyo Argo, Corporate
Secretary Pertamina di Sirkuit Hungaroring.•MAY
SARAH
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Sinergi untuk Keberhasilan Bersama
Jakarta - Pertamina meng

target deliverables pada 10

p ro j e c t l e a d e r m a u p u n

produksi minyak 10.000 bopd;

Desember 2012. “Ini sangat

project champion mampu

penandatanganan minimal

Initiative 2025, pada (30/7).

penting karena momen ini

m e n g e m b a n t u g a s i n i .

dengan satu potensial partner

merupakan tahapan awal

Sebetulnya untuk memonitor

dalam pengembangan strategi

dalam mencapai aspirasi

inisiatif ini, jangan takut

bisnis CBM; pengembangan

Pertamina 2025 sekaligus

meminta bantuan kepada

proyek-proyek utama, se

sebagai hadiah ulang tahun

Direksi atau kepada saya

p e r t i C e p u , J a m b a r a n ,

Pertamina,” ujarnya. Intinya,

sendiri,” katanya.

dan East Natuna; blueprint

gelar Challenge Session Priority

Acara yang dihadiri leng
kap jajaran direksi Pertamina
tersebut menyajikan priority
initiative (inisiatif prioritas)
dari seluruh Direktorat yang
menjadi aspirasi direksi untuk
mencapai target Pertamina
pada 2025 sebagai “Asian
Energy Champion”.
Sebelum mencapai target
tersebut, ada delivery awal
yang ingin dilihat BOD dan
harus dicapai oleh masingmasing project leader. Direktur
Utama Pertamina Karen
Agustiawan menekankan

Karen juga mengung

infrastruktur gas terpadu;

Priority Initiative level Korporat

kapk an pentingnya saling

penandatanganan MoU

harus tercapai 100% pada

bersinergi demi keberhasilan

partnership dalam mem

Desember 2012.

bersam a.“Your success is

bangun bisnis petrokimia

our success,” Karen me

yang kompetitif dan mengun

motivasi.

tungkan, launching pola me

target deliverables ke-11

Karen berharap tidak ter
jadi kegagalan yang akan
berpengaruh terhadap keber

Target deliverables ke-11

todologi Corporate University

has ilan langkah-langkah

Priority Initiative level Kor

untuk training maintenance

berikutnya.

porat di antaranya, ada satu

dan reliability, trading dan

“Saya ingin Bapak-Ibu

proyek internasional yang

petrochemical, dan lain-

yang telah terpilih sebagai

telah selesai dengan minimum

lain.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

ICoFR untuk Laporan Keuangan yang Akurat,
Andal dan Tepat Waktu
JAKARTA – Internal Audit Pertamina melaksanakan sosialisasi
Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) terkait
Upskilling and Control Self Assessment di ruang Pertamax
Lantai 21 Kantor Pusat Pertamina, Selasa (24/7).
ICoFR merupakan rangkaian prosedur serta tata kerja
terkait proses pelaporan keuangan untuk menjamin tersusunnya
laporan keuangan yang akurat, handal dan tepat waktu.
Penerapan ICoFR di Pertamina merupakan bagian dari
implementasi rencana jangka panjang Pertamina untuk menjadi
perusahaan energi kelas dunia dan menerbitkan global bond.
Sehubungan dengan hal tersebut, penerapan sistem ini

menjadi nilai tambah bagi perusahaan dan sejalan dengan
peraturan tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik
(Good Corporate Governance) pada BUMN.
Vice President Corporate Internal Audit, Budhi Dermawan
menilai penerapan ICoFR ini tidak lepas dari aturan International
Financial Reporting Standards (IFRS) agar laporan keuangan
terkelola dengan baik dan dapat terdokumentasikan. “Ini
langkah yang terbaik bagi Pertamina untuk menghasilkan
laporan keuangan bagi semua bisnis proses melalui ICoFR
agar terkontrol secara memadai dengan dokumentasi yang
tersistem,” kata Budhi.•IRLI KARMILA

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
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BALIKPAPAN – Fuel Retail Marketing (FRM)
Region VI Kalimantan menyerahkan bantuan
kepada Pondok Pesantren Hidayatullah berupa
pakaian gamis dan perangkat komputer
beserta program Maktabul Al Kubro, pada
Rabu (27/6). Bantuan CSR FRM Region VI di
bidang pendidikan tersebut secara simbolis
diserahkan oleh Assistant Manager External
Relation Bambang Irianto mewakili manajemen
Pertamina Pemasaran Kalimantan kepada
Ketua Yayasan Ponpes Hidayatullah Zainuddin
Musadad.
Pondok Pesantren Hidayatullah merupakan
salah satu pesantren yang cukup berpengaruh
di Balikpapan, dan telah melahirkan da’i-da’i
yang cukup dikenal masyarakat Balikpapan.
Program Maktabul Al Kubro sendiri merupakan
program digital khusus tentang Al Quran dan
Hadits. Dengan bantuan program komputer
beserta perangkatnya tersebut diharapkan
dapat mendukung peningkatan ilmu agama
para santri dan santriwati Hidayatullah.
“Alhamdulillah, ternyata Pertaminajuga
mementingkan urusan agama,” tutur Zainuddin
Musadad.
“Kami berharap para da’i dapat mengajak
masyarakat ekonomi menengah atas untuk
perlahan-lahan beralih dari BBM bersubsidi
ke BBM non subsidi. Karena BBM bersubsidi
adalah hak masyarakat tidak mampu,” ujar
Bambang Irianto.• FRM REG. VI

FRM Region VI Khitan
250 Anak Yatim dan Dhuafa

Asisten Manager External
Relation FRM Region VI
Bambang Irianto mengatakan
pelaksanaan kegiatan khitanan
massal ini merupakan salah
satu program Corporate
Social Responsibility (CSR)

Rektor Universitas Negeri Malang Soeparno menyerahkan buku “Best Practice in
Service Training Guru” kepada Direktur PIMR M. Afdal Bahaudin pada pembukaan
program TEQIP 2012.

lomp ok Kerja Guru (KKG)
yang sudah melaksanakan
kegiatan TEQIP sebanyak 140
gugus. Sekolah yang sudah
terimbas oleh kegiatan TEQIP
sebanyak 1.037 sekolah
dan 9.775 guru yang sudah
mengikuti kegiatan TEQIP.
Manfaat program ini telah
dirasakan oleh Rosna, salah
satu peserta TEQIP 2010,
guru SD dari Kabupaten Paser
Kalimantan Timur. “Program ini
telah berperan meningkatkan
kualitas guru daerah terpencil
seperti kami. Karena dapat
mendukung peningkatan
kualitas siswa, terutama di
bidang studi Matematika dan
IPA,” ujarnya.
Demikian pula yang
diras akan peserta TEQIP
2011, Sulaiman, “Kami telah

diberikan pelatihan dan me
nerima ilmu-ilmu yang tidak
pernah terbayangkan oleh
kami karena diberikan oleh
trainer yang sangat ahli dan
berpengalaman,” ungkap
Guru SD dari Maluku Utara,
Ternate ini.
Lain halnya dengan
Susan, yang menjadi peserta
TEQIP tahun ini. Guru SD
dari Sulawesi Utara tersebut
merasa sangat beruntung.
“Kami sangat bersyukur bisa
terpilih karena merasa belum
cukup membentuk anak
bangsa yang berkualitas.
Program TEQIP ini memberikan
motivasi kepada kami untuk
lebih baik lagi dalam mendidik
siswa kami untuk lebih maju,”
ungkap Susan.•IRLI KARMILA

RU V Balikpapan Peduli
Ibu-ibu Menyusui

Foto : FRM REG. VI

Balikpapan - Fuel Retail
Marketing (FRM) Region VI
Kalimantan bekerja sama
dengan Lembaga Zakat
Baitul Hidayattulah (BMH),
menggelar khitanan massal
untuk 250 anak yatim dan
dhuafa, pada (14/7). Kegiatan
berlangsung di halaman
Kantor Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan.
Kegiatan rutin tahunan
FRM Region VI ini dibuka oleh
Ketua Penggerak PKK Kota
Balikpapan Arita Rizal Effendi.
Dalam sambutannya, Arita
sangat berterima kasih atas
perhatian yang diberikan FRM
region VI kepada anak-anak
kurang mampu Balikpapan.

Foto : PRIYO WIDIYANTO

FRM Region VI
Bantu Pesantren
Hidayatullah

miliar dengan menggandeng
Universitas Negeri Malang
dalam pelaksanaannya.
Pelaksanaan TEQIP
tahun ini melibatkan 84
trainer dengan peserta
yang berasal dari Provinsi
Kepulauan Riau, Kalimantan
Barat, dan Sulawesi Utara.
“Perhatian Pertamina untuk
memajukan pendidikan tidak
perlu diragukan lagi. Program
ini menjadi bukti kepedulian
Pertamina untuk meningkatkan
kualitas pendidikan bagi anak
bangsa,” ungkap Musliar
Kasim.
Dalam kesempatan
yang sama, Direktur PIMR
Pertamina M. Afdal Bahaudin
menjelaskan, program TEQIP
sengaja hanya diperuntukkan
bagi guru SD karena pen
didikan SD sebagai jenjang
yang paling dasar untuk
pendidikan formal dan guru
SD sebagai pihak yang turut
membantu pembentukan
karakteristik anak didiknya.
“Kami akan terus beru
paya menjaga keberlanjutan
program ini,” ujar Afdal yang
ditemui usai penyerahan buku
“Best Practice in Service
Training Guru” oleh Rektor
Universitas Negeri Malang,
Soeparno pada pembukaan
program TEQIP 2012.
Sampai akhir 2011, Ke

JAKARTA – Untuk ke-3
kalinya PT Pertamina (Persero)
m e l a k s a n a k a n p ro g r a m
Teachers Quality Improvement
Program (TEQIP) bagi 828
guru Sekolah Dasar di dae
rah tertinggal. Program ini
dibuka oleh Wakil Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia, Musliar
Kasim di Kantor Kemdiknas,
Senin (16/7).
TEQIP merupakan
program peningkatan kualitas
guru melalui pembelajaran
yang terintegrasi dengan
kegiatan di sekolah. Untuk
mempercepat tercapainya
peningkatan kualitas guru
tersebut, dalam kegiatan ini
dilakukan dengan sistem
Training of Trainer (TOT).
Bidang studi yang
dilatihkan adalah bidang studi
yang diujikan dalam ujian
nasional, yakni Matematika,
IPA, dan Bahasa Indonesia.
Produk akhir dari TEQIP adalah
guru mampu membelajarkan
siswa secara kreatif, inovatif,
dan menyenangkan; guru
bisa melakukan penelitian
tindakan kelas, dan guru bisa
menyusun karya ilmiah yang
diwujudkan dalam artikel
ilmiah.
Dana yang disalurkan dari
program SME & SR Pertamina
untuk TEQIP lebih dari Rp13

bidang kesehatan.
“Semoga, di tahun-tahun
yang akan datang kegiatan
ini memberikan banyak
manfaat dengan peserta
yang juga semakin banyak,”
ujar Bambang.•FRM REG. VI

BALIKPAPAN-Sebagai
bentuk kepedulian ter
hadap kondisi pasar Pan
dansari, pada (19/7), RU
V Balikpapan mendukung
Program pasar ber-Perila
ku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) yang diluncurkan
oleh Walikota Balikpapan
HM Rizal Efendi bersama
Ketua Penggerak PKK
Balikpapan Arita Rizal.
RU V Balikpapan mem
berikan bantuan lemari es
yang difungsikan untuk
menyimpan ASI pedagang
yang sedang menyusui
anaknya. Selain itu, RU V
juga memberikan puluhan

Foto : RU V

Foto : FRM REG. VI

Pertamina Tingkatkan Kualitas
Guru di Daerah Tertinggal

Public Relation Section Head RU V Balikpapan Fety, menyerahkan bantuan
lemari pendingin kepada Walikota Balikpapan HM Rizal Effendi (19/7).

spanduk pasar ber-PHBS
untuk menjadikan pasar ini
semakin aman dan nya
man dikunjungi. Bantuan
diserahkan oleh Public Re

lation Section Head RU
V Fety kepada Walikota
Rizal Effendi didampingi
CSR Officer RU V Abdul
Malik.•RU V
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Road to
Raker Kerja

Fokus Internal Audit ISO :
Penyelesaian Tindak Lanjut
Keberlangsungan sistem manajemen dapat terjaga dengan melakukan audit secara
berkesinambungan melalui penjadwalan dan program yang sistematis. Dengan demikian
pelaksanaan external audit dapat meminimasi ketidaksesuaian untuk memenuhi (compliance)
semua persyaratan yang telah ditetapkan.
Hal penting yang harus menjadi perhatian semua pihak adalah bagaimana menyelesaikan
semua ketidaksesuaian dengan segera dan mencegah terjadinya kejadian berulang semaksimal
mungkin. Tindak lanjut untuk menjaga keberlangsungan sistim memerlukan komitmen
organisasi. Salah satunya adalah dengan melakukan audit yang terprogram dan penyelesaian
tindakan perbaikannya yang responsif.
Pada umumnya kegagalan organisasi terjadi karena
inkonsistesi implementasi dan kurangnya perhatian manajemen
dalam proses monitoring. Secara teknis, fokus utama yang
dilakukan adalah upaya penyelesaian ketidaksesuaian
(unconformity) karena akan berdampak kepada kelanjutan
sistim yang diimplementasikan selanjutnya.

2012 A
sian MA
KE Awa
rd

Untuk mendukung visi Pertamina menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, Insan Mutu
Pertamina menjalankan 4 Pilar Quality Management yang meliputi Standardization management,
continuous improvement program, knowledge management dan quality management
assessment.
Pencapaian kinerja Insan Mutu Pertamina
dalam menjalankan 4 Pilar tersebut dibahas dalam
Rapat Kerja (Raker) Quality Management Tengah
Tahun 2012 yang diselenggarakan pada tanggal
16 – 17 Juli 2012.
Raker yang dihadiri oleh kurang lebih limapuluh !
peserta tersebut merupakan perwakilan dari manajemen atau pekerja sebagai pengelola kegiatan
QM yang aktif dalam salah satu atau beberapa kegiatan QM, seperti Juri CIP, Auditor CIP, Internal
Auditor SM, PIC KOMET, PIC OFI-AFI atau Instruktur Pelatihan QM.
Agenda Raker tengah tahun tersebut membahas dan mengevaluasi kinerja sampai dengan
semester I seluruh program strategis yang telah ditetapkan pada Quality Management Forum
(QMF) tahun 2011 yang lalu.

Sebagai gambaran dari pelaksanaan Internal Audit ISO 20000
di Fungsi CSS yang telah dilaksanakan pada proses internal audit
periode I tahun 2012, tingkat penyelesaian dari ketidaksesuaian
di bawah 50%. Hal ini menjadi tantangan bagi organisasi. Perlu
dilakukan upaya yang lebih baik agar semua ketidaksesuaian dapat
diselesaikan 100%. Fokus yang paling penting dalam penyelesaian
setiap ketidaksesuaian adalah dengan melakukan corrective action
sesegera mungkin.

Mengacu kepada Code of Pertamina Quality Management System yang telah disetujui
Direktur Utama Pertamina disebutkan pada Pasal 11 Ayat (9) yang menegaskan bahwa:
“Organisasi wajib melakukan tindakan koreksi dan tindakan perbaikan sesegera mungkin atas
pelaporan hasil proses audit sehingga ketidaksesuaian diyakini tidak menjadi temuan kembali
pada proses audit berikutnya.”
Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu bagi semua elemen
dalam organisasi untuk melakukan implementasi sistim standar ISO 20000. Hal yang penting
adalah melakukan action yang lebih konkrit terhadap penyelesaian ketidaksesuaian dengan
sesegera mungkin.
Rencana kerja ke depan dalam implementasi stan
dard system management adalah penyempurnaan
sistem pelaporan proses audit internal yang dilakukan
sebelumnya.
Internal audit sebagai proses awal dalam penanganan
standar untuk mengindentifikasi semua ketidaksesuaian
sehingga pada saat audit yang dilakukan dari pihak external
dapat dimitigasi.

KOMET
as T
of 2012 he Top Three
Indone
sian
MAKE
Award

Tengah Tahun 2012 :
Bukti Kinerja Insan Mutu

Tujuan dari Raker ini adalah penetapan aksi tindak
lanjut untuk program yang tidak tercapai serta penyusunan
strategi untuk pencapaian program kerja untuk semester
II yang akan datang.

Konsep penyelesaian ketidaksesuaian dalam ISO dila
!
kukan dengan metode Plan-Do-Check-Action (PDCA). Proses
perbaikan dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan improvement. Hal ini dilakukan
untuk meningkatkan setiap aspek proses yang diyakini dapat meningkatkan performa kinerja
di dalam organisasi. Proses sertifikasi atau resertifikasi sistim manajemen dilakukan dengan
memperhitungkan nilai manfaat bagi organisasi atau perusahaan.

!
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Pembahasan Raker terbagi dalam empat kelompok
kerja (POKJA) dengan agenda: Pokja I - CIP & SM, Pokja
II - Quality Management Assessment (QMA), Pokja III
- Knowledge Management Pertamina (KOMET), serta
Pokja IV - Kompilasi Evidence kegiatan QM semester I
dalam rangka persiapan APQ Awards 2012.

Kinerja 4 pilar tersebut tidak hanya dievaluasi, namun juga akan dinilai untuk diberikan
penghargaan terhadap 12 kategori penghargaan dalam Annual Pertamina Quality (APQ) Awards
yang akan diselenggarakan bulan November 2012 nanti.
Kedua belas kategori penghargaan dimaksud adalah :
1.
The Best Quality Board
2.
The Most Inspiring Leader
3.
The Best Continuous Performance
Improvement
4.
The Most Productive CIP’er
5.
The Best Quality Agent
6.
The Most Valuable Innovation
7.
The Best KOMET Agent
8.
The Best KOMET’er
9.
The Best QCP CIP
10. The Best QCC CIP
11. The Best SS CIP
Peserta Raker Tengah Tahun Fungsi QM
!
12. The Best Innovation Expo CIP

Pengumpulan evidence yang dilakukan Pokja IV terkait dengan dokumen-dokumen kegiatan
yang terkait dengan empat pilar kegiatan QM yang dilaksanakan di masing-masing Unit Operasi/
Unit Bisnis/Anak Perusahaan. Verifikasi evidence pun dilakukan untuk memastikan kebenaran/
validitas dan relevansinya terhadap 12 kriteria dimaksud.

!

Menjelang internal audit ISO 20000 periode II tahun 2012, diharapkan seluruh audit finding
periode I telah diselesaikan dan zero minor pada audit surveillance.

Adanya penilaian sesuai 12 kategori APQ Awards tersebut diharapkan mampu meningkatkan
peran manajemen dan keterlibatan pekerja dalam mencapai visi perusahaan melalui kegiatan
Quality Management.•
oleh Hilda Yanti - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Kita yang menetapkan, kita yang menemukan dan kita yang harus menyelesaikan! Let’s
complete!!!

oleh Adriwal - Quality Management, General Affairs Directorate
http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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BEKASI - Berlebaran di kampung halaman, apalagi bisa berkumpul
dengan orang tua adalah pelengkap suasana hari raya. Tapi tidak
demikian bagi para penghuni rumah singgah dan panti asuhan
yang kebanyakan dari mereka adalah anak yatim, piatu, bahkan
sebatang kara, dan dhuafa. Berlebaran dengan keluarga bagi
mereka merupakan sesuatu yang “mahal”.
Kehadiran anggota Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat
Pengolahan di rumah yatim piatu Roudhotul Jannah, Bekasi pada
2 Agustus ini membuat anak-anak di Raudatul Jannah tahun ini bisa
merasakan lebaran di kampung halaman. “Uang ini bisa buat anakanak pulang kampung dan berkumpul bersama saudaranya,” tutur
Maria Chrisna Damayanto, Ketua PWP Direktorat Pengolahan.
PWP yang bekerja sama dengan PKBL Pertamina juga
memberikan bantuan seperangkat pengeras suara, rak perpustakaan,
serta bahan material bangunan untuk Pondok Modern Teknik Ibnu

Judul Buku :
Wirausaha Muda Mandiri (Part 2)
Penulis : Prof Rhenald Khasali, Ph.D
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Kolasi : xviii/343p/il/23cm

Dalam buku ini, usaha yang dimulai para
anak muda memang tergolong kecil. Tetapi,
siapa yang tahu? Mereka harus tetap belajar.
Disini para pebisnis baru belajar membuka pintu
pertama, namun akan terus belajar untuk terus
membuka pintu selanjutnya.
Salah satu pebisnis yang terdapat di buku
ini yakni, Nyimas Hurmah Ryzka, seorang
lulusan S2 Kenotariatan Universitas Sriwijaya,
yang berjualan kain songket/ tenun khas
Palembang. Ia mendirikan Rumah Tenun
begitulah nama tempat/toko untuk menjual
wastra atau kain tradisional Palembang itu.
Dia tak menyangka kalau usahanya akan
maju sepesat ini, pelanggannya tidak hanya
datang dari dalam negeri namun juga luar
negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand,
bahkan Perancis.
Namun dibalik kesuksesan usahanya
tersebut, Nyimas juga mengalami hambatan
saat hampir tidak dapat menjaga kepercayaan
dari customer-nya. Saat itu pembeli kainnya
tersebut minta untuk dibuatkan kain dengan
motif yang cukup rumit, padahal wktu yang
dibutuhkan untuk membuat kain tersebut 5
bulan namun target yang diberikan hanya
4 bulan, pada waktu yang sudah dijanjikan,
perajin yang membuatnya terkena musibah.
Akhirnya Nyimas memberikan pilihan pada
konsumen tersebut agar memilih kain yang
mana saja, konsumen tersebut memilih kain
dengan harga yang lebih mahal dari yang
dipesannya. Sejak saat itu Nyimas lebih
berhati-hati dalam menerima pesanan, namun
tidak disangka konsumen tersebut menjadi
pelanggan tetapnya.
Usaha tanpa rencana dan yang dibuat
semata-mata karena kepepet hanya akan
menjadi usaha sekelas kaki lima. Yakinkan diri
Anda bahwa bisa membuat yang lebih besar.
Bahkan bisa menjadi Raja Mulia dengan respek
dan jaminan masa depan. Selamat memulai
dan yakinkan diri bahwa setiap langkah
besar selalu dimulai dari langkah-langkah
kecil.•PERPUSTAKAAN

LIMO - Sambil mendekap Al- Quran di dada, para santri tampak ceria.
Mereka berkelompok melihat lembar demi lembar kitab suci yang
baru saja dibuka dari kardusnya. Itulah kebahagiaan penghuni pondok
pesantren saat mendapatkan Al Quran yang baru.
Para penghuni Panti Asuhan Nurul Iman, Limo, Jawa Barat ini layak
bergembira, karena pondoknya mendapatkan kiriman Al-Quran, juga
ada karpet, sembako, serta bantuan renovasi dapur. Bantuan dari sinergi
antara PKBL Pertamina dengan Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat
Keuangan ini diserahkan oleh Ketua PWP Dit.Keuangan Dyah Andri T
Hidayat pada (31/7). “Ini bukti kepedulian kami,” tutur Dyah Andri.
Bukan hanya di Panti Asuhan Nurul Iman, PWP Dit. Keuangan juga
menyerahkan dua unit komputer serta printer dan mejanya untuk Rumah
Singgah, Ar Rahman di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, serta di sebuah
Musholah di kawasan Limo, Depok, di hari yang sama.•TATAN AGUS RST

Pengukuhan Pengurus Baru PWP RU II Dumai
DUMAI - Kepengurusan PWP RU II periode 2009 - 2012 telah
berakhir dan kepengurusan yang baru untuk periode 2012 - 2015
dikukuhkan pada Kamis (19/7) di Gedung pertemuan Jasmine PWP
RU II Dumai.
Ketua Umum PWP RU II Ika Irwan menyatakan, pengukuhan
pengurus baru ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan
dan kelancaran organisasi PWP RU II. “Pada kesempatan yang baik
ini saya mengucapkan selamat kepada pengurus baru PWP RU II
untuk masa kerja 2012-1215.”
Ika Irwan mengingatkan, menjadi pengurus PWP berarti

sanggup menjadi figur yang baik, rendah hati, dan bijaksana serta tetap
mengedepankan kesederhanaan. “Manfaatkan waktu dengan sebaikbaiknya untuk beradaptasi dan mempelajari semua kegiatan yang akan
dilaksanakan. Jangan pernah ragu untuk berinovasi untuk kemajuan
organisasi,” ujar Ika.
Ika juga berharap, agar para pengurus menjunjung tinggi rasa saling
menghormati dan menghargai, saling menjaga dan meningkatkan ikatan
persaudaraan.
Pengukuhan pengurus PWP periode 2012-2015 berakhir dengan
pemberian ucapan selamat foto bersama dan ramah-tamah.•RU II

PWP RU VI Berbagi di Bulan Suci Ramadan
BALONGAN - Pagi itu terlihat jelas kebahagiaan terpancar di wajah
129 anak didik Yayasan Darul Falah Desa Singaraja, yang mendapat
kunjungan PWP RU VI di Bulan Suci Ramadan. Pengasuh yayasan
Sofwan mengungkapkan, yayasan ini menjadi wadah pendidikan
bagi anak-anak yatim yang kurang mampu yang berasal dari
berbagai daerah.
PWP RU VI juga mengadakan bakti sosial terhadap warga,
pada (24/7). Kegiatan diisi dengan pemberian bantuan paket
sembako, baju, sarung, dan seperangkat buku tulis oleh Ketua
PWP RU VI Neva Masputra Agung didampingi segenap pengurus
serta anggota PWP.
Distribusi sembako sebanyak 399 paket Sembako dibagikan di
beberapa tempat, yaitu Pondok Pesantren Darul falah desa Singaraja
93 paket, Panti Jompo Wredha Kasih ibu Desa Balongan (17 paket),
Pondok Pesantren Raud Tholibien Desa Singajaya (130 paket),
Pondok Pesantren I’Anatul Mubtadi’in Desa Dukuh Pekandangan (78
paket), Yayasan Anak Yatim Al-Amin Desa Sindang (25 paket) dan

Foto : RU VI

Buku ini merupakan sebagai salah bentuk
Corporate Social Responsibility (CSR) yang
dilakukan oleh Bank Mandiri. Wirausaha Muda
Mandiri merupakan program strategis untuk
mewujudkan peranan Bank Mandiri dalam
menggerakkan sektor UKM sebagai salah satu
pilar ekonomi Indonesia. Usia para pebisnis di
dalam buku ini sangatlah muda, namun sepak
terjang mereka telah memberi maanfaat nyata
bagi banyak orang disekitarnya.

Rusyd, Bantar Gebang, serta alat-alat olah raga dan sejumlah kursi belajar
bagi Pesantren Al – Quran Fathimiyah.•TATAN AGUS RST

Aksi PWP Dit. Keuangan di Pondok Santri

Foto :TATAN AGUS RST

Setelah sukses dengan buku Wirausaha
Muda Mandiri (Part 1), Prof. Rhenald Khasali
kembali mengeluarkan buku terbarunya
Wirausaha Muda Mandiri (Part 2). Kali ini,
Rhenald memotret kisah 24 wirausaha muda
dalam membangun, mempertahankan, dan
mengembangkan bisnis yang telah mereka
temukan sejak kuliah. Anak-anak muda, agen
perubahan dalam lingkungannya ini, tidak
memulainya dari modal yang besar, melainkan
dengan merangkai keping demi keping
semangat, pengetahuan, dan keberanian.

Foto :TATAN AGUS RST

Dari PWP untuk Lebaran di Kampung

Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqo Desa Lemah Mekar (48 paket).
“Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim piatu dan
masyarakat kurang mampu. Ini adalah jembatan menjalin tali silaturahmi
yang lebih erat lagi di antara kita,” ujar Neva Masputra Agung.•RU VI

POSISI

Direktur Utama
PT Pertamina Training & Consulting

Foto : BOD SUPPORT

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan menjadi pembicara dalam forum
kepemimpinan Bank Indonesia, SESPIBI angkatan
XXX tahun 2012, pada (26/7) di Ruang Chandra
Gedung Bank Indonesia, Jakarta. Dalam acara
yang bertema “Sikap, kebijakan dan tindakan
dalam mengelola berbagai perubahan saat ini dan
ke depan”, Karen memaparkan “kepemimpinan
pada institusi publik : bagaimana memimpin
perubahan di PT Pertamina (Persero)” yang
diantaranya membahas tentang transformasi
Pertamina. Selain Karen, hadir pula Direktur
Utama PT Telkom Arief Yahya dengan moderator
pengamat ekonomi, Ikhsan Modjo. SESPIBI
diikuti oleh karyawan Bank Indonesia selevel
manajer.•BOD SUPPORT

djoko prasetyo

Foto : kuntoro
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DIREKTUR PENGOLAHAN
MANAGEMENT
WALKTHROUGH DI RU III

mochammad yudhie rf
Senior Vice President Shipping
Marketing & Trading Directorate

Mudik....

Foto : RU III

Sore hari di kantin Mang Warta.

PLAJU - Direktur Pengolahan Chrisna
Damayanto didampingi GM RU III Eddy
Prabowo melakukan Management Walkthrough
(MWT) ke RU III dengan mengadakan peninjauan
ke kantor-kantor di lingkungan RU III Plaju, Jumat
(13/7). Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto
mengatakan MWT ini bertujuan meningkatkan
komunikasi dengan pekerja. “Sebagai pimpinan
tertinggi di Direktorat Pengolahan harus turun
ke kebawah dan berdiskusi dengan bawahan,
sehingga dapat menghasilkan kebijakan,” ujar
Chrisna. Ia juga akan melakukan kegiatan yang
sama ke unit-unit pengolahan lainnya. Pada
kesemapatan itu Chrisna berharap agar aspek
safety harus diutamakan, terutama di bagian
maintenance. ”Setinggi apapun target yang
dicapai kalau terjadi accident fatality, semuanya
tidak berarti,” tegas Chrisna.•RU III

PT ANEKA TAMBANG PELAJARI
PENGELOLAAN KESEHATAN
PEKERJA DI RU IV CILACAP
CILACAP – Occupational Health atau Kesehatan Kerja
harus ditangani dengan baik untuk mendukung tercapainya
target operasi. Terkait hal tersebut, manajemen PT Aneka
Tambang baru-baru ini melakukan benchmarking ke
Refinery Unit IV Cilacap. Rombongan yang dipimpin oleh
drg.Nofensia Listowati diterima oleh Pejabat Sementara
GM RU IV Eko Wahyu Laksmono (SMOM) di Ruang
Rapat II Head Office RU IV. Dalam sambutannya Eko
Wahyu mengungkapkan rasa bangganya karena dengan
benchmark ini adalah sebuah bukti pengakuan eksternal
terhadap pengelolaan kesehatan kerja di RU IV. Kegiatan
benchmark ini diawali dengan penayangan video company
profile RU IV, dilanjutkan dengan presentasi dan tanya
jawab terkait Industrial Health oleh dr. Sugeng Santoso dan
Occupational Health oleh R. Tri Suryanto. Pada kesempatan
ini rombongan tamu juga berkesempatan untuk melihat
secara langsung kilang RU IV.•RU IV

Foto : RU III

Foto : kuntoro
Foto : kuntoro

Senior Vice President
Fuel Marketing and Distribution
Marketing & Trading Directorate

MANAGEMENT WALKTHROUGH GM
PEP REGION SUMATERA KE FIELD
PANGKALAN SUSU

Foto : PEP PANGKALAN SUSU

: Wuih... Gembolannya banyak banget
Jang? Mau mudik yak?
Ujang
: Iyah nih. Sekalian nyobain motor baru.
Masih gress nih Man...
Pak Hamzah: Wah, wah... Ujang dah siap-siap mau
mudik nih kayaknya...
Ujang
: Eh, Pak Hamzah... Lama juga ya gak
ketemu sama Bapak. Apa kabar, Pak?
Pak Hamzah : Alhamdulillah, baik. Kok udah siap-siap
aja, Jang? Kan libur kantor ini masih 4
hari lagi.
Mang Warta : Hehehe udah gak sabar dia, Pak. Mau
pamer di kampung punya motor baru.
Sekalian siapa tau ada yang nyantol.
Bukan begitu, Jang?
Ujang
: Ah, Mang Warta bisa aja. Yah, kalo pake
motor kan ngirit, Pak. Saudara-saudara
yang rumahnya jauh juga bisa didatengin.
Kalo nanti ada cewek yang naksir saya
mah, itu karena saya ganteng ajjahhh...
hehehehe
Iyum
: Huuuu.... Narsis amat sih Kang... Kan
ngeri mudik naik motor gitu. Kalo ada
apa-apa di jalan gimana?
Ujang
: Jiahhh... kumaha kamu mah. Bukannya
ngedoain saya biar selamet pulang pergi,
eh malah ditakut-takutin.
Pak Hamzah : Lho, bener apa kata Iyum, Jang.
Kalau kamu bawa motor dengan
barang-barang segitu banyak, bisa
membahayakan diri kamu sendiri. Apalagi
kamu belum pernah bawa motor sampe
jauh gitu. Kan ada caranya kalau tetap
mau mudik aman dengan motor. Gak
kayak gini.
Risman
: Iyah Jang. Mending sama saya aja
mudiknya. Nih ada tiket nganggur. Mudik
bareng-bareng pake bis. Aman, gak
cape. Kalo diitung-itung emang mahal
dikit, tapi kan kita selamet. Motornya
dititip aja di kantor polisi.
Ujang
: Iyah dehhh.... Biar gak ada yang bawel.
(sambil melirik Iyum yang tersenyum). •

Tahun XLVIII, 13 Agustus 2012

DIREKTUR UTAMA
KAREN AGUSTIAWAN JADI
PEMBICARA DI SESPIBI 2012
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Warung Kopi
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PANGKALAN SUSU – “Selaku pekerja Pertamina, mari
selalu kita terapkan sikap 5 S (Senyum, Semangat, Spiritual,
Safety dan Sedekah) dalam kehidupan sehari-hari. Dalam
artian apa yang kita kerjakan harus diawali dengan keikhlasan
namun tetap mengutamakan keselamatan,dibarengi dengan
ibadah dan doa serta selalu berbagi kepada saudara kita
yang kurang beruntung,” pesan General Manager PEP
Region Sumatera Tubagus Nasiruddin saat tatap muka
kepada para pekerja PEP Field Pangkalan Susu didampingi
Manager HR Region Sumatera Ardi Nefi, Field Manager
Prabumulih Irwansyah di Guest House, Selasa (17/7).
Kunjungan kerja yang berlangsung satu hari tersebut
diakhiri dengan Management Walkthrough (MWT) ke fasilitas
produksi terminal PPP Bukit Kayangan dan Fower House.•PEP
PANGKALAN SUSU

KSO Sambidoyong
Ditandatangani

JAKARTA - Presiden Direktur PT Pertamina
EP Syamsu Alam dan Direktur PT Axis
Sambidoyong Energi Ade Sandra Matondang
menandatangani Kerja Sama Operasi lapangan
produksi Sambidoyong di Jakarta, Kamis
(26/7). KSO antara PT Pertamina EP dan PT
Axis Sambidoyong Energi berlangsung selama
15 tahun.
Optimalisasi produksi di wilayah kerja
Pertamina EP utamanya dilaksanakan dalam
pola pengelolaan operasi sendiri (own operation).
Sedangkan pengelolaan di beberapa wilayah
kerja lainnya, Pertamina EP menjalin kerja sama
dengan mitra dalam bentuk Kerja Sama Operasi
(KSO).
Melalui KSO Produksi ini diharapkan PT Axis
Sambidoyong Energi dapat bersinergi dengan
Pertamina EP untuk mengoptimalkan produksi
migas di area Operasi Sambidoyong yang
dikerjasamakan.
Area Operasi Sambidoyong terletak sekitar
180 km dari Jakarta dan memiliki luas sekitar 16.5
km2. Area Operasi migas ini berlokasi di wilayah
Indramayu, propinsi Jawa Barat.
Saat ini, Pertamina EP telah melakukan Kerja
Sama Operasi dengan 6 KSO Eksplorasi, 13 KSO
Produksi, dan 3 KSO Produksi – Water Flooding
(Enhanced Oil Recovery). Secara keseluruhan,
KSO tersebut memberikan kontribusi produksi
berkisar antara 3 hingga 4 persen terhadap total
produksi Pertamina EP.
PT Pertamina EP merupakan anak perusahaan
dari PT Pertamina (Persero) yang melaksanakan
kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi
di Indonesia. PT Pertamina EP mendapatkan
kepercayaan dari pemerintah dan pemegang
saham untuk mengelola wilayah kerja seluas
±138.611 km2 berdasarkan kontrak minyak dan
gas bumi Pertamina dengan BPMIGAS pada
17 September 2005 Produksi minyak dan gas
Pertamina EP pada Juni 2012 mencapai 131,5
MBOPD dan gas sebesar 1.078 MMSCFD.
Sedangkan rata-rata produksi Pertamina EP
dalam semester pertama 2012 mencapai 127,8
MBOPD dan gas sebesar 1.050 MMSCFD.
PT Axis Sambidoyong Energi (ASE) adalah
anak perusahaan dari Fountain Energy Corp
(FEC) yang merupakan suatu perusahaan yang
dimiliki oleh kelompok usaha yang berasal dari
Korea Selatan, dengan fokus bisnis di bidang
investasi dan manajemen proyek-proyek minyak
dan gas.•PEP
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Sinergi PES - Pertamina Shipping
JAKARTA – PT Pertamina
Energy Services (PES)/
Petral melangsungkan pe
nandatanganan Memo
randum of Understanding
(MoU) dengan Pertamina
Shipping terkait pelayanan
pasokan BBM untuk kon
sumen Petral dengan meng
gunakan sarana angkutan laut
yang dimiliki oleh Shipping.
MoU ini ditandatangani
oleh President Managing
Director PT Pertamina Ener
gy Services (PES)/Petral
Bambang Irianto dan SVP
Shipping Pertamina M. Yudhi
R.F.
Sinergi Petral dengan
Pertamina Shipping ini
sepakat untuk melakukan
kerjasama dengan ruang
lingkup Transportasi BBM
yaitu penyediaan kapal
oleh Pertamina Shipping,
pengembangan Sumber
Daya Manusia dan bidang
lainnya yang menguntungkan

kedua belah pihak.
“Kita akan belajar
bagaimana mengoptimalkan
unitisasi dari tanker yang ada.
Dengan sinergi Petral dan
Perkapalan maka proses juga
akan lebih cepat. Disamping
kesempatan mendapatkan
bisnis, juga ada resikonya
jika kerjasama tidak berjalan
optimal ”.
Demikian disampaikan
oleh Director Marketing
and Trading Pertamina,
Hanung Budya saat mem
berikan sambutannya da
lam kesempatan penan
datanganan MoU yang ber
langsung di Ruang Rapat
Utama Lantai 13, Kantor Pusat
Pertamina, Senin (23/7).
Hanung pun menilai ini
adalah kerjasama yang sangat
baik untuk membuka peluang
bisnis baru sehingga target
menjadi Energy Champion
bisa terlaksana. “Tolong
dimanfaatkan dengan baik

Foto : PRIYO WIDIYANTO
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pola-pola yang optimal dalam
pengelolaan crude untuk
men ekan biaya yang lebih
efisien,” ungkapnya.
Lebih lanjut Bambang
Irianto mengatakan sinergi
ini turut meningkatkan kinerja
Petral yang tidak hanya terkait
transportasi BBM tapi juga
terkait minyak mentah yang
menjadi bagian dari aktifitas
bisnis yang dijalankan oleh
Petral.
Yudhi juga menambahkan

bahwa pihaknya sebelumnya
sudah melakukan sinergi ini
tapi masih terdapat kendala
dan hambatan karena ada
beberapa persyaratan yang
belum terpenuhi.
“ Apa yang kita lakukan
saat ini adalah langkah yang
besar bagi kedua belah pihak
untuk meningkatkan kinerja
kita butuh entitas bisnis yang
mengarah ke profit,” kata
Yudhi.•IRLI KARMILA

Prestasi Asuransi Jiwa Tugu Mandiri
pada Semester Pertama 2012
JAKARTA – Tahun 2012
merupakan tahun gemilang
untuk PT Asuransi Jiwa
Tugu Mandiri, perusahaan
asuransi jiwa yang mayoritas
sahamnya dimiliki oleh Dana
Pensiun Pertamina (DPP).
Selama semester pertama,
Tugu Mandiri berhasil meraih
penghargaan dari tiga media
berbeda, yaitu dari majalah
Business Review, majalah
Infobank, dan majalah Media
Asuransi.
Menurut Direktur Utama
Tu g u M a n d i r i M a r y o s o
Sumaryono, pada ajang
Indonesia Insurance Award
2012 yang diadakan di Hotel
Mulia, Jakarta pada 21 Juni

2012, perusahaan ini meraih
predikat sebagai Perusahaan
Asuransi Jiwa Terkreatif 2012
dalam Produk Unggulan,
untuk kategori asuransi jiwa.
Penganugerahan diberikan
oleh majalah Business Re
view.
Selain itu, dari majalah Info
Bank, Tugu Mandiri mendapat

bawah Rp500 miliar, serta
kategori perusahaan asuransi
jiwa terbaik kelompok modal
sendiri di bawah Rp100 miliar.
Kategori-kategori tersebut
diumumkan dalam 120 Rating
Asuransi versi Infobank 2012
edisi Juli 2012.
“Kami juga mendapat
penghargaan sebagai Best

lalu.
“Penghargaan-peng
hargaan yang kami terima
merupakan salah satu bukti
bahwa seluruh jajaran Tugu
Mandiri telah menerapkan
praktik bisnis dan manajemen
yang sehat,” papar Maryoso.
Maryoso juga mengu
capkan terima kasih dan

predikat “sangat bagus”
untuk beberapa kategori.
Yaitu, kategori perusahaan
asuransi jiwa berpremi bruto
di bawah Rp200 miliar,
kategori perusahaan asuransi
jiwa kelompok swasta
nasional terbaik, kategori
perusahaan asuransi jiwa
terbaik kelompok aset di

Life Insurance 2012 pada
kategori ekuitas kurang dari
Rp100 miliar dari majalah
Media Asuransi. Penghargaan
ini diserahkan pada ajang
Insurance Award 2012,”
jelas Maryoso. Penghargaan
berdasarkan penilaian kinerja
selama tahun 2011 tersebut
diserahkan pada awal Juni

memberikan apresiasi yang
sangat tinggi kepada seluruh
karyawan dan stakeholder
Tugu Mandiri, khususnya
para konsumen. “Tanpa ke
percayaan dari konsumen dan
kerja keras seluruh karyawan,
tidak mungkin kami meraih
berbagai penghargaan ini,”
tegasnya.•TUGU MANDIRI

PEP Field Rantau Adakan Donor Darah
RANTAU - PT Pertamina EP (PEP) Field Rantau Region
Sumatera, bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI)
Langsa, menyelenggarakan aksi donor darah di Wisma Jeumpa
Pertamina Field Rantau, (20/6).
Aksi sosial ini merupakan agenda rutin setiap tahun yang
dilaksanakan PEP Field Rantau. Dalam kegiatan tersebut
tim manajemen PEP Field Rantau dan keluarga besar serta
masyarakat di sekitar Komplek PEP Field Rantau.
Ketua panitia Rosdani dalam laporannya mengatakan,

sebanyak 101 orang mendonasikan darahnya dan menghasilkan
35.350 cc darah.
Kemudian jumlah keseluruhan yang mendaftar sebanyak
131 orang, hanya yang berhasil ikut menyumbangkan darahnya
sebanyak 127 orang.
Field Manager PEP Field Rantau Jayasuria Danuatmaja
menyambut baik kegiatan aksi sosial donor darah ini. “Ini adalah
suatu kegiatan yang sangat mulia. Oleh sebab itu saya atas
nama perusahaan menyampaikan ucapan terima kasih kepada

seluruh pendonor. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal
baik kita dikemudian hari,” Ujar Jayasuria.
Setelah selesai melakukan donor, para pendonor mendapat
cinderamata berupa baju kaos “blood for life” dari Pertamina
EP Field Rantau, vitamin dan ekstra pooding, serta panitia
juga menyediakan door prize berupa TV, sepeda, kompor gas,
blender, kipas angin, HP, rice cooker, mixer dan hadiah lainnya
bagi peserta yang beruntung.•PEP FIELD RANTAU
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Direktur Utama Karen Agustiawan :
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Forum HSE Leadership 2012

Energize Indonesia

JAKARTA - “Gunakan waktu

President Pertamina seluruh

sources di semua lini di

semaksimal mungkin sela

direktorat, pada (25/7).

Indonesia,” tegas Karen.

ma mengemban tugas di

Pada cara yang diadakan

Namun dari semua

Pertamina. Saya harapkan ini

di Executive Lounge, Lantai

proyeksi ke depan, pada

menjadi suatu legacy untuk

M Gedung Utama terse

akhrnya yang paling penting

generasi penerus. Saya ingin

but, Karen Agustiawan me

adalah kesiapan SDM

Anda berkomitmen untuk

maparkan visi Pertamina

Pertamina. “Dan yang

membuat suatu perbedaan

menuju tahun 2025.

terakhir tidak kalah penting

Jakarta – Health Safety Security &

dapat diambil langkah strategisnya,”

menempel dan menjadi kebiasaan

Ada beberapa poin penting yang harus

Enviroment (HSSE) seharusnya sudah
dalam kehidupan sehari-hari setiap
insan Pertamina. Pada kenyataannya
di Pertamina kepedulian terhadap
HSSE masih sangat kurang. Demikian
dipaparkan Vice President LPG & Gas
Product Pertamina Gigih Wahyu Hari

untuk generasi mendatang.

Dalam pemaparan ter

adalah talent management.

Irianto di Forum HSE Leadership Direktorat

Saya ingin membuat suatu

sebut, Dirut Karen Agustiawan

Bagaimana kita bisa me-

Marketing & Trading, Lantai Ground

statement bahwa kita ingin

menguraikan sektor-sektor

mixture talent-talent sebagai

meng-create Pertamina ber

minyak, gas, geothermal, ba

future leaders, yang nanti

sama-sama, hand-in-hand.

tubara dan semua renewable

memimpin Pertamina. Saya

Jadi judulnya adalah Energize

value change-nya. Dua

juga sudah sampaikan kepada

Indonesia. Memang tidak

yang terakhir adalah sektor

Ibu Evita (Direktur SDM, re ),

akan mudah, tetapi saya pikir

yang baru akan dimasuki

akhir tahun ini kita sudah

kita buktikan kepada negara

Pertamina. Ditambah dengan

harus bisa meng-introduce

yang sudah memberikan

adanya Direktorat Gas dan

Pertamina Corporate Uni

kesempatan kepada kita

Power, Karen menegaskan

versity, “ kata Dirut.

untuk bekerja di Pertamina.”

bahwa Pertamina juga akan

Usai pemaparan singkat

Demikian inti pesan Di

masuk ke sektor power dan

Dirut, acara dilanjutkan dengan

rektur Utama Pertamina

gas infrastructure. “Kita ingin

presentasi masing-masing Di

Karen Agustiawan di hadapan

menjadi champion untuk

rektur untuk mencapai visi

apapun yang ada, serta melaporkan juga

jajaran Direksi dan Senior Vice

pengembangan energy re

Pertamina 2025.•URIP HERDIMAN

ruang-ruang opportunity apa saja yang

Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina
Jakarta, Senin (18/7).
Adapun tujuan dari forum tersebut
memberikan pengetahuan tentang aspek
kesehatan dan keselamatan kerja bagi
para manager agar dapat memantau
pelaksnaaan HSSE di wilayah kerjanya
masing-masing.
Singgih mengharapkan dengan
adanya forum ini, para leader dapat lebih
mengenal aspek-aspek HSE. “Yang
terpenting adalah memiliki kemampuan,
keberanian untuk menginformasikan

ujarnya.
diperhatikan dalam rangka meningkatkan
kinerja kesehatan dan keselamatan kerja.
Yaitu, semua orang harus bertanggung
jawab terhadap aspek kesehatan dan
keselamatan kerja, mengelola sistem
manajemen keselamatan kerja dengan
efektif, membangun dan mengawal filosofi
manajemen risiko, mengimplementasikan
proses safety management (PSM)
sebagai kompeten sistem manajemen
keselamatan kerja, fokus kepada
manajemen keselamatan kontraktor,
leadership pada manajemen lini terdepan;
berbagai pengetahuan antara organisasi
dan industri, mengelola pekerja yang
terlatih dan kompeten, serta memastikan
audit berjalan dan compliance.
Dalam kesempatan tersebut par a
peserta forum diminta untuk menan
datangani kontrak kinerja kepemimpinan
aspek HSSE sebagai wujud komitmen
para manager untuk selalu menerapkan
HSSE di Pertamina.•NILAWATI DJ

dapat menimbulkan bahaya sehingga

Reliability sebagai Driven
Perusahaan

JAKARTA - “Sebenarnya

memahami hal ini sehingga

Yosfiah melaporkan bahwa

Pertamina ini adalah peru

pada tahun 2009 fungsi

masih tingginya angka unblank

sahaan manufacturing. Fun

Reliability secara keseluruhan

shut down dan respons

damental dari perusahaan

diperkuat. Yang tadinya hanya

harapan dari pimpinan Di

manufacturing adalah reliability.

ada JPK sama REL, sehingga

rektorat Pengolahan un

Jadi reliability itu adalah

menjadi 4 fungsi yang dipimpin

tuk meminimalisir bahkan

wadahnya. dari perusahaan

manajer. Yaitu Manajer MPS,

mengeliminir potensi yang

manufacturing, termasuk

Manajer REL, Manajer TA,

disebut surprising condition,

Pertamina dan Direktorat

dan juga Manajer MBE untuk

telah melatarbelakangi un

Pengolahan, sebagai driven

eksekusi.

tuk diselenggarakannya

dari company.”

Menariknya, perubahan

workshop ini.

Demikian diutarakan

dari 2 fungsi menjadi 4 fungsi,

oleh SVP Refining Operation

maka reliability ini harus

workshop ini akan terjadi

Rusnaedy Johari ketika mem

meningkat. Meningkatnya

alignment yang kuat antara

buka Reliability Workshop:

ini sangat tergantung pada

Kantor Pusat dan Refining

Increase Plant Availibility

bagaimana antar fungsi ini

Unit terhadap target-target

Through Enhance Role &

bersinergi. “Makanya dalam

keandalan yang telah dica

Responsibility, pada Selasa

workshop ini, salah satunya

nangk an, terutama dalam

(31/7) yang bertempat di

kita akan melihat bagaimana

mengawal target hingga

Ruang Belitung, Hotel Boro

role dan responsibility dan

Desember 2012.

budur. Acara juga dihadiri

bagaimana kita melakukan

oleh VP Reliability – Refining

alignment. Alignment

ini berlangsung 2 hari,

Operations Dadi Pribadi dan

itu penting, karena kalau

Selasa (31/7) – Rabu

Masril Moeis (Mitra Kerja

alignment tidak bagus,

(1/8), dan dihadiri sekitar

Transformasi & Strukturisasi

pasti ada problem,” papar

28 peserta yang datang

Fungsi Ops. Ex. Re.).

Rusnaedy.

dari Refinery Unit II – VI dan

Rusnaedy melanjutkan

Manajer Maintenance

bahwa manajemen sangat

Control Muhammad Yamin

Diharapkan

melalui

Wokshop Reliability

Direktorat Pengolahan.•URIP
HERDIMAN KAMBALI
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Foto : PRIYO WIDIYANTO

Jakarta – PT Pertamina
(Persero) melakukan kerja
sama dengan Celanese
Corporation dalam pengem
bangan proyek bahan bakar
etanol. Penandatanganan
dilakukan oleh Direktur PIMR
Pertamina M. Afdal Bahaudin
dengan Chief Financial Officer
President Advanced Fuel
Technologies Celanese Cor
poration Steven Sterin disak
sikan Direktur Utama Per
tamina, Karen Agustiawan
di Lantai 21 Kantor Pusat
Pertmina Jakarta, (19/7).
Celenase Corporation
merupakan perusahaan
global yang bergerak di
bidang teknologi dan ba
han baku khusus. Kedua
perusahaan tersebut akan
mengembangkan proyek
bahan bakar sintetis etanol
di Indonesia, dengan meng
gunakan teknologi proses pro
duksi etanol milik Celanese.
Teknologi milik peru
sahaan asal Amerika Seri
kat itu diharapkan dapat
membantu Indonesia dalam
memenuhi permintaan bahan

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Kerja Sama Proyek Etanol Ditandatangani
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Direktur PIMR Pertamina M. Afdal Bahaudin dengan Chief Financial Officer President Advanced Fuel Technologies Celanese
Corporation Steven Sterin berjabat tangan setelah menandatangani kerja sama pengembangan proyek bahan bakar etanol.

bakar transportasi, yang terus
meningkat dengan harga
terjangkau dan produksi
lokal.
Bahan bakar etanol ber
oktan tinggi yang diproduksi
itu memakai teknologi pem
buat etanol sintetis TCX yang
diklaim membantu mem
perbaiki kualitas udara, melalui
penurunan jumlah partikel
serta emisi oksida nitrogen
dan belerang.
Proyek tersebut akan

mendukung tujuan jangka
panjang Pemerintah Indonesia
dalam memanfaatkan sumber
daya lokal yang berlimpah,
khususnya batubara tingkat
rendah, mendorong pem
bangunan ekonomi, mengu
rangi kebutuhan energi impor,
serta memperbaiki standar
lingkungan hidup dan kualitas
udara.
Dengan kesepakatan
ini, Pertamina dan Celanese
bekerja sama dalam menen

tukan pengaturan sistem
pasokan, lokasi produksi, dan
strategi distribusi yang bisa
diterapkan. Setelah seluruh
perizinan diperoleh, proses
produksi dapat dimulai dalam
kurun waktu kurang lebih 30
bulan.
Kapasitas satu unit ins
talasi atau pabrik bahan bakar
sintetis etanol ini mencapai 1,1
juta ton etanol per tahun, atau
setara dengan 1,3 juta kiloliter
setiap tahun.•NILAWATI DJ

Direktur Utama Pertamina Tatap
Muka dengan Kapolda Jabar dan
Pangdam Siliwangi
BANDUNG – Direktur utama Pertamina Karen
Agustiawan beserta Wakapolda Bandung Brigadir
Jendral Polisi drs. Hengkie Kaluara menyimak
pertanyaan dari salah satu petinggi kepolisian Bandung
di Kantor Polda Jawa Barat, Bandung, pada Rabu
(18/7). Pada hari yang sama Karen yang didampingi
oleh Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko
juga mengunjungi Kodam III Siliwangi Bandung dan
bertemu dengan Pangdam Mayor Jendral TNI Sonny
Widjaja. Kunjungan Direksi pertamina ke kedua badan
pertahanan milik negara ini dimaksudkan untuk
berkoordinasi mengenai kelancaran distribusi BBM
dan jaminan keamanan selama bulan Ramadan di
Area Jawa Barat.•PRIYO WIDIYANTO

SISIPAN
MEDIA PERTAMINA

Senin, 13 Agustus 2012

Foto : TATAN AGUS RST

Bersyukur
Dengan Berbagi
“Saya terus terang saja sangat lemah menghadapi anak yatim piatu...”
JAKARTA - Direktur Utama Karen Agustiawan tidak bisa
menahan air mata hingga menetes perlahan membasahi
pipinya, saat berdiri di hadapan 1.000 anak yatim piatu yang
membanjiri Gedung Utama Pertamina, Kamis sore (10/8).
Barisan kata-kata sambutan yang ia sampaikan kala itu
terdengar agak terbata-bata. Tangannya yang memegang
secarik kertas bergetar seraya mata yang berkaca-kaca.
Sosoknya terlihat larut dalam suasana penuh haru. Keramaian
kecil anak-anak yang memadati ruangan seketika menjadi
senyap, ribuan pasang mata terkesima. Suasana pun diselimuti
hening haru.
Kepada wartawan, perempuan tangguh seperti Karen
mengaku merasa lemah berdiri dan berhadapan dengan anak
yatim. “Saya terus terang sangat lemah menghadapi anak
yatim piatu. Karena itu saya merasa bersyukur tidak mengalami
seperti apa yang mereka alami,”aku Karen. Namun, Karen
bersyukur setiap saat dirinya selalu berusaha untuk berbagi
dengan yang membutuhkan.
Satu hal yang ingin dilakukannya saat itu. “Saya juga ingin
memberikan pelajaran kepada anak-anak saya, tidak semua
orang itu mendapatkan kesempatan hidup yang cukup.
Mereka harus menyadari itu,”ungkap Karen.
Dengan mata yang berkaca-kaca, dalam sambutanya, Karen
mengingatkan anak-anak yatim piatu untuk selalu berbakti
kepada orang tua, sekalipun itu orang tua asuh di yayasan.

“Rajin-rajinlah beribadah, belajar dan harus rukun hidup dengan
menjaga silaturahmi dengan sesama.”
Karen juga mengajak anak-anak tersebut untuk optimis dan
tetap yakin dengan masa depan, dan terus menggantungkan
cita-cita setinggi langit. “Dengan semangat dan kreatifitas tinggi,
kalian akan meraih sukses. Kami akan selalu mendoakan
kalian,” ucapnya dalam acara buka bersama Direksi, Komisaris
dan 1.000 anak yatim itu.
Karen mengungkapkan pentingnya saling berbagi dengan
generasi penerus bangsa yang memiliki nasib tidak beruntung,
karena tidak mampu menghadapi berbagai kesulitan yang
ada. “Mereka banyak yang cerdas dan sehat secara fisik,
namun tidak memiliki kesempatan karena kurangnya sarana
penunjang. Melalui yayasan anak yatim itulah mereka memiliki
kesempatan yang lebih baik untuk meraih cita-cita. Adalah tugas
dan kewajiban kita yang mampu untuk dapat membantu,” ucap
Karen.
Disaksikan oleh seluruh Direksi dan jajaran Komisaris Pertamina,
pada kesempatan tersebut, Karen Agustiawan memberikan
santunan sebesar Rp 750 juta kepada 1.000 anak yatim dan 50
yayasan. Santunan diterima oleh beberapa perwakilan lembaga
seperti Yayasan Al Ihya, Yayasan Indonesia Cerdas, Yayasan
Ummatan Lilwashatan dan Yayasan Akhiruzzaman, serta
beberapa anak yatim piatu.
Saat berjabat tangan dengan Karen, bahagia terpancar di wajah

lugu anak-anak tersebut. Seketika hadirin tepuk tangan
disusul oleh riuh rendah Shalawat Badar yang dilantunkan
oleh anak-anak yang hadir. Anak-anak tersebut kemudian
menengadahkan tangan dan berdoa diipimpin oleh Ustadz
Anshori.
Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Pertamina
terhadap masyarakat, terlebih lagi di bulan suci Ramadan.
“Sebagai perusahaan yang untung sedemikian besarnya,
dan mungkin yang terbesar dari seluruh BUMN, sudah
sepantasnya berbagi. Selain kita sudah memberikan CSR,
di bulan suci ini saya pikir kita bersama-sama perlu berbagi
dengan anak yatim,” kata Karen .
Acara berlanjut dengan buka puasa bersama. Terlihat
anak-anak yang hadir bergegas membuka isi tas ransel
yang mereka terima dari panitia dengan penuh keriangan.
Selanjutnya mereka sholat magrib berjamaah. Kemudian,
berduyun-duyun mendatangi lima meja sesuai grup yang
telah ditetapkan panitia. Sebelum beranjak pulang, mereka
mangambil bungkus box makan malam mereka secara
tertib.
Selain diisi dengan buka bersama, kegiatan hari itu diisi
dengan tausiah dan motivasi yang disertai pemutaran film
motivasi oleh Ustadz Anshori & tim, yang mengajak anakanak untuk bersyukur dan optimis dengan masa depan.
Selain itu juga dilaksanakan shalat Ashar berjamaah dan
Tadarus Al-Qur’an Mandiri.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Nuansa religius, pengorbanan, kebersamaan, dan saling memberi selama sebulan penuh mewarnai keseharian
umat Islam di dunia saat Ramadan tiba. Demikian juga di Pertamina. Sebagai sebuah entitas bisnis yang memiliki
mayoritas pekerja beragama Islam, nuansa tersebut sangat kental terasa.
Berbagai kegiatan digelar sebagai tanda bahwa Pertamina sangat menghormati bulan penyucian diri tersebut.
Mulai dari safari Ramadan yang dirangkai dengan buka puasa bersama, management walkthrough,

bakti sosial, hingga pemberian bantuan untuk anak yatim dan kaum duafa sebagai wujud tanggung jawab
sosial Pertamina. Semua ini dilakukan sebagai proses transformasi hati sebagai proses kembali suci
saat Idul Fitri tiba.
Inilah cuplikan beberapa kegiatan direksi di beberapa wilayah operasi Pertamina hingga
minggu terakhir Ramadan dan dirangkum pada sisipan Kegiatan Ramadan 2012.

Tingkatkan Iman dan Takwa
di Bulan Ramadan

Menurut Karen, sebagai umat muslim yang diberikan amanah untuk mengelola energi
bangsa ini, tentunya kita harus memegang teguh amalan tersebut. “Masa depan Pertamina
merupakan masa depan dari ketersediaan energi bangsa. Karena itu tidak sepantasnya kita
sebagai pekerja Pertamina yang diberikan amanah oleh bangsa untuk memajukan malah
berbuat sebaliknya.
Lebih lanjut Karen mengatakan berbagai inisiatif dan kerja keras yang dilakukan oleh
pekerja selama satu tahun perlu diapresiasi. “Bertepatan dengan hadirnya bulan suci ini,
saya harapkan kepada semua pekerja untuk mengejar dan menyelesaikan pekerjaan rumah
dan mudah-mudahan ini menjadi ibadah dan pahala yang berlipat ganda,”tukasnya.
“Kami menyadari bahwa pada akhirnya segala upaya untuk mewujudkan sebagai
perusahaan energi kelas dunia, bukanlah hasil dari pekerja semata. Tetapi karena ijin dari Allah

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Jakarta – “Saya mengajak seluruh keluarga besar Pertamina untuk memanfaatkan
kesempatan baik di bulan suci Ramadan 1433 H ini untuk meningkatkan iman dan takwa.
Sekaligus menempatkan diri kita menjadi insan yang lebih baik lagi di masa depan,” ujar
Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan pada acara siraman rohani mengawali
bulan Ramadan 1433 H di Lantai M Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin (23/7). Dalam
kesempatan tersebut juga disampaikan tausiyah pembukaan pengajian oleh KH. Arifin Ilham
dengan tema Senyum Keluarga di Bulan Ramadhan.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan
sambutan saat acara siraman rohani di bulan Ramadan 1433 H.

SWT, kami menyadari sebagai manusia hanya bisa berusaha, bekerja keras dan berdoa.
Karena semua itu hanya Allah SWT yang mempunyai kuasa,” tandas Karen.
Sementara itu, Ustadz Muhammad Arifin Ilham dalam tausiyahnya mengatakan
dalam berpuasa ada rahmat Allah SWT yang tak terhingga. Selain itu, bulan suci ini juga
merupakan bulan keluarga. “Karena seluruh anggota keluarga dapat berkumpul mulai dari
sahur, berbuka puasa, dan sholat taraweh berjamaah. Itu semua dapat dilakukan di bulan
suci Ramadan,” ujarnya.•NILAWATI DJ

SDM Pertamina Harus Andal, Tekun, dan Mau Kerja Keras

Foto : Kuntoro

BALIKPAPAN - “Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia bukan sesuatu yang
mudah. Diperlukan SDM yang andal, tekun dan mau bekerja keras,” demikian disampaikan
oleh Direktur utama Pertamina Karen Agustiawan saat bersilaturahmi dalam rangkaian
safari Ramadan di RU V Balikpapan, (27/7). Turut hadir pada kesempatan tersebut jajaran
komisaris Pertamina, jajaran manajemen RU V Balikpapan, serta Presiden Direktur PT
Badak NGL Nanang Untung. Dalam acara yang mengambil tema “Bersama Mewujudkan
Pertamina sebagai Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”, Karen mengharapkan
kesungguhan para pekerja untuk berkomitmen dalam mewujudkan cita-cita perusahaan.
“Walaupun berorientasi bisnis, Pertamina tetap mengemban amanah untuk turut serta
memenuhi kebutuhan energi rakyat Indonesia.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyerahkan santunan
kepada anak yatim piatu dari Panti Asuhan Al Muhajirin, Balikpapan.

Pada keesempatan yang sama, Karen Agustiawan didamping oleh GM RU V MR Sihombing
menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Al Muhajirin Balikpapan. Bantuan tersebut
berupa perbaikan fasilitas panti serta uang saku untuk anak yatim piatu senilai Rp. 35
juta. Sementara itu ustadz Zainal Abidin LC dalam ceramahnya menjelang buka puasa
menyampaikan tausiah mengenai keutamaan berpuasa. Ia mengingatkan, jangan jadikan
puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Sebaliknya, bekerja dengan ikhlas dan
maksimal dalam kondisi berpuasa akan melipatgandakan pahala•KUNTORO

Direktur Hulu ke Rantau
RAntau - Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen bersama Direktur Eksplorasi &
Pengembangan EP Doddy Priambodo, SVP Controller Yudi Wahyudi dan didampingi GM
PEP Region Sumatera Tubagus Nasiruddin melakukan Safari Ramadan dan silaturahmi
dengan para pekerja Field Rantau, pada (28/7).

Foto : PEP FIELD RANTAU

Safari Ramadan yang berlangsung di rumah dinas Field Manager Rantau Jayasuria
Danuatmaja tersebut diisi dengan paparan dari SVP Controler Yudi Wahyudi. Di antaranya
mengenai aspirasi, tantangan dan kinerja Pertamina serta implementasi RKAP, RJPP dan
Aspirasi 2025 yang harus dilakukan secara simultan untuk mewujudkan visi perusahaan.
Direktur Hulu Muhamad Husen mengingatkan kepada pekerja dimana saat bulan suci
Ramadan semua kegiatan dilakukan merupakan ibadah yang dirahmati oleh Allah SWT.
“Karena itu, mari kita semua berharap rahmat dan barokah-Nya sehingga dapat mencapai
produksi sesuai target yang diharapkan”.

Yudi Wahyudi dan General Manager Region Sumatera Tubagus Nasiruddin.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan santunan kepada 40 anak yatim
dan kaum dhuafa yang berada disekitar komplek Pertamina Rantau oleh Direktur Hulu
didampingi, Direktur Eksplorasi & Pengembangan EP Doddy Priambodo, SVP Controller

Seluruh pekerja yang hadir mendapat tausiyah dari Ustadz Dedy Wahyudi. Kegiatan juga
dirangkai dengan buka puasa bersama, shalat magrib berjamaah, makan malam, serta
dilanjutkan dengan shalat Isya dan Tarawih.•PEP FIELD RANTAU

Direktur Pengolahan Berbagi Kebahagiaan di Plaju
PLAJU - Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) Chrisna Damayanto didampingi VP
SPB Developmnet & OR Ardhy N Mokobombang dan SVP Refining Operation Rusnaedy
Johari mengadakan safari Ramadan ke RU III Plaju. Rombongan diterima GM RU III, Edy
Prabowo, GM FRM II Faris Aziz dan tim manajemen RU III di Gedung Patra Ogan Plaju,
Jum’at (3/8).

Menurut Public Relations Section Head RU III Marliana Mahida, dana tersebut berasal dari
zakat pekerja RU III melalui pemotongan gaji sebesar dua setengah persen dari besaran
gaji yang diterima setiap bulannya. “Mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat membantu
meringankan beban dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 133 H,” demikian harapnya.

Foto : RU III

Pada kesempatan tersebut RU III melalui Baituzaakah Pertamina (Bazma) RU III
menyalurkan zakat sebesar Rp 182 juta kepada mustahik, yang terdiri dari beasiswa
Madrasyah, fisabilillah, 500 paket sembako untuk fakir miskin dan anak-anak panti asuhan,
yang diserahkan langsung Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto.

Acara juga diisi dengan siraman rohani oleh Ustadz Abdul Munzir Situmorang dari Jakarta
dan tanya jawab dilanjutkan dengan buka puasa bersama, sholat Isya serta diakhiri
dengan taraweh berjamaah.•RU III

Prospek Bisnis PGE Harus Didukung Semua Pihak
Area Kamojang Tavip Dwikorianto, dan seluruh jajaran manajemen PGE Area Kamojang.
Menurut Luhur, dengan adanya kesiapan yang telah dilakukan PT Pertamina Geothermal
Energy (PGE) dapat dilihat adanya prospek bisnis yang sangat luar biasa. “Prospek bisnis
ini harus terus dimotivasi semua pihak karena hasilnya sudah jelas,” ujarnya.

Foto : DRP/PGE

Dalam kesempatan tersebut juga dipaparkan mengenai implementasi RKAP, RJPP dan
aspirasi 2025 yang dilakukan secara simultan untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan
energi nasional kelas dunia.

KAMOJANG - Ada dua hal yang harus disosialisasikan untuk kemajuan Pertamina secara
keseluruhan, yaitu fokus bergerak ke depan satu arah dan memperhatikan standar kinerja
yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Demikian dikatakan Direktur Umum Pertamina,
Luhur Budi Djatmiko pada saat Management Walkthrough dan Safari Ramadan di Area
Operasi Geothermal Kamojang, Garut, Jawa Barat, Jumat (3/8). Hadir menemani Dirum
Pertamina, SVP Strategic Planning and Subsidiary Management Pertamina Roni Gunawan,
VP HSSE Korporat Pertamina Joko Susilo, Direktur Utama PGE Slamet Riyadhi, GM PGE

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Luhur Budi Djatmiko menyerahkan bantuan
CSR secara simbolis kepada masyarakat setempat dengan total bantuan sebesar
Rp2.791.731.000. Bantuan tersebut terdiri dari 750 sembako sebesar Rp 75 juta, Dusun
Bersih Kamojang sebesar Rp80.750.000; pemberian 1.500 musaf Al-Quran sebesar
Rp82.875.000; program bedah rumah sebesar Rp100.106.000; budidaya kambing di
Desa Laksana sebesar Rp500 juta; BMT di Kecamatan Ibun sebesar Rp 500 juta; biaya
pendidikan sebesar Rp350 juta; bantuan desa wisata di Kamojang sebesar Rp300 juta;
green school SD Kamojang sebesar Rp304 juta; bantuan Desa informasi Kamojang
sebesar Rp299 juta; dan bantuan PLTS untuk Yayasan An Nur Kecamatan Ibun sebesar
Rp 200 juta.
Kegiatan ini juga diisi dengan tausiah dari Ustadz Dedi Wahyudi sebelum buka puasa
bersama.•NILAWATI DJ

Asyiknya
Bermain
Direktur
PIMR
Paparkan
Angklung
di
Kamojang
Aspirasi Perusahaan
Jakarta – Selama bulan Ramadan, jam istirahat di
lingkungan Kantor Pusat Pertamina diisi dengan siraman
rohani dan sholat dzuhur berjamaah yang dilakukan di
Lantai M, Kantor Pusat Pertamina. Namun pada Kamis,
(9/8), sebelum diadakan pengajian seluruh pekerja
Pertamina berkumpul untuk mendengarkan paparan
mengenai aspirasi dan tantangan Pertamina di tahun
2025.
Nuansa kebersamaan sangat terasa, ketika Direktur
Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina
M. Afdal Bahaudin, didampingi SVP Corporate Invesment
& Bussines Development Gusrizal, menyosialisasikan
upaya Pertamina mewujudkan
Energizing Asia
2025. “Safari Ramadan yang rutin diadakan sebulan
penuh di lingkungan Pertamina selain mempererat tali
silaturahmi antara para pekerja yang sebelumnya jarang

menghabiskan waktu bersama, sekaligus
sebagai sarana untuk menyampaikan
aspirasi perusahaan dalam suasana akrab,
supaya keeratan didalam lingkungan kerja
terus terjalin,”ujar Afdal.
Dalam kesempatan tersebut Afdal
Bahaudin menyampaikan beberapa
aspirasi perusahaan yang akan masuk
dalam Fortune 100, meningkatkan pendapatan hingga
USD 200 miliar, EBITDA sebesar 40 miliar, mewujudkan
perusahaan energi terpadu, dan menjadi pemimpin pasar
domestik dan bisa keluar ke pasar internasional.
Sementara itu, Gusrizal menambahkan, untuk mencapai tujuan
tersebut sudah seharusnya Pertamina kian memfokuskan
peningkatan potensi SDM agar bisa menyetarakan harapan

menjadi
World Class Company.
”Kita tidak hanya berbicara pada bisnis hilir saja, tetapi
bisnis hulu pun akan terus digencarkan, karena keduanya
memiliki korelasi yang saling bersangkutan dan sama
pentingnya. Bisnis hulu harus ditingkatkan dan harus
ada lompatan 4 kali lipat,”jelas Gus.•May Sarah

Foto : TATAN AGUS RST

Berbagi dengan Anak-anak Gresik
Sekitar 100 anak dari empat yayasan di Gresik, Jawa Timur bersukaria buka puasa bersama direksi Pertamina
Hulu Energi (PHE) di Gresik (7/8). Tampak hadir Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen, Direktur Utama PHE
Salis S. Aprilian, serta manajemen PHE West Madura Offshore (WMO). Dalam acara safari Ramadan ini pun, PT
Pertamina (Persero) menyerahkan bantuan kepada Yayasan Miftahul Jannah, Hidayah Umat, Al Falah, dan AlWafiriah masing-masing sebesar Rp10 juta.•TATAN AGUS RST

Management Walkthrough
di Bulan Ramadan
BALIKPAPAN - Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan melaksanakan
Management Walkthrough (MWT) ke RU V Balikpapan (27/7). Didampingi
SVP Refining Operation Rusnaedy Johari, GM RU V M.R Sihombing,
beserta Tim Manajemen RU V Balikpapan, Dirut memperhatikan setiap
penjelasan mengenai area kilang yang ada. Dalam kesempatan tersebut,
Karen mengapresiasi kesiapan kilang RU V Balikpapan dalam menegakkan
aturan penerapan HSSE. Hal itu dibuktikan dengan adanya monitor room
yang dapat memonitor pelanggaran-pelanggaran HSSE dalam area kilang.
Selain memonitor pelaksanaan teknis yang ada di dalam area kilang, Karen
berkesempatan menyapa dan menyalami setiap pekerja yang telah lama
mengabdi di dalam area kilang.
Pada hari yang sama, Dewan Komisaris Pertamina yang dipimpin langsung
Komisaris Utama Sugiharto menuju Terminal Lawe-lawe untuk melakukan
Management Walkthrough. Rombongan didampingi oleh Engineering Process
Development Manager Zainul Makoenimau, Manager Engineering & Development Yulian Dekry, Facility Engineering Section
Head Ajat Sudrajat dan Lead of Lawe-Lawe Terminal Eddy Suryamadi. Mereka meninjau kegiatan operasional serta melihat
persiapan Terminal Lawe-lawe dalam pembangunan Central Crude Terminal (CCT) Lawe-lawe.
RANTAU - Pada (28/7), Direktur Hulu Muhamad Husen beserta rombongan melakukan MWT ke lokasi RNT-SZ.15
yang berada di Desa Tanjung Seumentok. Dalam kesempatan tersebut GM PEP Region Sumatera Tubagus Nasiruddin
mengatakan, “Ada satu keyakinan yang harus kita tanamkan pada hati dan pikiran kita dalam mencari migas, bahwa minyak
yang berada diperut bumi ini adalah milik Allah, oleh sebab itu kami berharap dan berdoa semoga penajakan sumur RNTSZ.15 bisa menghasilkan produksi yang lebih besar lagi.”
KAMOJANG - Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko melakukan management walkthrough ke pembangkit listrik
tenaga panas bumi (PLTP) Kamojang Unit IV, pada (3/8). Dalam kunjungan ke PLTP tersebut, Dirum mendapatkan penjelasan mengenai sistem pengoperasian uap yang ada di PLTP
tersebut.•KUNTORO

