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Finance Made Easy
Beberapa bulan terakhir, kondisi perekonomian Indonesia banyak
disorot sejak nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS melemah. Masalah
defisit neraca perdagangan, kenaikan tingkat suku bunga, serta
kebijakan ekonomi lainnya, menjadi tajuk utama berbagai media
massa. Alhasil, beragam istilah ekonomi terserap dalam benak
kita, seperti inflasi, interest rate, kebijakan moneter, kebijakan fiskal,
emerging market, BRICS, gross domestic product (GDP), quantitative
easing, atau tapering. Bagi sebagian orang, istilah ekonomi tersebut
terasa awam, aneh, bahkan terkadang membingungkan.
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Daripada mengeluarkan uang ekstra untuk mengambil kursus
atau kuliah ekonomi, sarana internet bisa menjadi salah satu dari
banyak cara untuk mempelajari istilah ekonomi itu. Sebut saja situs
Investopedia (www.investopedia.com). Dalam Investopedia, terdapat
kamus finansial, artikel-artikel mengenai analisis serta kondisi pasar
dan ekonomi yang disertai tutorial dan penjelasan berupa video.
Berikut, berbagai contoh tampilan situs-situs ekonomi.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Komisaris Utama Pertamina Sugiharto mendengarkan penjelasan Exploration & New Discovery Project Director Pertamina
EP Doddy Priambodo dan Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto mengenai sistem kerja Pusat Pemrosesan Gas (Central Processing Plant) Aset 4 Area
Gundih, seusai meresmikan empat proyek Pertamina serentak di Cepu, pada (13/12).

Proyek Gas Jawa Diresmikan
Di usia ke-56 tahun,

PT Pertamina (Persero)
Ada situs yang menarik, yaitu Khan Academy (www.khanacademy.org)
untuk memperoleh penjelasan mengenai makro dan mikro ekonomi,
serta pasar keuangan. Didukung dengan animasi yang menarik, situs
ini menjelaskan hal-hal yang dianggap sulit menjadi mudah dipahami.
Situs lain adalah CNBC Explains (www.cnbc.com/id/41585735), yang
didalamnya terdapat artikel dan video mengenai topik-topik yang
berkaitan dengan pasar keuangan seperti saham, obligasi, ekonomi,
moneter, bahkan teknologi.
Bagaimana dengan informasi mengenai pasar keuangan atau
perekonomian di Indonesia?
Kita bisa mengakses situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) untuk
mengetahui informasi mengenai kebijakan moneter, sektor perbankan,
serta sistem pembayaran. Bila ingin mengetahui mengenai pasar
modal, dapat dilihat dalam situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.
co.id), di dalamnya terdapat glossarium serta pengetahuan mengenai
pasar keuangan Indonesia. Selain situs bursa efek, untuk memahami
pasar modal dan lembaga keuangan non bank juga bisa melihat situs
Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id). Selain itu, situs Kontan
(www.personalfinance.kontan.co.id) juga merupakan rujukan untuk
memperkaya pengetahuan personal finance dan pasar keuangan
Indonesia.
Seiring dengan visi Perusahaan untuk menjadi perusahaan energi
nasional kelas dunia, kita sebagai Insan Pertamina tentu perlu
senantiasa mengembangkan diri dan wawasan dengan berbagai ilmu
dan informasi. Terlebih, ilmu keuangan sebagai dasar pengambilan
keputusan guna menyokong kemajuan perusahaan. Tetap semangat
mencari ilmu baru dan Selamat Tahun Baru.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Pojok Manajemen :
THERE IS NO EXCUSE FOR
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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meresmikan proyek

pengembangan gas JawaCepu dan tiga proyek

penting lainnya di Cepu,
Blora Jawa Tengah.

JAKARTA – Peresmian proyekproyek tersebut dilakukan oleh
Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan beserta jajaran direksi
dan komisaris, pada (13/12).
Proyek pengembangan gas
Jawa-Cepu merupakan proyek
pengembangan lap angan gas
Blok Gundih yang berasal
dari struktur Kedungtuban,
Randublatung, dan Kedunglusi di
wilayah Blora Jawa Tengah. Blok
Gundih saat ini memproduksikan
50 MMscfd yang akan disalurkan
sebagai bahan bakar pembangkit
listrik di Tambak Lorok. “Dengan
penggunaan gas sebagai bahan
bakar untuk pembangkit listrik
maka ada potensi penghematan
Rp21,4 triliun dari selisih biaya

Suara Pekerja:
follow kpi saya di visual
monitoring board
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penggunaan High Speed Diesel
(HSD) dan gas bumi.
Menurut Direktur Utama
K a re n A g u s t i a w a n , s e l a i n
menghemat biaya bahan bakar
pembangkit, proyek ini juga telah
membuka lapangan kerja yang
luas. “Penyerapan tenaga kerja
untuk proyek tersebut mencapai
1.700 orang dengan 65% di
antaranya merupakan penduduk
lokal,” jelasnya.
Proyek ini juga memberikan
value tersendiri dengan adanya
Satu Central Processing Plant
Gundih yang merupakan “Green
Plant”, karena didesain dengan
penggunaan own use/BBG yang
efisien dan dapat mengurangi
emisi. “Hal ini selaras dengan
concern kami untuk terus
meningkatkan aspek lingkungan
dalam setiap pengelolaan operasi
perusahaan,” tegas Karen.
Dalam kesempatan yang
sama, melalui video conference,
Direktur Utama Pertamina juga
meresmikan tiga proyek penting
lainnya. Yaitu, reflagging SPBU

Petronas di Kalimalang, Jakarta
Timur, menjadi SPBU COCO,
Rumah Sakit Pertamedika Sentul
City yang memiliki keunggulan
dalam hal penanganan Liver
Center dan Cardiac Center, serta
pen gapalan perdana produk
Paraxylene dari kilang Trans Pacific
Petrochemical Indotama, Tuban.
Reflagging SPBU Petronas
menjadi SPBU COCO merupakan
upaya memperkuat posisi
Pertamina dalam penyediaan
BBM dalam negeri sehingga terus
dapat mempertahankan posisi
sebagai tuan rumah di negeri
sendiri. Sebelumnya Pertamina
telah berhasil mengakuisisi SPBU
asing di Sumatera dan Jawa.
Rumah Sakit Pertamedika
Sentul City menjadi bukti ke
se
riusan Pertamina dalam
men ingk atkan kesehatan ma
syar akat yang sejalan dengan
komitmen perusahaan untuk
memberi layanan terbaik kepada
masyarakat umum.
“Sedangkan pengapalan
perdana produk Paraxylene dari

Kiprah Anak Perusahaan :
langkah strategis phe onwj
bangun opf di balongan
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kilang Trans Pacific Petrochemical
Indotama, Tuban mer upakan
kerja sama pengolahan (tolling
agreement) antara TPPI dan
Pertamina,” jelas Karen.
Seperti diketahui, TPPI ber
operasi kembali dan oil in telah
dilakukan sejak 4 November 2013
setelah hampir 2 tahun berhenti
operasi. Dengan beroperasinya
kilang TPPI ini, Indonesia akan
mendapat tambahan pasokan
produk petrokimia maupun BBM
dan LPG dalam negeri sehingga
akan mengurangi volume impor
yang porsinya mencapai 20-30%
dari total kebutuhan dengan nilai
impor 5,5 miliar dolar AS.
TPPI akan menghasilkan se
dikitnya 530.000 ton produk
petrokimia yang terdiri dari Paraxy
lene, Benzene, Orthoxylene dan
Heavy Aromatic, tambahan pro
duk BBM berupa Gas Oil/Diesel
Oil dan Fuel Oil sejumlah 1,5 juta
barel, tambahan LPG sebesar
36.000 ton dan Light Naphtha
sebesar 300.000 ton atau 2,8 juta
barel.•RILIS

Utama :
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penghargaan cip nasional

VISI

POJOK
MANAJEMEN

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia

MISI

No. 51

Tahun XLIX, 23 Desember 2013
direktur utama pt pertamina (persero)

karen agustiawan

2

there
is
no
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for
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Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat

PENGANTAR REDAKSI :
Pertamina genap berusia 56 tahun pada 10 Desember
2013. Pada acara syukuran yang diadakan di Lantai M Kantor
Pusat Pertamina, dalam sambutannya, Direktur Utama Karen
Agustiawan memberikan apresiasi kepada seluruh insan Pertamina
yang telah bekerja maksimal mencapai target kinerja. Berikut petikan
kedua yang dirangkum redaksi dan diterbitkan dalam dua edisi.
Keberhasilan lini bisnis Pertamina dalam mencapai sasaran
strategis dan mewujudkan kinerja unggul tentunya tidak terlepas
dari peran business enabler dan fungsi penunjang. Direktorat
Keuangan misalnya telah menunjukkan upaya yang sangat signifikan
dalam membangun kepercayaan stakeholders, terutama dari
komunitas keuangan dan investasi. Upaya tersebut antara lain
adalah penerbitan Laporan Keuangan Audited tahun 2012 secara
tepat waktu, dengan RUPS yang tercepat diantara seluruh BUMN
di Indonesia. Laporan tersebut, telah disusun sesuai standar IFRS
(International Financial Reporting Standar) sehingga Financial
Statement Pertamina diakui dan dipercayai secara internasional.
Dengan kepercayaan ini, Global Bond Pertamina senilai USD 3.23
milliar pada medio 2013 lalu berhasil diterbikan dengan nilai bunga
rendah. Dan pada akhir tahun ini juga perusahaan dipercaya untuk
menerbitkan pinjaman dari beberapa bank asing sebesar USD 1.1
milliar dengan bunga terendah sepanjang sejarah perusahaan. Hal
ini menguntungkan Pertamina karena kita akan mampu membiayai
investasi jangka panjang perusahaan dengan biaya yang lebih
efisien.
Pencatatan keuangan Pertamina yang semakin rapi tentunya
mustahil terjadi tanpa dukungan teknologi informasi yang terintegrasi.
Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh
Direktorat Umum, implementasi Enterprise Risk Protocol atau
MySAP kini semakin andal dengan margin error yang semakin kecil.
Hal ini menunjukkan, Pertamina kian siap mengadopsi teknologi
mutakhir untuk diintegrasikan guna mendorong bisnis perusahaan.
Integrasi sistem informasi dalam proses procurement di Pertamina
juga mampu meningkatkan transparansi, efektifitas, dan fairness
dalam pengadaan barang dan jasa.
Kinerja HSSE Pertamina juga menunjukkan prestasi yang
membanggakan. Tahun ini, Pertamina meraih 3 PROPER Emas
serta 52 PROPER Hijau yang meningkat dari tahun 2012 yaitu 2
PROPER Emas dan 35 PROPER Hijau. Prestasi ini merupakan
wujud keseriusan Pertamina dalam menangani aspek Health,
Safety, Security and Environment. Saya juga sangat mengapresiasi
keberhasilan KOMET Pertamina menjadi Winner of ASIAN MAKE
AWARD 2013 yang menjadi bukti kegiatan knowledge sharing
Pertamina kini semakin sentral dalam menjawab tantangan bisnis
yang multi-dimensional.
Pertamina juga telah melaksanakan groundbreaking
pembangunan Pertamina Energy Tower, untuk segera dirampungkan
dan mampu menjadi ruang bekerja dan berkreasi bagi seluruh lini
bisnis dan afiliasi Pertamina. Gedung ini akan menjadi landmark
nasional yang menandai semangat Pertamina untuk menjadi pioneer
dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia.
Direktorat SDM, sebagaimana yang kita ketahui, pada tahun ini
telah menerapkan sejumlah inisiatif yang saya yakini akan membawa
perusahaan ke arah yang lebih baik. Di antaranya, penerapan
sistem Single Grade yang bertujuan untuk membangun iklim
kinerja dan pengembangan SDM berbasis kompetensi, fairness,
serta mengoptimalkan potensi individual insan Pertamina. Serta
penerapan sistem Managed Care, yaitu pelayanan kesehatan
yang terintegrasi dan termonitor sehingga dapat diberikan lebih
profesional dan efisien. Kami sangat mengharapkan dukungan insan
Pertamina dalam kesuksesan implementasi kebijakan ini.
Selain seluruh Direktorat di Pertamina, fungsi-fungsi penunjang
juga telah bekerja keras untuk membangun Pertamina sebagai
korporasi yang kredibel, memiliki reputasi yang baik, kuat dari
sisi legal, serta tegas dalam menegakkan pengendalian dan
pengawasan di internal perusahaan. Salah satunya Corporate
Secretary yang berhasil meraih predikat Best Corporate Secretary

di Asia oleh majalah Corporate Governance Asia tahun 2013.
Legal Counsel di tahun 2013 mampu meningkatkan peran
sebagai internal strategic partner yang mampu menuntaskan
berbagai perkara hukum yang berisiko mencederai keuangan
Pertamina. Upaya-upaya hukum yang ditempuh oleh Pertamina
tentu saja dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip Corporate
Governance, serta menunjukkan kepada masyarakat bahwa
Pertamina adalah objek yang tunduk dan patuh kepada hukum di
Indonesia maupun hukum internasional.
Dalam hal pengawasan internal, fungsi Audit Executive mampu
menemukan 1.264 temuan atau senilai ekuivalen kurang lebih
Rp386,88 miliar yang 70%-nya telah ditindaklanjuti. Adanya temuan
ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita bahwa seluruh kegiatan
di Pertamina diawasi secara ketat, baik secara internal maupun
eksternal. Saya sangat berharap seluruh insan Pertamina terus
menaati prosedur, tata kelola serta etika bisnis sesuai dengan aturan
perusahaan.
Secara garis besar, seluruh capaian Pertamina menjadikan kita se
makin kuat menancapkan fondasi di dalam negeri, maupun ekspansi
bisnis hingga ke luar negeri. Dan sebagai national energy company,
sudah barang tentu kita juga membawa nama besar Indonesia. Harus
kita sadari, kita adalah flag carrier, dan kitalah yang akan membawa
Indonesia mendunia. Sejalan dengan upaya membawa Pertamina
mendunia, perusahaan membentuk anak perusahaan baru, PT
Pertamina International Exploration & Production. Anak usaha ini
nantinya menjadi sub-holding pengelolaan aktifitas hulu di luar
negeri sehingga aset-aset overseas bisa dioptimalkan dan dimonitor
dengan lebih baik. Ke depan, kita tentu berharap kepercayaan
seluruh stakeholders di dalam negeri juga bergerak selaras dengan
kepercayaan publik dunia. Sebagai awalan yang baik, pemerintah
telah mempercayakan pengelolaan Blok Siak dan Blok Kampar. Dan
aspirasi Pertamina, seperti yang telah ditegaskan dalam berbagai
kesempatan, adalah untuk mengelola Blok Mahakam, di tahun 2017
nanti. Pertamina sangat siap mengelola Blok Mahakam.
Sejumlah sasaran kita di 2025 sudah berhasil kita raih meskipun
belum mencapai target yang kita inginkan, terkait posisi kita di Fortune
Global 500 yang ditargetkan akan berada di posisi Fortune 100.
Target ambisius lain adalah produksi 2,2 juta BOEPD, dan EBITDA
yang mencapai 40 billion US Dollar serta target revenue 200 billion
US dollar. Ketiga pilar tersebut harus senantiasa didukung dengan
Project & Technology Center serta Organisasi & Kapabilitas yang
memadai dan andal serta senantiasa mengutamakan aspek safety,
health dan environtment.
Di sektor hulu, Pertamina juga masih ingin memperkuat portfolio
pengelolaan blok-blok internasional sehingga mampu menyumbang
30% produksi migas kita. Kita juga ingin menjadi pemain utama bisnis
gas alam global termasuk membangun bisnis trading. Selain itu, kita
ingin meningkatkan penetrasi pasar produk-produk kita hingga ke
seluruh dunia. Dan di luar itu semua, kita menginginkan perusahaan
ini tumbuh menjadi perusahaan yang mampu bersaing dengan
International Energy Company papan atas.
Semua mimpi itu tentu tak akan terwujud jika tidak dilandasi
dengan perubahan budaya kinerja di Pertamina sebagai elemen
fundamental dalam mendorong pertumbuhan perusahaan. Kita
tetap perlu melakukan Aksi Perubahan Budaya terutama dalam
membangun world-class ethics and professional standard,
mewujudkan ONE PERTAMINA, membangun world class technical
talents dan lain sebagainya. Saya juga mengingatkan kepada seluruh
insan Pertamina untuk terus berpegang teguh pada tata nilai 6C,
Clean, Competitive, Confident, Costumer Focus, Commercial dan
Capable.
Terakhir, saya ingin berpesan kepada seluruh pekerja Pertamina
menyongsong datangnya tahun 2014 sebagai tahun politik. Saya
berharap semua pekerja Pertamina dapat berkonsentrasi serta fokus
pada pekerjaan dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kita tidak akan
mentolerir tindak-tindak gratifikasi, suap, dan tindak tidak etis lainnya.
Sekali lagi saya tegaskan, there is no excuse for unethical behaviour.
Berikanlah yang terbaik bagi perusahaan dengan senantiasa perbarui
semangat kita dalam mencapai target kinerja.•BOD SUPPORT

Ancang-ancang
Dalam pidato hari ulang tahun Pertamina

ke-56 tanggal 10 Desember 2013 lalu,
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan
menyampaikan berbagai pencapaian yang
diraih perusahaan ini sepanjang tahun 2013.
Pertamina bisa dikatakan telah berhasil melalui
berbagai tantangan baik dari sisi kinerja
operasional maupun finansial.
Dengan pencapaian tersebut, bisa dika
takan perjalanan perusahaan ini menuju
pencapaian aspirasi sebagai Asian Energy
Champion 2025 sudah on track. Per
tanyaannya, jika tahun ini sudah on track,
apakah tahun depan akan dilanjutkan dengan
berjalan santai, normal, atau berlari? Terkadang
manusia merasa puas dengan apa yang telah
dicapai, dengan prestasi yang diraih. Sehingga
luapan kegembiraan kadang membuat orang
lupa mengambil ancang-ancang perjuangan
selanjutnya.
Di akhir tahun ini, colling down boleh
saja, sekadar istirahat sejenak. Ibarat saat
berolahraga, perlu melakukan pendinginan
untuk mengembalikan otot-otot agar tidak
kaku setelah berolah raga. Tapi jangan terlena.
Setelah pendinginan bukan berarti langsung
‘goler-goler’ tiduran, santai, atau malah
kebalasan tertidur lelap.
Justru setelah colling down, insan
Pertamina yang diibaratkan tengah meng
ikuti pertandingan lari sprint harus kembali
mengumpulkan tenaga, melakukan pema
nasan guna menghadapi pertandingan selan
jutnya. Perjuangan masih panjang, menuju
2025 masih lebih dari sepuluh tahun.
Bagi perusahaan yang memiliki visi sebagai
perusahaan energi berkelas dunia, tidak akan
membutuhkan waktu lama menghimpun te
naga dan pikiran, serta fokus melaju pada
ujian berikutnya.
Memang masing-masing orang memiliki
ritme dan tenaga yang berbeda satu sama lain.
Tetapi jika semua insan Pertamina berprinsip
untuk mencapai sukses harus punya target
tinggi baik dalam pencapaian, tepat waktu
penyelesaiannya, serta mengambil ancangancang yang benar, sudah pasti apa yang
akan dicapai di tahun depan bisa menjadi titian
kuat menuju tahap selanjutnya.
Semoga libur natal dan akhir tahun ini,
benar-benar bisa dimanfaatkan untuk colling
down sejenak untuk menghimpun tenaga.
Tapi jangan lupa, segera mengambil ancangancang untuk mencapai target 2014. Dan
bagi yang tetap bertugas mengemban amanat
menjaga pasokan energi selama liburan
diberikan semangat agar bisa memberikan
pelayanan terbaik bagi bangsa ini.
Tak lupa, kami, redaksi Energia mengu
capkan Selamat Natal kepada Anda yang
merayakannya serta selamat memasuki tahun
dengan tantangan baru yang lebih panas
daripada tahun 2013.•
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Follow KPI Saya di Visual Monitoring Board
Pertamina berulang tahun yang ke-56, banyak pen
capaian yang sudah diraih tahun ini. Walaupun begitu tidak
sedikit juga target-target perusahaan yang masih dalam
proses sampai dengan akhir tahun ini. Bagaimana dengan
Anda? Sudahkah resolusi yang Anda rencanakan di awal
tahun 2013 tercapai semuanya? Atau bahkan Anda lupa
resolusi apa saja yang akan Anda kerjakan tahun ini?
Saya sendiri, termasuk orang-orang yang membuat
resolusi di bulan Januari kemudian disimpan di dalam meja,
lalu dibuka kembali di bulan Desember. Walhasil, banyak
resolusi yang tidak tercapai, lebih karena saya lupa akan
resolusi tersebut dan saya tidak menempatkan fokus saya
pada resolusi tersebut.
Mungkin itu sebabnya, mengapa di perusahaan kita ini
pengecekan KPI dilakukan 4 kali dalam setahun. Kenapa
harus 4 kali, kenapa tidak cukup 2 kali saja? Bahkan
ketika penulis berkesempatan mengajar di salah satu
anak perusahaan, ada salah satu pekerjanya menanyakan
kenapa harus dilakukan secara berkala dan sering?,
toh pencapaian KPI kan sudah termonitor di dashboard
dan bisa dipantau kapan saja. Dalam hati penulis cuma
bisa berkomentar… “itu kan ente di ngana mana ada tuh
pencapaian KPI dipampang di dashboard kemudian dilihat
oleh orang lain…” (malu, KPI-nya cuma datang dan pulang
tidak boleh telat, pencapaian 120%).
Belajar dari pengalaman itu, saya coba metode lain.
Yaitu, setiap kali saya membuat resolusi, kemudian saya
share ke orang terdekat (sahabat, follower, dll). Saya lakukan
itu agar orang-orang di sekitar saya dapat membantu saya
mencapai resolusi tersebut atau setidaknya membantu

mengingatkan saya akan resolusi yang sudah saya buat…
Apalagi jika di resolusi itu terkait si “dia”. Pastilah “dia” yang
akan lebih semangat agar saya bisa mencapainya.
Sama halnya dengan KPI di perusahaan… Alangkah
lebih baiknya jika KPI individu terbuka untuk dilihat oleh
lingkungan terdekat Anda (yah, di sekitaran level manager
kali yaa...). Mengapa begitu? Menurut saya, jika memang
KPI itu dihasilkan cascade dari atasannya, logikanya jika KPI
saya tidak tercapai maka KPI atasan saya akan terpengaruh
juga. Peran atasan sangatlah penting untuk mengatasi hal
ini, karena ada kecenderungan pemenuhan KPI membentuk
mental SILO di antara kita. “Kan KPI masuk jadi salah satu
penilaian…” Kalau menurut saya, yang terpenting KPI harus
bisa tercapai (namanya juga Key Performance….). Urusan
siapa yang pencapaian KPI-nya lebih banyak dibantu, itulah
yang akan mempengaruhi penilaian.
Salah satu program budaya serentak adalah Visual
Monitoring Management yang bertujuan untuk membangun
budaya keterbukaan atas kinerja dan penilaian, dan
juga diharapkan dapat mengikis mental SILO pekerja
dalam memenuhi KPI-nya. Hal ini dilakukan dengan cara
menempelkan KPI masing-masing di fungsi tertentu pada
sebuah papan board.
Saya sendiri cukup bangga menempelkan KPI saya pada
papan board tersebut karena saya yakin apa yang saya
lakukan berkontribusi kepada atasan dan perusahaan ini.
Bahwa ketika saya datang tidak telat dan pulang on time,
saya berkomitmen pada aturan perusahaan dan efektif bekerja
menghindari beban listrik perusahaan…. Bagaimana dengan
Anda?•

“Narsis di Sosmed Boleh, Asalkan Cerdas Motretnya”
Jakarta – Media sosial (sosmed) dan gadget fotografi menjadi
wajah baru informatika dan pers di Indonesia, terlebih di tengah
perkembangannya yang signifikan saat ini. Gejala ini harusnya
ditanggapi dengan baik dengan menggiring masyarakat untuk
memperbaiki kualitas, sekalipun untuk sekelas foto-foto narsis.
Hal tersebut disarikan dari penyataan Kurator Galeri Foto
Jurnalistik Antara (GFJA), Oscar Motuloh saat menjadi mentor
di Coaching Clinic Fotografi “Ayo Indonesia Mendunia” yang
digelar di Gandaria City, Jakarta, Sabtu, (7/12). Acara yang
merupakan rangkaian dari ulang tahun ke-56 Pertamina ini
dihadiri pula oleh Pewarta Foto Perempuan dari LKBN Antara
Foto, yakni Rosa Pangabean.
Di hadapan para peserta yang merupakan masyarakat
umum, Oscar menuturkan, perkembangan sosmed kini
sangat signifikan hingga menjadi gaya hidup masyarakat
Indonesia. Banyak penduduk Indonesia menggunakan
gadget yang berhubungan dengan pelataran fotografi, yang
membuat mereka bisa melakukan improvisasi apapun. Oscar
menekankan agar masyarakat harus cerdas memotret lewat
sosmed.
“Gejala ini adalah gejala yang harus ditanggapi dengan baik.
Masing-masing individu bisa memperbaiki kualitas, sehingga
foto-foto sekelas narsis pun di sosmed harus dibuat dengan
baik,” kata Oscra.
Bahkan, menurut Oscar, kini posisi sosmed di dunia
informasi berada di garis depan ketimbang perusahaanperusahaan media. “Jika ada kejadian, terbukti masyarakat
menyiarkannya lebih dahulu, walaupun dalam bentuk non
formal,” tegasnya.
Hal ini harus dilihat pula sebagai suatu celah, bahwa di titik
tertentu masyarakat adalah pemberi informasi awal dari sebuah

Foto : WAHYU

EDITORIAL

Penjelasan Kurator Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA), Oscar Motuloh menyita
perhatian pengunjung mall Gandaria City untuk belajar lebih detil tentang fotografi.

peristiwa berita. Pers tidak bisa lagi merasa eksklusif.
“Untuk sebuah momentum tertentu, masyarakat pasti lebih
cepet. Misalnya seperti bom di JW Marriot, itu bukan CNN, dan
bukan dari kantor berita. Tapi itu muncul pertama kali dari Twitter,
Facebook lalu CNN,” Oscar menyontohkan.
Oscar juga memberikan materi pemahaman dasar tentang
fotografi baik secara teknis maupun filosofis. Begitu juga dengan
Rosa Pengabean, yang sehari-harinya berprofesi sebagai pewarta
foto. Rosa banyak sharing pengalamannya dilapangan, khsusnya
pengalaman unik sebagai fotografer perempuan, yang terbilang
masih jarang di negeri ini.
Acara coaching clinic ini terbilang sukses menyedot perhatian
banyak orang, khususnya para pengunjung mall untuk ikut
bergabung. Salah satu peserta, Chairuddin, asal bogor, mengaku
senang dengan acara ini. “Narasumber yang bagus, saya dapat
wawasan fotografi. Kalau mau moto, harus mengerti background
objek fotonya, nggak boleh asal jepret,” katanya.•SAHRUL
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Kuliah Umum Komisaris Pertamina di UNY Energi Masa Depan

di Ajang Blog Contest

Foto : URIP

YOGYAKARTA - Program
Pertamina Mengajar
k e m b a l i d i g e l a r. K a l i
ini Komisaris Pertamina
Edi Hermantoro mengisi
kuliah umum di Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri
Yogyakarta (UNY), pada
Minggu (8/12).
Hadir dalam acara ter
sebut Sekretaris Dewan Ko
misaris Pertamina Maskurun,
GM MOR IV Subagio Hari
Moelyanto, dan Manager
BOC M. Hernawan. Kuliah
umum dihadiri sekitar 400
mahasiswa FE UNY.
Komisaris Pertamina
Edi Hermantoro usai acara
m e n g a t a k a n , p ro g r a m
Pertamina Mengajar sangat
bagus. “Ini pembelajaran
yang bagus dalam hu
bungan antara dunia
pendidikan dengan dunia
usaha. Diharapkan dengan
penjelasan tadi, ada rasa
memiliki, menjaga dan
membangun dari adik-

4

Komisaris Pertamina Edi Hermantoro mengisi kuliah umum di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

adik yang saat ini masih
belajar. Sehingga apa yang
dilakukan Pemerintah dan
Pertamina tidak selalu dilihat
negatif,” kata Edi.
Ke depan, Edi berharap
agar acara serupa juga bisa
dilakukan lebih luas lagi, tidak
hanya untuk mahasiswa
ekonomi saja tetapi juga
mahasiswa dari jurusan lain.
Bahkan juga untuk LSM

atau elemen masyarakat
lainnya, agar ada kesamaan
pandang dalam memahami
Pertamina.
Sementara Dekan FE
UNY Sugiharsono menyam
but positif acara tersebut.
Apalagi di tengah stagnasi
yang melanda dunia pen
didikan Indonesia. Ia ber
syuk ur Pertamina mau
memberikan perhatian pada

dunia pendidikan.
Sugiharsono berharap
para mahasiswa akan lebih
mengerti tentang Pertamina
dengan per annya yang
sedemikian besar dalam
membangun Indonesia
sampai saat ini. “Sehingga
mereka mempunyai image
yang positif terhadap Perta
mina,” ujarnya.•URIP

JAKARTA - “Dulu negara kita memang kaya minyak.
Sekarang ini, kita sudah menjadi negara net importer
minyak,” ujar VP Corporate Communication Pertamina
Ali Mundakir dalam talkshow “Energi Masa Depan” pada
Malam Penganugerahan Kompasiana 2013, di Grand
Indonesia, Sabtu (23/11).
“Saat ini kebutuhan dalam negeri sekitar 1,3 juta barel
minyak per hari, sedangkan produksi minyak kita hanya
sekitar 820.000 barel minyak per hari,” kata Ali. Karena
itu, Pertamina sudah mengembangkan energi baru dan
terbarukan. “Bahkan Pertamina sekarang mendorong
konversi dari BBM ke gas,” ujar Ali.
Selain gas, Pertamina terus berupaya mengembangkan
geothermal, mengingat potensi geothermal Indonesia
adalah yang terbesar di dunia, yaitu 28.000 MW,
sementara yang yang sudah dimanfaatkan baru 2.100
MW. Energi lain juga dikembangkan Pertamina.
Dalam acara tersebut, juga diumumkan pemenang
Blog Contest dengan tema Energi Masa Depan,
kerja sama Pertamina dan Kompasiana. Yaitu Widi
Kurniawan dengan artikel “Wow, Keren, Sampah Bisa
Nyetrum”, Teguh Haryawan dengan artikel “Saatnya
Potensi Geothermal Jawa Timur Dieksplorasi”, dan I
Putu Alif Putra dengan artikel “Memanen Listrik dari
Gerbang Jalan Tol”. Selain itu masih terdapat 10
pemenang hadiah hiburan yang memperoleh voucher
Pertamax Rp 500.000,-/orang.•URIP
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Jimbaran- Dalam men

berbagi pengalaman dan

sumber daya alam Indonesia

capai visi dan misinya

pengetahuan di hadapan

cukup besar? Evita dengan

menjadi perusahaan energi

800 mahasiswa dari berbagai

lugas menjelaskan bahwa

kelas dunia, Pertamina

fakultas di Universitas Uda

Human Development Index

mengajak seluruh lapisan

yana, Bali. Sambutan hangat

di Indonesia masih sangat

masyarakat untuk terus

dan apresiasi disampaikan

rendah rata-rata sekitar 5,5

berkontribusi terhadap

oleh Rektor Univ.Udayana

tahun. Jadi, banyak usaha

bangsa agar Indonesia

Prof. DR. dr Ketut Suastika

yang diperlukan untuk da

d a p a t d i p e r h i t u n g k a n

Sp.PD - KEMD di Auditorium

pat meningkatkan hal ter

di dunia Inter nasional.

Rektorat Kampus Jimbaran.

sebut. Salah satunya de

Dalam kegiatan Pertamina

”Kami berterima kasih ke

ngan meningkatkan akses

Mengajar yang dilakukan

pada Pertamina yang telah

pendidikan kepada anak

di seluruh Universitas

menyempatkan diri untuk

Indonesia.

di Indonesia, Pertamina

berbagi ilmu di kampus

Bagi mahasiswa yang

mencoba untuk lebih

tercinta kami,”ujar Suastika.

hadir, Evita menekankan

mendekatkan diri kepada

Dalam kesempatan

agar terus belajar dan

masyarakat khususnya

itu, Evita juga memberikan

berprestasi sehingga suatu

mahasiswa agar dapat

kesempatan kepada

saat dap at berkontribusi

menjadi bagian Indonesia

m a h a s i s w a u n t u k b e r

dalam membangun bangsa.

yang lebih baik. Seluruh

interaksi lewat tanya jawab

Salah satunya dapat

d i re k s i P e r t a m i n a d a n

atas isu-isu energi dan

dilakukan adalah bergabung

Direksi anak perusahaan

peran Pertamina dalam

dengan Pertamina. “Adik-

hingga Senior Vice president

mendukung ketahanan

adik harus mempersiapkan

melakukan kegiatan Per

energi nasional.

diri dengan baik, terutama

tamina Mengajar.

Salah satu pertanyaan

Bahasa Inggris dan menjaga

Pada (15/12), Direk

yang dilontarkan mahasiswa,

kesehatan.Karena banyak

tur SDM Pertamina Evita

mengapa Indonesia belum

anak muda sekarang yang

M. Tagor berkesempatan

sejahtera padahal kekayaan

gagal karena bahasanya

Foto : MARLODIEKA

Pertamina Ajak Mahasiswa Unud Terus Berprestasi

Direktur SDM Pertamina Evita M Tagor mengajak mahasiswa Universitas Udayana terus berprestasi sehingga suatu saat
dapat berkontribusi dalam membangun bangsa.

Inggrisnya tidak memenuhi
skor minimal Pertamina
dan tidak lolos dalam tes
kesehatan”.
Evita menekankan,
bahasa Inggris merupakan
modal dasar agar Indonesia
dapat mendunia sehingga
penguasaan terhadap hal

tersebut merupakan suatu

secara simbolis bantuan

keharusan.

untuk Universitas Udayana

Dalam kesempatan ter

berupa tujuh unit laptop.

sebut pula Direktur SDM

Acara diakhiri dengan saling

menyempatkan diri untuk

m e n u k a r c i n d e r a m a t a

bertemu dengan para

bersama Pembantu Rektor

penerima beasiswa Sobat

Bidang Kem ahasiswaan

Bumi dari Universitas

Dr.I Nyoman Suyatna SH,

Udayana. Diserahkan juga

MH.•MARLODIEKA
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JAKARTA – Sebelum dilangsungkannya pe
nutupan Olimpiade Sains Nasional Pertamina
(OSN Pertamina), sebanyak 118 mahasiswa
peserta OSN Pertamina yang berhasil lolos ke
babak semifinal diberikan kesempatan untuk
berkunjung ke Terminal Bahan Bakar Minyak
Plumpang Jakarta Group di Plumpang, Jumat
(13/12).
Dalam kunjungan tersebut, mereka diberikan
pengenalan mengenai Terminal BBM Plumpang
dan pemahaman operasional TBBM Plumpang
hingga ke proses pendistribusian ke seluruh
SPBU yang tersebar di area Jabodetabek.
“Banyak hal yang kita sampaikan kepada
para mahasiswa. Kunjungan ini sebagai
wadah untuk memberikan sosialisasi kepada
mereka bahwa TBBM adalah objek vital
nasional yang harus dijaga bersama. Karena
kegagalan operasional TBBM Plumpang
ini akan sangat membawa pengaruh bagi
kehidupan masyarakat khususnya Jakarta,”
ucap Ast. Community Development-Marketing
Operation Region III Pertamina, Fajri Pradana
Putra.
Lebih lanjut Fajri, juga mengatakan TBBM
Plumpang menjadi objek yang paling sering
dikunjungi dan menjadi daya tarik berbagai
pihak, baik dari instansi pemerintah, lembaga,
instansi swasta hingga kalangan mahasiswa
untuk melakukan benchmark dan penelitian.
Salah satu peserta OSN dari Fakultas
MIPA Universitas Gajah Mdsa, Yehezkiel
Steven K mengungkapkan kepuasannya
bisa mengunjungi area TBBM untuk pertama
kalinya dan mendapatkan pengetahuan tentang
operasional pendistribusian BBM ke SPBU.
“Sangat excited dengan manajemen
operasional TBBM. Semua dikendalikan
secara komputerisasi. Karena selama ini saya
pikir pengisian BBM ke mobil tangki dilakukan
secara manual. Ternyata semua sudah
tersistem dengan baik,” ungkap Yehezkiel di
sela kunjungannya.•IRLI
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Etos “Ayo Indonesia Mendunia”
dalam Logo Pertamina
Bandung – “Apa arti

yang bergerak maju dan

dari lambang Pertamina?”,

progresif. Warna-warna yang

tanya Meisya, mahasiswa

berani (biru, hijau, dan merah)

Psikologi Universitas Kristen

menunjukkan aspirasi dan

Maranatha Bandung.

langkah besar Pertamina

Pertanyaan ini terlontar

dalam menata masa depan

pada sesi tanya jawab saat

sebagai perusahaan berkelas

acara Pertamina Meng

dunia,” jelas Djohardi.Me

ajar dengan pembicara

nguak lebih dalam, arti dari

Senior Vice President Up

Biru merupakan cerminan

stream Strategic Planning

Pertamina yang andal, dapat

Operations and Evaluation,

dipercaya, dan bertanggung

Djohardi Angga Kusuma,

jawab. Hijau adalah wujud

pada (2/12).

sumber daya energi yang ber

Menjawab pertanyaan

wawasan lingkungan. Merah

Meisya, Djohardi menyam

menunjukkan keuletan dan

paikan bahwa lambang

ketegasan serta keberanian

Pertamina merupakan ref

dalam menghadapi berbagai

leksi dari semangat untuk

macam kesulitan.

menyongsong masa ke

“Pada 2030, Indonesia

jayaan Indonesia. “Lam

berpotensi untuk masuk

b a n g P e r t a m i n a t e rd i r i

dalam jajaran 10 besar

dari tiga elemen logo yang

neg ar a peringkat teratas

membentuk huruf P. Secara

dunia. Hal ini disebabkan

keseluruhan merupakan re

ketika itu mayoritas pen

presentasi bentuk panah,

duduk Indonesia adalah

menggambarkan Pertamina

generasi muda yang me

Foto : DIT. HULU

Peserta OSN Kunjungi
TBBM Plumpang

Tahun XLIX, 23 Desember 2013

Senior Vice President Upstream Strategic Planning Operations and Evaluation,
Djohardi Angga Kusuma, menjelaskan mengenai siklus kejayaan Indonesia yang
diperkirakan akan berlangsung pada abad 21.

miliki semangat dan pi

har us mampu menjawab

kiran kreatif serta inovatif,”

berbagai tantangan, serta

imbuh Djohardi memotivasi

men gembangkan segala

mahasiswa. Semangat dan

potensi yang dimiliki se

motivasi inilah yang coba

hingga dapat merangsang

ditularkan kepada seluruh

pertumbuhan ekonomi In

mahasiswa Universitas

donesia di masa datang,”

Kristen Maranatha yang

p u n g k a s S e n i o r V i c e

nantinya akan menjadi

President Upstream Strategic

pemeran utama selaku

Planning Operations and

agen perubahan In

Evaluation, Djohardi Angga

donesia Mendunia. “Ge

Kusumamenjelang akhir pre

nerasi muda Indonesia

sentasinya.• DIT. HULU

PGE Peduli
Pengungsi Sinabung
KARO - Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal
Energy (PT PGE) Richard H. Tamba beserta rombongan
Pansus RUU Panas Bumi DPR RI didampingi Camat
Berastagi menyerahkan bantuan sembako 100 paket dan
masker 10.000 buah kepada pengungsi bencana erupsi
Gunung Sinabung di Jambur Sempajaya, Desa Sempajaya
Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara,
(2-4/12). Rombongan Pansus RUU Panas Bumi DPR RI
berada di Sumatera Utara dalam rangka kunjungan kerja
ke PT PGE Area Sibayak. Sebelumnya Pansus RUU
Panas Bumi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Area
Kamojang dan Area Ulubelu.•PGE

Foto : PGE

Foto : RU IV

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

PTK Peduli Pendidikan di Bontang
menciptakan rasa kepedulian

ini diserahterimakan melalui

merupakan salah satu pro

terhadap masyarakat sekitar.

Manager PTK Cabang Bon

gram CSR bidang pendidikan

perus ahaan terhadap sta

Pada 26 November 2013,

tang, Hariyanto Ahmad ke

dengan anggaran Pertamina.

keholders, pemerintah,

PT Pertamina Trans Kon

pada Kepala Sekolah SMP

Diharapkan pemberian

organisasi non pemerintah,

tinental (PTK) memberikan

Negeri 8 Bontang, Dra. Hj.

komputer dapat membantu

dan masyarakat, Program

bantuan masing-masing 12

Sukarsih, M.Pd dan SMK

para siswa untuk menambah

Corporate Social Resp on

unit komputer kepada SMP

Negeri 2 Bontang, Drs. Kas

wawasan pelajaran TIK dan

sibility (CSR) merupakan suatu

Negeri 8 Bontang dan SMK

man Purba, M.Pd.

meningkatkan nilai pen

komitmen perusahaan untuk

Negeri 2 Bontang. Bantuan

BONTANG - Sebagai rasa

Foto : PTK

tanggung jawab sosial

Pemberian komputer ini

didikan.•PTK

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
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OSN Pertamina 2013 :

MALANG - Bertempat di Ruang Aula
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya Malang, pada 30 November 2013
dilaksanakan program Pertamina Mengajar
yang dilakukan oleh President Director PTK
Ahmad Bambang. Acara dalam bentuk kuliah
umum ini mengangkat tema Fulfilling What
Companies Need From a Fresh Graduate
dan dihadiri oleh minimal 250 mahasiswa.
Menurut panitia pelaksana, antusiasme
mahasiswa Brawijaya sangat tinggi mengikuti
kuliah umum tersebut. Hal ini terlihat dari ba
nyaknya mahasiswa yang mendaftarkan diri
untuk mengikuti perkuliahan.
Pada kesempatan itu, President Director
Ahmad Bambang memberikan mata kuliah
umum tentang Pertamina. Pertamina hingga
saat ini menjadi perusahaan yang paling
diminati oleh jobseeker, ketertarikan para
pencari kerja kepada Pertamina memang
masih menitikberatkan kepada kesejahteraan.
Ahmad Bambang menjelaskan, visi
visi Pertamina kini beralih dari oil company
menjadi energy company. Roadmap bisnis
Pertamina yang sekilas disampaikan kepada
audiens diharapkan mampu menciptakan
paradigma baru bagi para mahasiswa untuk
tidak berhenti melakukan breakthrough dan
inovasi.
Saat pemaparan materi berakhir, sifat
kritis khas mahasiswa pun silih berganti
menghiasi interaksi kegiatan tersebut. Tidak
sedikit audiens yang mayoritas merupakan
mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Brawijaya yang
menyatakan harapannya untuk dapat
bergabung di Pertamina.
Sebagai narasumber yang sudah banyak
memiliki pengalaman di berbagai bidang
selama melaksanakan tugas di Pertamina,
beliau berbagi beberapa kiat bagi audiens
sesuai dengan pengalamannya saat duduk
di bangku kuliah.•PTK

Foto : KUNTORO

Antusiasme
Mahasiswa Unbraw
Ikuti Kuliah Umum
Presdir PTK

JAKARTA – Wakil Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan,
Prof. Dr. Musliar Kasim
mengharapkan program
Olimpiade Sains Nasional
(OSN) Pertamina 2013,
mampu menghasilkan
generasi muda Indonesia yang
handal dalam bidang sains,
dan bisa memberi kontribusi
terhadap perkembangan ilmu
sains dunia.
Kasim memaparkan,
pada kur ikulum 2013 pi
haknya ingin menghasilkan
insan Indonesia yang ber
kompetensi terhadap penge
tahuan dan memiliki sik ap
yang berintegritas tingg i.
Dengan begitu, diharapkan
siswa sekolah yang akan
melanjutkan ke jenjang
perkuliahan tidak cukup untuk
pintar di bidang akademis
saja, tetapi juga harus memiliki
kemampuan informal lainnya
seperti kea hlian di bidang
seni budaya. Oleh karena
itu, ia mengimbau kepada
para peserta OSN Pertamina
untuk membangun jejaring
sedini mungkin. “Sehebat
apapun seseorang, tapi jika
tidak punya jaringan maka
tidak akan pernah sukses,”
jelasnya.
Gelaran yang diusung

Pemenang OSN Pertamina untuk kategori teori bidang kimia bersama SVP HR Development Pertamina, Insan Purwarisya.

oleh Pertamina ini meng
angkat tema “Inovasi Sobat
Bumi, Prestasi Untuk Ne
geri”. Bekerja sama dengan
Universitas Indonesia
yang didukung penuh oleh
Direktorat Jenderal Pend i
dikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
SVP HR Development
Pertamina, Insan Purwarisya
menjelaskan, kegiatan ini
merupakan salah satu pro
gram CSR Pertamina da
lam mewujudkan kepedulian
perusahaan terhadap pen
didikan di Indonesia. Pro
gram ini juga diprakarsai,
guna mendorong mahasiswa

yang memiliki potensi dan
kontribusi dalam men ing
katk an kualitas di bidang
matematika, fisika, kima, dan
biologi.
Ia meyakini, gelaran OSN
Pertamina ini bisa menjadi
modal awal bagi para pe
menang dan peserta lainnya.
Karena hal ini merupakan
awal persaingan untuk
menciptakan teknologi di
bidang sains.
Pemenang OSN Perta
mina 2013 dijaring melalui
beberapa tahap seleksi yang
diselenggarakan serentak
di 33 Provinsi se-Indonesia
pada 27 November 2013.

Sebanyak 25.282 mahasiswa
mengikuti seleksi provinsi.
Dari tahap ini tersaring 73
mahasiswa peserta seleksi
nasional kategori teori dan
15 tim mahasiswa peserta
seleksi nasional kategori
sains.
Dari 118 mahasiswa
yang telah lolos seleksi
babak semifinal, kemudian
diselenggarakan ujian final
di FMIPA UI. Finalis yang
terpilih selanjutnya berlomba
untuk menjadi pemenang
pada Kategori Teori dan
Kategori Proyek Sains di
Wisma Makara Universitas
Indonesia.•EGHA

GM RU III Berbagi Inspirasi di Politeknik Akamigas
PALEMBANG – General Manager RU III Yulian Dekri menjadi
pembicara kuliah umum bertajuk “Ayo Indonesia Mendunia”
di hadapan Mahasiswa Politeknik Akamigas Palembang,
berlangsung di Gedung Patra Ogan Komperta Plaju, (27/11).
Dalam kesempatan tersebut, Yulian Dekri menjelaskan visi
Pertamina untuk menjadi perusahaan energi nasional kelas
dunia. Ia juga mengimbau agar mahasiswa memiliki daya
saing tinggi dalam mencapai cita-citanya. Yulian berharap,
program ini dapat mendekatkan Pertamina dengan mahasiswa
sehingga ke depannya bisa saling bersinergi terutama dalam
mendukung kebijakan.
Turut hadir tim manajemen RU III dan Direktur Politeknik
Akamigas Palembang, H. Muchtar Luthfie, SH MM.•RU III

Foto : RU III

Foto : PTK

Upaya Hasilkan Generasi Muda Andal

Foto : PPN

Direksi Pertamina Patra Niaga Roadshow Mengajar
SURABAYA - PT Pertamina Patra Niaga mendukung penuh
program “Pertamina Mengajar” yang dicanangkan dalam
rangka ulang tahun ke-56 PT Pertamina (Persero) . Direktur
Administrasi & Keuangan Budi Rahardjo menjadi ‘pembuka
jalan’ dengan menyampaikan kuliah umum di Universitas Kristen
Petra Surabaya, Jawa Timur, pada (29/11), diikuti oleh Direktur
Pemasaran Khoiruddin S. Budi di Universitas Muria Kudus, Jawa
Tengah (30/11), Direktur Operasi Gema Iriandus Pahalawan di

Universitas Surabaya (UBAYA), Jawa Timur (3/12). Sebagai
‘pamungkas’, Direktur Utama Ferdy Novianto mengajar di
Universitas Pancasila, Jakarta (5/12). Tidak kurang dari 2.000
mahasiswa dari empat universitas terdaftar dalam rangkaian
kuliah umum bersama Direksi Pertamina Patra Niaga.
PT Pertamina Patra Niaga juga menyerahkan bantuan pen
didikan kepada masing-masing universitas senilai Rp 50 juta
dalam mendukung pengembangan fasilitas pendidikan.•PPN
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Buku yang diberi judul “Sepanjang Hayat Bersama
Rakyat” ini berisi catatan kesaksian sejumlah tokoh
nasional, rekan, sahabat dan kerabat yang pernah
mengenal langsung sosok almarhum Sultan Hamengku
Buwono IX. Mereka antara lain Prof. Dr. Widjojo Nitisastro,
Prof. Dr. Emil Salim, Prof. Dr. J.B. Sumarlin, Dr. Azwar
Anas, Dr. Ir. Hartarto, Joop Ave, Laksamana (Purn.)
Muhtaryono, R. Sudomo Sunaryo, Letnan Jendral (Purn.)
Moetojib, Jakob Oetama dan St. Sularto.
Buku ini terdiri atas empat bagian. Bagian pertama,
kedua dan ketiga berisi berita, opini atau tulisan lepas
tentang Sri Sultan dan kegiatan yang dilakukannya, yang
pernah dilakukan di media massa, dalam hal ini Kompas.
Dapat pula dibaa kesaksian atas peranan Sri Sultan dalam
menjadikan Yogyakarta sebagai bagian integral, menyatu,
serta dengan demikian ikut menjamin tegaknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dan bagian keempat berisi
kesan dari rekan-rekan dan orang-orang yang pernah
dekat dengan Sri Sultan.
Sultan Hamengku Buwono IX telah membuka pintu
Yogya untuk menampung warga masyarakat dari seluruh
penjuru Indonesia. Bahkan, dengan tangan terbuka,
beliau menerima Pemerintah Republik dalam hari-hari
suram, selama berlangsung Perang Kemerdekaan
Indonesia, ketika di Jakarta para republiken terusir dari ibu
kota mereka oleh kekuatan kolonialis Belanda, sehingga
menjadikan munculnya sebuah pertanyaan, “Apa jadinya
dengan Republik Indonesia andaikan Sultan Hamengku
Buwono IX saat itu tidak turun tangan?”
Kesediaan sultan dalam menampung pemerintah
Republik telah tumbuh menjadi inpirasi semangat
perjuangan kemerdekaan. Tercermin antara lain dalam
kata-kata Bung Karno, kalimat yang sepanjang zaman
tidak pernah bisa dihapuskan, “Yogyakarta menjadi
terkenal karena perjuangannya…”
Secara garis besar buku ini mengungkap latar
belak ang sejumlah keputusan politik yang pernah
dibuat Sri Sultan HB IX, antara lain mengapa sultan
langsung menyatakan Yogyakarta bagian dari Republik
begitu Indonesia diproklamasikan? Apa alasan sultan
menyediakan Yogyakarta sebagai Ibu Kota Perjuangan
bagi pemerintah Republik yang sedang terusir dari
Jakarta? Mengapa sultan bersedia menampung ribuan
mahasiswa dari seluruh penjuru tanah air dan dengan
sengaja membuka tembok keraton Yogyakarta agar
kegiatan Universitas Gajah Mada bisa berjalan? Dan, apa
yang sebenarnya terjadi dalam serangan umum, 1 Maret
1949?•PERPUSTAKAAN
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The 5th QMF : Menyongsong Insan Mutu Menjadi Salah Satu
Pilar Utama Pendukung Pencapaian Visi Perusahaan

Q

uality Mana
gem ent Fo
rum (QMF)
merupakan kegiatan
akhir tahun seluruh
Fungsi QM Direktorat,
Unit Operasi/ Unit
Bisnis/ Region dan
Anak Perusahaan
untuk melakukan
evaluasi kinerja tahun
berjalan, menetapkan sasaran strategis, merumuskan kebijakan
dan rekomendasi serta menyusun program kerja dalam
satu tahun yang terintegrasi dalam Calender of Event (CoE).
Bertempat di Yogyakarta, 12-14 Desember 2013, QM Direktorat
Pengolahan didaulat untuk menjadi tuan rumah. Acara tahunan
tersebut dihadiri oleh sekitar 80 insan mutu Pertamina.
Materi dan agenda kerja secara umum yang dibahas pada
QMF kali ini adalah evaluasi hasil QMF 2012, penyusunan CoE
2014, roadmap 2014 – 2018 (rolling out), kesepakatan kinerja,
program kolaborasi dengan stakeholder serta evaluasi kriteria
penilaian dan evidence APQ Awards.
Acara tersebut dibuka
oleh Direktur Umum, Lu
hur Budi Djatmiko yang
menjelaskan mengenai
perubahan strategis tugas
dan tanggung jawab QM.
Selanjutnya success story
dari GM Refinery Unit V
Balikpapan, Ahmad Fathoni.
Pemaparan mengenai RJPP dan KPI diberikan oleh Manager
Performance Management, Andre Herlambang. Selain itu, pada
kesempatan tersebut SVP HR Development, Insan Purwarisya L.
Tobing juga menyampaikan strategi HR dalam membantu insan
mutu dalam memiliki kapabilitas sebagai pendukung proses
bisnis strategis Perusahaan.
Ada yang menarik pada penyelenggaraan QMF tahun
2013, sesuai dengan tema yang diusung yakni “Membangun
Budaya Perbaikan Berkelanjutan Yang Kolaboratif Dengan
Melibatkan Stakeholder Perusahaan”, maka keempat pilar harus
melakukan pemetaan kolaborasi. Terdapat 4 (empat) Kelompok
Kerja (PokJa) dalam QMF, antara lain : PokJa I Continuous
Improvement Program (CIP), PokJa II Standardization
Management (SM), PokJa III Knowledge Management Pertamina
(KOMET) dan PokJa IV Quality Management Assessment (QMA).
POKJA I ( CIP )
berhasil melahirkan be
berapa kesepakatan se
bagai berikut:
1. Monitoring kegiatan
CIP dibuat dalam sua
tu mekanisme sistem
pengendalian dan pelaporan dalam suatu format yang sama.
“Form Pendaftaran Risalah CIP” dapat diakses melalui Media
Website Pertamina.
2. Replikasi kegiatan CIP pada seluruh area lokasi perusahaan
dan dihitung dalam poin penilaian komitmen manajeman
pada APQ awards).
3. Penyesuaian penilaian pada Forum Presentasi CIP Korporat
pada APQ Awards dan Restrukturisasi sistematika penulisan
Risalah yang akan disosialisasikan melalui pelatihan.
4. Mendorong pencapaian roadmap CIP kedepan telah
dilakukan dengan perubahan ketetapan penentuan delegasi
Forum CIP Pertamina dalam ajang Forum Presentasi Korporat
(APQ Awards) dan Ajang Presentasi Nasional / Internasional
dimana 70% Risalah sebagai delegasi Nasional, dan 30
% dan 10 Gugus Terbaik Nasional dan forum presentasi
Internasional sesuai
P e d o m a n A - 0 0 1 /
I00010/2012-S0.
5. Kesepakatan Kinerja
dalam Kegiatan CIP
mengacu road map

yang telah ditetapkan sebagai berikut : Kegiatan CIP masuk
dalam KPI seluruh UO/UB/Reg/AP dan Fungsi sesuai arahan
Direktur Utama Ref Memo No. 005/C00000/2014-S0 dengan
base target sesuai Roadmap Direktorat Non Operasional
6. Menciptakan Kolaborasi kegiatan CIP dengan para stakeholder
(Mitra Kerja dan Perusahaan Jasa Penunjang) yang mendukung
proses bisnis Strategis Perusahaan untuk menjamin sustainabilitas
dan perbaikan berkelanjutan dalam organisasi mitra, sehingga
dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari waktu ke
waktu bagi Perusahaan. Implementasi berupa penyediaan
anggaran untuk kegiatan CIP dalam setiap kontrak yang
diberikan (Eksternal) dan Penetapan standar hasil kegiatan CIP
terkait Value Creation secara finansial (Internal).
7. Mendorong pemanfaatan dan penghargaaan terhadap hasil
CIP yang telah terbukti untuk di akui sebagai Hak Kekayaan
Intelektual yang didata mulai 3 tahun terakhir oleh semua UO/
Reg/AP dan Fungsi terkait.
POKJA II (SM) memiliki program kerja yang telah disusun
untuk tahun 2014 sehubungan dengan program kolaborasi dengan
stakeholder antara lain :
1. Memetakan stakeholder (mitra usaha) yang menunjang proses
bisnis organisasi dan memiliki resiko terhadap kualitas barang
dan jasa.
2. Menambahkan kriteria sistem manajemen mutu dalam proses
pengadaan barang dan jasa
3. Sosialisasi dan implementasi sistem kolaborasi.
Strategi yang akan dilaksanakan sebagai upaya untuk
mendorong kinerja SM melalui penetapan ukuran kinerja bersama
adalah:
1. Mengintegrasikan 4 (empat) pilar kegiatan QM ke dalam 1 (satu)
ukuran keberhasilan para pejabat minimal setara VP di tahun
2015 mendatang.
2. Menetapkan ukur
an kinerja untuk
Manajer dan PIC
QM di tahun 2014,
meliputi :
a. Penyelesaian
tind ak lanjut te
muan audit Sistem Standar/ISO
b. Pelaksanaan Cross Functional Internal Audit (CFIA)
c. Pemberdayaan auditor dalam
d. Sistem Standar (Pemenuhan STK dan Implementasi SM)
POKJA III (KOMET) menghasilkan beberapa rekomendasi,
diantaranya adalah:
1. Menjadikan kinerja Expert Panel sebagai KPI individu dan
didukung dengan Surat Perintah untuk melakukan review aset
pengetahuan.
2. Collaboration dilakukan untuk meng-capture pengetahuan
supplier/ customer/ distributor/ partner dalam bentuk forum/
seminar KOMET – Collaboration atau gathering dengan mitra
kerja.
3. Program kampanye Utilisasi & Collaboration Aset Pengetahuan
KOMET, melalui Broadcast Utilisasi, Bulan KOMET dan Tool Kit
KOMET, Survei Kepuasan KOMETers.
4. Laporan Forum KOMET dan upload aset pengetahuan diterima
maksimal setelah 7 (tujuh) hari kerja setelah penyelenggaraan
Forum (sesuai format laporan forum KOMET).
5. Populasi Pekerja yang dihitung berdasarkan Fungsi yang
terkait (Pekerja Direktorat non teknis di unit/region masuk ke
pencapaian Direktorat masing-masing).
6. Melakukan Portal KOMET Development 2014 mengenai alur
upload aset pengetahuan, alur download aset pengetahuan,
akses portal komet anak
perusahaan, perubahan
kriteria external
owner.

Dalam ukuran kinerja bersama telah ditetapkan muncul
item baru mengenai tindak lanjut rekomendasi asesmen KOMET,
Utilization, dan Collaboration.

POKJA IV (QMA) juga telah berhasil menyusun program kerja
untuk tahun 2014, antara lain:
1. Pemutakhiran Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) yang
terdiri dari:
• Penekanan aspek CIP, KOMET, SM dan HSE pada kriteria
KKEP.
• Finalisasi scoring KKEP.
• Peningkatan awareness Management mengenai KKEP.
• Penyamaan pemahaman antar Examiner sebelum kegiatan
assessment.
2. Pemetaan OFI-AFI dlm kegiatan CIP (Delta – PDCA) dan sebagai
asset pengetahuan dengan aktifitas sebagai berikut:
• Kriteria OFI to AFI menjadi CIP merupakan rekomendasi dari
Tim Assessor meliputi:
o Peningkatan kinerja dan hasil
o Perencanaan strategis
• Jumlah CIP yang berasal dari OFI to AFI sekurang-kurangnya
3 risalah yang mewakili 4 fokus KKEP.
• Upload menjadi aset pengetahuan yang diselesaikan melalui
CIP.
3. Sistem kolaborasi dengan stakeholder
• Klasifikasi Mitra strategis yang telah bermitra dipersyaratkan
menyusun DA berdasar KKEP.
• Menyusun format simpel DA untuk mitra yang terdiri dari 4
kategori (Kepemimpinan & Keberlanjutan Bisnis, Operasional
Ekselen, Fokus Tenaga Kerja, Fokus Pelanggan).

Kami yakin, dengan dukungan yang telah diberikan oleh Direksi
dan Manajemen ditambah dengan peran aktif dan komitmen dari
Insan Mutu Pertamina, upaya untuk menjadikan empat pilar kegiatan
QM sebagai salah satu pilar utama pendukung pencapaian Visi
Perusahaan akan segera terwujud.
Insan Mutu Pertamina…Semangat!!!Hebat!!!
Pertamina…Jaya!!!Jaya!!!•

oleh Tim Quality Management, General Affairs Directorate

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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Foto : MOR III

BADAN PUBLIK

Bright Gas dan
Ease Gas Activation
Roadshow
Jakarta – Dalam rangka menyukseskan
kegiatan cinta produk Pertamina dan sebagai
rangkaian HUT ke-56 PT Pertamina (Persero),
Marketing Operation Region III melaksanakan
kegiatan launching & activation roadshow untuk
produk Bright Gas dan Ease Gas. Kegiatan
ini dilaksanakan selama dua minggu berturutturut, yaitu di Jungle Land Bogor (23/11) dan
Summarecon Mall Bekasi (30/11).
Dalam kegiatan yang dimeriahkan oleh
artis Teuku Zacky dan Farah Quinn ini, seluruh
pengunjung dapat berpartisipasi dalam cooking
demo dan lomba masak dengan tajuk “Ragam
Warna Cita Rasa Nusantara”. Selain itu, kegiatan
juga dimeriahkan dengan lomba mewarnai
gambar Bright Gas yang ditujukan bagi peserta
anak-anak, dilengkapi dengan children playground
dan sarana photobooth dengan tema chef untuk
para keluarga.
Sebagai pelengkap activation ini, seluruh
pengunjung diberikan product knowledge
mengenai Bright Gas dan Ease Gas. Dan yang
paling menarik adalah saat seluruh pengunjung
dapat mendaftar langsung untuk turut serta
dalam program Indonesia Mo(ve)ment: Trade
In Action. Yaitu, promo penukaran tabung Elpiji
12 kg yang lama dengan Bright Gas warna apa
saja. Tentunya pengunjung tidak perlu direpotkan
untuk membawa tabung Elpiji yang lama, karena
tabung Bright Gas yang baru akan diantar secara
langsung oleh petugas ke rumah-rumah.
Menurut Arie Anggoro selaku Domestic Gas
Region III Manager, Bright Gas dan Ease Gas
Activation Roadshow merupakan program awal
untuk memperkenalkan produk substitusi dari
produk Elpiji 12 kg yang selama ini masih disubsidi
oleh Pertamina. “Pertamina ingin menawarkan
diversifikasi produk kepada masyarakat dengan
adanya Bright Gas dan Ease Gas sebagai
pendamping produk Elpiji 12 kg. Kami harap ke
depannya masyarakat menjadi lebih mengenal
dan menjadi konsumen setia dari kedua produk
ini,” ujar Arie Anggoro.
Saat ini harga Bright Gas 12 kg yang dijual
di pasaran berkisar antara Rp.120.000 hingga
Rp.125.000 dengan berbagai pilihan warna
tabung. Sedangkan untuk produk Ease Gas
saat ini dijual dengan harga Rp.95.000 untuk
kemasan 9 kg dan Rp.148.000 untuk kemasan
14 kg. Pemakaian Bright Gas dan Ease Gas telah
terbukti lebih hemat 5% jika dibandingkan dengan
pemakaian produk Elpiji 12 kg. Selain kemasan
dan warna yang lebih menarik, kedua produk ini
mengusung teknologi double spindle sehingga
lebih aman saat digunakan.•MOR III

D

alam tulisan sebelumnya berjudul Informasi Publik
telah disampaikan bahwa informasi publik adalah
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik …….dan
seterusnya. Apakah badan publik ini? Apakah PT Pertamina
(Persero) merupakan badan publik? Banyak perbedaan
pendapat yang timbul terutama saat mendiskusikan apakah
suatu perusahaan seperti PT Pertamina (Persero) memang
merupakan suatu badan publik.
Pasal 1 angka 3 UU 14 tahun 2008 mendefinisikan bahwa
badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja
daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negara
dan/atau anggaran pendapatan dan
belanja daerah, sumbangan masyarakat,
dan/atau luar negeri.

Dari definisi di atas sangat mudah menen
tukan apakah suatu lembaga atau perusa
haan merupakan badan publik atau bukan.
Kriterianya jelas yaitu:
1. Fungsi dan tugasnya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara. Adakah tugas
yang dijalankan PT Pertamina (Persero)
berkaitan dengan penyelenggaraan
negara? Jika ada, maka PT Pertamina
(Persero) merupakan badan publik.
Demikian juga lembaga, badan dan/
atau perusahaan lain terutama yang
berh ubungan dengan PT Pertamina
(Persero) juga dapat dikategorikan
sebagai badan publik apabila tugas
dan fungsinya berkaitan dengan
penyelenggaraan negara. Perusahaan
yang bukan Badan Usaha Milik Negara
apabila melakukan fungsi dan tugas yang berkaitan
dengan penyelenggaraan negara seperti menjadi
pengelola program subsidi pemerintah, maka perusahaan
ini juga masuk dalam kategori badan publik. Kegiatan
Public Service Obligation (PSO) seperti yang diemban
PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) dan lain
sebagainya merupakan tugas yang berkaitan dengan
penyelenggaraan negara karena diberikan oleh negara cq
pemerintah kepada Badan Usaha dimaksud, di samping
fakta bahwa perusahaan-perusahaan ini merupakan
Badan Usaha Milik Negara.
2. Sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari manakah sumber
dana lembaga, badan dan/atau perusahaan ini? Apabila
sebagian atau bahkan seluruh dananya berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
maka lembaga, badan dan/atau perusahaan ini adalah
badan publik. Saat diberlakukan aturan bahwa klub
sepakbola daerah dibiayai dari APBD, misalnya, maka
klub sepakbola tersebut juga merupakan badan publik.
3. Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau se
luruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan/atau Anggaran dan Belanja Daerah,

sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. Sebagai
contoh, dari manakah sumber pendanaan suatu
badan/lembaga, Lembaga Kemasyarakatan (LSM) atau
NGO? Apabila sebagian atau bahkan seluruh dananya
bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan
masyarakat dan/atau luar negeri, maka lembaga ini
merupakan badan publik. Suatu masjid, gereja, pura,
klenteng dan rumah ibadah yang lain, misalnya, apabila
sumber dananya ada yang berasal dari sumbangan
masyarakat dan/atau sumbangan luar negeri maka
rumah ibadah ini adalah badan publik. Demikian juga
suatu LSM apabila mereka menerima sumbangan dari
luar negeri, maka LSM ini juga merupakan badan publik.

Di samping Pasal 1 angka 3 UU 14 tahun 2008, Peraturan
Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 tanggal 30
April 2010 yang diundangkan pada 7 Juni 2010 memuat
lampiran yang menyebutkan bahwa
PT Pertamina (Persero) masuk dalam
daftar BUMN yang dinyatakan sebagai
badan publik. Dengan demikian jelas
sudah bahwa PT Pertamina (Persero)
merupakan perusahaan yang wajib
mengimplementasikan UU No. 14
Tahun 2008 ini beserta aturan-aturan
turunannya.
Dalam rangka berhubungan dengan
lembaga lain, PT Pertamina (Persero)
juga perlu mengidentifikasi apakah
lembaga tersebut merupakan badan
publik atau bukan. Hal ini perlu dilakukan
agar dalam membangun komunikasi dua
arah dengan lembaga dimaksud akan
lebih mudah menemukan kesepahaman
sebagai sesama badan publik.
Sebagaimana diketahui, dalam rangka
pertukaran informasi di antara badan
publik sudah jelas yang digunakan adalah
mekanisme dalam UU No. 14 Tahun
2008, yakni pertukaran informasi publik. Suatu badan
publik diberi hak memohon informasi publik kepada badan
publik lain dengan mekanisme yang sudah ditentukan.
Badan publik yang diminta informasinya harus memberikan
informasi publiknya yang diwajibkan saja. Untuk informasi
publik yang tidak diwajibkan, maka badan publik tersebut
dapat menolaknya. Tentu saja dengan mekanisme dan
persyaratan yang ditentukan oleh UU No. 14 Tahun
2008. Apabila badan publik akan memenuhi permintaan
akan informasi yang bukan informasi publik, maka badan
publik tersebut dapat menggunakan aturan yang berlaku
di dalam korporasinya.
Pertukaran informasi antara PT Pertamina (Persero)
sebagai badan publik dengan suatu badan atau lembaga
lain yang bukan badan publik juga dapat menggunakan
mekanisme yang dipersyaratkan dalam UU No. 14 Tahun
2008 apabila yang dipertukarkan adalah informasi publik.
Apabila yang dipertukarkan bukan informasi publik maka
badan publik dapat menggunakan ketentuan yang berlaku
di dalam korporasinya.•

Oleh Ganapati Sj. Satyani (Fungsi Data & Information-Corporate secretary)
Email: ganapati@pertamina.com
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JAKARTA - Direktur Operasi PT Pertamina Patra Niaga Gema Iriandus Pahalawan memberikan
bantuan kepada Sisca Yahyanti dan Didi Akmalludin yang merupakan orang tua Alrisha Maghfira, korban
kecelakaan kereta dan mobil tangki BBM, di Komplek Perumahan Green Hill, Ciputat, Tangerang, Jumat
(13/12). Pertamina memberikan bantuan kepada keluraga korban kecelakaan KRL & Mobil Tangki BBM
berupa bantuan sebesar 25 Juta untuk korban yang meninggal dan sebesar 5 Juta untuk korban yang
dirawat. Dan untuk penafkah utama keluarga yang menjadi korban meninggal pertamina memberikan
bantuan pendidikan untuk anak-anaknya sampai menyelasaikan kuliahnya.•PRIYO WIDIYANTO

Foto :PRIYO WIDIYANTO

Penyerahan Santunan untuk Keluarga Alrisha Maghfira

Foto : PRIYO WIDIYANTO

HUT ke-56, Pertamina Adakan Lomba Aerobik
JAKARTA - Sejumlah peserta mengikuti lomba aerobik “Let’s Aerobic, Get Fit, Gain Profit” yang diselenggarakan
dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-56 Pertamina di Lapangan Parkir Kantor Pusat Pertamina, pada
Jumat (13/12). Lomba ini dibagi dalam beberapa kelompok yaitu lomba beregu putera-puteri, perseorangan puteraputeri di atas 40 tahun, perseorangan putera-puteri di bawah 40 tahun, dan kostum terbaik. Pada penutupan
acara lomba Direktur PIMR Pertamina M. Afdal Bahauddin memberikan piala kepada pemenang lomba beregu
putera-puteri terbaik. Tampak hadir juga SVP HR Development Insan L. Tobing dan VP People Management
Yudo Irianto. Pemenang-pemenang terbaik yang terbagi dalam beberapa kelompok ini berhak mendapatkan
piala dan sejumlah uang.•PRIYO WIDIYANTO

BDI dan Bazma Adakan Acara Bermuhasabah dalam Ukhuwah
Islamiyah

Foto : ADITYO

BOGOR – Badan Dakwah Islamiyah (BDI) Pertamina dan Badan Amil Zakat Pertamina (Bazma) mengadakan
acara Bermuhasabah dalam Ukhuwah Islamiyah, yang diselenggarakan pada (30-1/12). Acara yang dilangsungkan
di Bumi Gumati Convention Resort, Sabtu-Minggu (30/11-1/12) dihadiri oleh VP People Management Yudo Irianto
dan para pengurus BDI dan Bazma lainnya. Tampil sebagai pembicara di antaranya adalah Dr. Aam Amirudin dan
KH Anwar Sanusi.•ADITYO

Tim PHE ONWJ Pertahankan Gelar Jawara Turnamen Basket
Internal Pertamina

Foto : ADITYO

JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-56 Pertamina, BAPOR mengadakan turnamen basket
internal Pertamina. Final turnamen untuk memperebutkan juara 1 – 3 diselenggarakan di GOR Tanjung
Priok dan dihadiri pengurus Bapor Pertamina Rosidi Gunawan P, pada Selasa (3/12). Tim PHE ONWJ
berhasil mengalahkan PHE WMO dengan skor 55-50 dan juara ketiga ditempati oleh Pertamina EP
setelah mengalahkan Refinery 45-35.•ADITYO

JAKARTA – Menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-56 Pertamina, Pertamina EP Asset I Field Rantau menggelar
jalan santai bersama masyarakat, pada Minggu (8/12). Bertempat di lapangan Bola kaki, acara diawali dengan senam aerobik
massal, dilanjutkan dengan jalan santai yang dilepas oleh Rantau Field Manager Sigit Gunanto. Para peserta jalan santai terdiri
dari pekerja/pekarya beserta keluarga, mitra kerja, serta masyarakat yang berada di sekitar daerah operasi Pertamina Rantau
yang berjumlah sekitar 3.500 orang. Pada kesempatan itu panitia juga membagikan makanan ringan dan minuman kepada
seluruh peserta. Selesai jalan santai, acara dilanjutkan dengan lomba tarik tambang, lari karung, jalan cepat sandal bakiak.
Sedangkan untuk anak-anak dan pelajar diadakan lomba melukis, mewarnai, lari membawa kelereng dalam sendok serta
beberapa perlombaan lainnya. Kegiatan perlombaan berlangsung sangat meriah, dengan hadiah yang sangat menarik berupa
DVD Player, TV 32’ LCD, Kipas Angin, Lemari ES ,sepeda serta puluhan hadiah hiburan lainnya.•PEP FIELD RANTAU

Foto : ADITYO

PEP Asset -1 Field Rantau Adakan Jalan Santai Bersama Masyarakat

POSISI

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

cholid

Legal Service Asset & Corp Mtrs Manager
Legal Counsel

Legal Service Products Manager,
Legal Counsel

M. SUNGKOWO ARYBOWO
Area Manager Legal Counsel RU II,
Legal Counsel
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Pertagas - ESA Kembangkan
LPG Plant di Jawa Timur
Jakarta – PT Pertamina
Gas (Pertagas) menjalin
kerja sama dengan PT
Energi Surya Adilestari (ESA)
untuk melakukan kajian
bersama atas rencana op
timasi pemanfaatan gas
d i J a w a T i m u r. J a l i n a n
tersebut dikukuhkan de
ngan penandatanganan
Memorandum of Under
standing (MOU) oleh Pre
sident Director Pertagas
Hendra Jaya dan Direktur
Utama ESA Eri Purnomohadi
di Kantor Pusat Pertagas,
pada (10/12) lalu. Penan
datanganan tersebut juga
dis aksikan oleh Technic
& Business Development
Director dan manajemen
Pertagas.
Kerja sama ini dilatar
belakangi oleh Pertagas yang
memiliki potensi alokasi gas
dari lapangan-lapangan di
Jawa Timur. Potensi gas
tersebut akan diproses

Foto : PERTAGAS

EVA MARIA

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Project Management Office Manager,
Engineering & Project Mgt,
Engineering & Operation Management,
Direktorat Gas

Foto : WAHYU

Foto : ADITYO

RUDY SUGIARTO
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President Director Pertagas Hendra Jaya (kanan) dan Direktur Utama ESA Eri Purnomohadi menandatangani perjanjian
kerja sama optimasi pemanfaatan gas di Jawa Timur.

menjadi LPG. Ke depannya
Pertagas dan ESA akan ber
sama-sama membangun
LPG Plant untuk memproses
gas tersebut.
“Bentuk kerja sama bisnis
untuk pengembangan LPG
Plant tersebut yang akan kami
kaji terlebih dahulu. Nantinya

bisa dibentuk lewat joint
venture, kerja sama operasi,
atau bentuk usaha lainnya,”
ujar Technic & Business De
velopment Director Pertagas
Ahmad Kudus.
Jalinan bisnis ini akan
memb antu Pertagas men
jalankan penugasan dari

P T P e r t a m i n a ( P e r s e ro )
untuk melaksanakan Public
Service Obligation (PSO).
“Lewat kerja sama ini, tidak
hanya akan menambah re
venue perusahaan, tapi juga
membantu Pertamina me
laksanakan PSO,” ujar Hendra
Jaya.•PERTAGAS

anton sumartono r.

Area Manager Legal Counsel RU III,
Legal Counsel

Area Manager Legal Counsel RU IV,
Legal Counsel

Area Manager Legal Counsel RU V,
Legal Counsel

REZA FRAHMANDITYA

Area Manager Legal Counsel RU VI,
Legal Counsel

JAKARTA - PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) menggelar
Lomba Hias dan Ucapan
Selamat Ulang Tahun dalam
rangka memeriahkan HUT
ke-56 PT Pertamina (Persero).
Lomba hias diikuti oleh PHE
dan anak perusahaannya
yang berada di gedung PHE
Tower dan Arcadia Tower,
Kebagusan, Jakarta Selatan,
dengan mendekorasi masingmasing ruang kerjanya, pada
(9-10/12). Berbagai kreativitas
dalam mengucapkan Selamat
Ulang Tahun Pertamina diper
tunjukkan kepada Direksi PHE
yang menjadi juri kali ini.
Direktur Utama PHE Ign.
Tenny W ibowo bersama

Direktur Keuangan PHE,
Yayok T. W isanggo dan
Sekretaris Perusahaan PHE
Wahidin Nurluzia berkeliling
tiap lantai dan ruang kerja
untuk menilai kreativitas yang
ditunjukkan para pekerja
dalam memeriahkan HUT
Pertamina tahun ini.
“Sungguh saya tidak
menyangka kreativitas yang
mereka tunjukkan dalam
ulang tahun Pertamina kali
ini, sangat kreatif dan inovatif.
Saya sangat bangga karena
di tengah kesibukan mereka
yang saya tahu di akhir tahun
sangat padat, namun mereka
masih sempat berkreasi
merias ruang kerjanya ma

Foto : PHE

Foto : WAHYU
Foto : wahyu

risnandar halid

Foto : WAHYU

fransiska

Foto : WAHYU

Semarak HUT ke-56 di PHE Tower

sing-masing,” ungkap Tenny.
Sebagai Juara 1 Lomba
Hias Ruang Kerja adalah
Lantai 22 gedung PHE
Tower, diikuti Lantai 10
gedung Arcadia Tower dan
Lantai 7 gedung PHE Tower.
Sedangkan Lomba Kreativitas

Ucapan Selamat Ulang Tahun
Pertamina diraih oleh Lantai 22
gedung PHE Tower, Lantai 10,
dan Lantai 17. Selain ruang
kerja, hiasan menyemarakkan
HUT Pertamina juga tampak
pada lobi dan di luar gedung
PHE Tower.•PHE

Direksi PHE Kunjungan Kerja ke JOB PECL
MEDAN - Direktur Operasi & Produksi PHE Kunto Wibisono
yang didampingi oleh GM JOB Pertamina – EMP Costa Ltd.
(JOB PECL) Dudy Sumarhadi, melakukan management
walkthrough ke daerah operasi JOB PECL di Wilayah Gebang,
Pangkalan Susu Sumatera Utara, (11/11). Field Manajer
JOB PECL Jadil Lambaga mendampingi rombongan dalam
peninjauan ke area central produksi di Pulau Panjang serta
offshore di wilayah kerja.

Di hadapan seluruh pekerja JOB PECL, Kunto Wibisono
menegaskan MWT ini merupakan komitmen manajemen
PHE untuk terus dapat memonitor dan memahami situasi dan
kondisi seluruh wilayah kerja yang berada dalam koordinasi
PHE.
Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran JOB PECL
berkomitmen penuh melaksanakan kerja sesuai dengan golden
rules HSSE, yaitu patuh, intervensi dan peduli.•PHE

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

istanto gunadi

Area Manager Legal Counsel MOR I,
Legal Counsel

mgs. abdullah

Area Manager Legal Counsel MOR II,
Legal Counsel

ARDHI APRIYANTO

Area Manager Legal Counsel MOR III,
Legal Counsel

paulus ch. djari

Area Manager Legal Counsel MOR IV,
Legal Counsel

YUNITA EKAWATI
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Langkah Strategis PHE ONWJ
Bangun OPF di Balongan
INDRAMAYU – Mengawali
pekerjaan Proyek Pengem
bangan Lapangan GG
y a ng t e r le t a k di 30 km
sebelah utara lepas
pantai Cirebon, Pertamina
Hulu Energi (PHE) ONWJ
melakukan groundbreaking
p e m b a n g u n a n O n s h o re
Processing Facility (OPF) di
Balongan, Indramayu.
Selain untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat, pro
yek tersebut juga sekaligus
menunjang industri strategis
di area sekitar Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat.
MIsalnya untuk kilang minyak
RU VI Balongan, bahan
bakar untuk keperluan lifting
minyak di anjungan X-ray
milik Pertamina EP, serta
BUMD Bumi Wiralodra
Kabupaten Indramayu. Hal
itu dikemukakan Executive
VP/GM PHE ONWJ Jonly
Sinulingga, pada peres
mian groundbreaking pem
bangunan OPF di Balongan,
Indramayu, Selasa (2/12).
“Dengan demikian, gas
yang berasal dari lapangan
GG akan diproses di OPF
Balongan. Sehingga meng

Foto : MASTURI

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

POSISI

Prosesi peresmian ditandai dengan pembukaan tirai oleh Executive VP/GM PHE ONWJ Jonly Sinulingga sebagai simbol
dimulainya pembangunan OPF di Balongan, Indramayu.

hasilkan LPG untuk kebutuhan
di lokasi ini. Jadi proyek ini
memiliki arti dan manfaat yang
luar biasa,” ungkapnya.
Menurut Jonly, terdapat
sekitar 30 juta kaki kubik
gas yang bakal diproses
pada pembangunan OPF di
Balongan. Selain itu, lapangan
GG yang bakal dikembangkan
dengan menggunakan tiga
sumur ini, diharapkan dapat
menghasilkan sekitar 31
MMSCFD gas dengan inves

tasi sekitar 152 juta dolar AS.
“Ini adalah keempat kali
nya kita mengundang se
jumlah stakeholders, untuk
mendukung proyek ini
sehingga bisa berjalan de
ngan baik dan lancar,” jelas
Jonly.
Untuk itu, pihaknya opti
mis fasilitas proyek seluas lima
hektar ini akan selesai pada
2014 mendatang. Kendati
begitu, akan ada proyek lain
nya yang bakal menyusul.

“Dengan memanfaatkan
dua hektar lagi, rencananya
proyek OO atau Oscar Charlie
akan dilaksanakan pada akhir
tahun 2015 nanti,” kata Jonly.
Dengan demikian,
jelasnya, groundbreaking ini
tidak hanya untuk proyek GG,
tapi juga akan ada proyek
lainnya yang akan bermuara
di Balongan, Indramayu,
mengingat lokasinya yang
sangat strategis bagi PHE
ONWJ.•EGHA

Area Manager Legal Counsel MOR V,
Legal Counsel

Area Manager Legal Counsel MOR VI,
Legal Counsel

Area Manager Legal Counsel MOR VII,
Legal Counsel

joko triyono

Area Manager Legal Counsel MOR VIII,
Legal Counsel

S u r a b aya - F o r u m
Group Discussion (FGD)
dan Workshop Percepatan
Prod uksi Migas Nasional
sebagai tindak lanjut Dek
l a r a s i B o j o n e g o ro y a n g
digarap bersama SKK Migas,
JOB P-PEJ, Pertamina EP
dan Pertamina EP Cepu, dan
Pemda Bojonegoro mendapat
pujian Wakil Menteri ESDM
Susilo Siswoutomo.
“Saya mengapresiasi FGD
ini. Kami butuh masukan
dari hasil FGD secepatnya.
Presiden juga telah meminta
perizinan di sektor migas
dirampingkan sebagai tindak
lanjut Inpres No. 2 Tahun
2012,” kata Susilo.
Sebelum itu, Deputi
Pengendalian Dukungan
Bisnis SKK Migas Lambok
Hutahuruk menegaskan,
pihaknya mendukung penuh
usaha pencarian solusi

kendala peningkatan produksi
di Bojonegoro. Lambok yakin,
jika kendala produksi di
Bojonegoro berhasil dicarikan
solusinya, hal itu bisa jadi role
model untuk diterapkan di
seluruh Indonesia.
Bupati Bojonegoro Su
yoto menjelaskan, FGD itu
mencoba mengurai tiga ma
salah utama yang selama ini
menghambat produksi migas,
yaitu penyediaan lahan, peri
zinan dan masalah sosial.
“Tiga hal ini penyelesaian
nya melibatkan Kontraktor,
SKK Migas, KKKS, Pemdes,
Pemkab, Pemprov, dan Ke
menterian terkait. Untuk me
nyelesaikannya diperlukan
revisi peraturan, sikap pro
aktif, saling memahami dan
komitmen masing masing,”
katanya.
Peserta FGD mer ek o
mendasikan beberapa hal.

Foto : JOB PPEJ

Foto : WAHYU

DEDI KURNIAWAN

Foto : WAHYU

AHMAD SUBARKAH

Foto : WAHYU

FGD dan Workshop Percepatan Produksi Migas Nasional

Di antaranya, pemprov per
lu segera mengeluarkan
p ed o m a n p e n y u s u n a n
perenc an aan pengadaan
tanah untuk kepentingan
umum, pentingnya pende
legasian wewenang kepada
pemerintah kabupaten untuk
menerbitkan SK penetapan
lokasi unt uk kepentingan
umum, serta pembentukan
tim persiapan khusus un
tuk keperluan kegiatan Mi

gas, tidak dicampur de
ngan tim pengadaan untuk
kepentingan lainnya.
FGD sepakat untuk
mem atangkan semua re
komendasi baik yang ber
bentuk usulan perubahan re
gulasi, penguatan koordinasi
dan komunikasi, sosialisasi,
dan penyederhanaan proses.
Dan hasilnya akan dilaporkan
ke Presiden RI Susilo Bam
bang Yudhoyono.•JOB P-PEJ



Tetap bugar
saat lembur
Jika profesi Anda menuntut untuk bekerja di luar
jam kerja nine to five alias malam hari, mau tak
mau Anda bekerja di waktu lembur. Akibatnya,
Anda menggunakan waktu tidur untuk bekerja.
Tapi, tahukah Anda, ketika waktu tidur dihabiskan
untuk bekerja, bisa membuat kondisi tubuh tidak
stabil? Menurut dr. Hrayr Attarian, Kepala Tenaga
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Perayaan Natal PWP Pusat

JAKARTA - Menyambut Natal 2013, Persatuan Wanita
Patra Pusat melaksanakan ibadah bersama dan perayaan
Natal di Gedung PWP Simprug, Jakarta Selatan (12/12).
Dengan mengambil tema “Lakukanlah Semua Itu untuk
Kemuliaan Allah (1 korintus 10:3b)” diharapkan bisa
memberikan pemahaman bagi seluruh anggota PWP
dalam berperilaku dan berbuat semata-mata hanya untuk
Tuhan semata.
Ibadah bersama kali ini merupakan puncak dari
perayaan Natal PWP Pusat setelah sebelumnya dilaksanakn
bakti sosial yang bekerja sama dengan SME & SR
Partnership Program Pertamina di beberapa tempat, seperti
Yayasan Obor Kasih di Bekasi dan Gereja Paroki Gereja di
Cileungsi Bogor. Ketua PWP Pusat Rinie Hari Karyuliarto
mengharapkan anggota PWP senantiasa menebarkan
kedamaian dan cinta kasih terhadap sesama. “Sehingga
keluarga kita, bangsa kita akan selalu dinaungi kedamaian
dan kasih Tuhan,” ujarnya.

14

Acara perayaan Natal diisi dengan pelayanan firman
oleh Pastor R.D Thomas Peng An serta Albert “Afi Junior”
Fakwader yang membawakan lagu pujian sehingga semakin
menambah suka cita bagi seluruh jemaat dalam perayaan
Natal 2013.•Kuntoro

Medis di Fletcher Allen Health Care, Vermont,
AS, tak jauh berbeda dari mesin, secara biologis
tubuh perlu waktu istirahat. Ibarat mesin yang
terus-menerus digunakan tanpa henti, otomatis
lama kelamaan onderdil mesin, atau dalam hal
ini organ-organ tubuh akan soak. Jika sudah
begitu, penyakit atau gangguan kesehatan
rentan menyerang ‘pekerja malam’. Keluhan
kesehatannya antara lain, masuk angin, flu, infeksi
gangguan sistem pernapasan, liver atau hepatitis

Peringatan Ulang Tahun ke-11 IIP
Simprug - Persatuan Wanita Patra Pusat mendapat
kehormatan menjadi tuan rumah peringatan HUT ke-11
Ikatan Istri-istri Pimpinan BUMN (IIP BUMN). Acara yang
diisi dengan syukuran dan bazaar tersebut diselenggarkan
di Gedung PWP Simprug, Jakarta, (4/12).
Ketua Umum IIP BUMN Nafisah Dahlan Iskan dalam

A, gangguan pencernaan, dan gangguan
kesehatan jantung.
Nah, agar penyakit langganan itu tidak mampir di
tubuh Anda, ada kiatnya, antara lain:
1. Kurangi kopi. Memang, minuman satu ini bisa

jadi obat penghalau kantuk paling ampuh. Tapi,
kafein dalam kopi justru bisa meningkatkan risiko
gastritis alias gangguan lambung. Gantilah kopi
dengan air putih atau teh.
2. Makan cukup sebelum dan pada saat

lembur. Kalau sedang diet, sebaiknya hentikan

saja dulu. Sebab, kerja ekstra memerlukan
tenaga tambahan, yang bisa didapat dari nutrisi
makanan. Perbanyak makan buah-buahan dan
sayuran, agar asupan serat tercukupi.
3. Konsumsi suplemen vitamin C, atau
multivitamin. Tujuannya untuk meningkatkan

daya tahan tubuh, antioksidan, dan memperbaiki
sel-sel tubuh yang rusak.
4. Waktu istirahat yang cukup. Ketika jam

biologis tubuh harus terpaksa dibalik, orang
yang begadang otomatis harus mengganti
jam istirahatnya di waktu lain. Sempatkan
tidur sebentar sebelum tugas malam. Dengan
demikian, stamina akan tetap terjaga meski harus
terjaga semalam suntuk.
5. Olahraga teratur untuk menjaga kebu

garan. Tidak harus jenis olahraga tertentu, yang

penting bergerak secara aktif, seperti jalan kaki
dan naik tangga.•log.viva.co.id

Foto : KUNTORO

sumber : shape-indonesia.com

.

PERSATUAN WANITA PATRA

Foto : KUNTORO

TIPS

sambutannya berharap, IIP BUMN bisa menjadi sarana
mempererat silaturahmi sesama istri pemimpin BUMN dari
seluruh Indonesia. Banyak hal yang sudah dilaksanakan
dalam rangka HUT IIP BUMN, seperti penanaman pohon,
dan bakti sosial. Semua itu sebagai bentuk kepedulian IIP
BUMN terhadap sesama. “Semoga ke depan kita semakin
kompak dalam mendukung kinerja para suami yang bekerja
keras demi kepentingan keluarga, perusahaan, dan bangsa,”
kata Nafisah.
Selain dihadiri seluruh istri para pimpinan seluruh BUMN
di Indonesia, hadir pula Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan yang pada kesempatan tersebut menerima
secara simbolis potongan tumpeng pertama dari Ketua
Umum IIP BUMN Nafisah Dahlan Iskan.
Pada kesempatan tersebut juga diadakan seminar
tentang Berorganisasi oleh Marina R. Tusin dan seminar
Bagaimana Menjalani Hidup Sehat dengan Food Combining
bersama ahli gizi, Erikar Lebang. Acara diakhiri dengan
pembagian doorprize dari BUMN.•kuntoro
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GM MOR I, Jumali foto bersama para penerima bantuan.

Indonesia (BSMI) Sumut.
Kegiatan yang sama juga
diadakan di TBBM Pematang
Siantar. Acara dipimpin oleh
Operation Head Terminal BBM
Pematangsiantar, Suwardi
yang menyerahkan potongan
tumpeng pertama kepada
Chairil Amri Lubis sebagai
pekerja tertua di Terminal
BBM Pematangsiantar.
Pada event ini juga
dilaks anakan pemberian
penghargaan kepada pekerja
tenaga penunjang teladan
tahun 2013, yaitu Hendrisyah
R., Herry F.W, dan Citra A.
Sitohang. Sedangkan untuk
kategori Awak Mobil Tanki
Teladan tahun 2013 diraih SM
Tobing, P. Sirait dan Iwan.
Semarak HUT juga
dirasakan di PT. Pertamina Pe
kanbaru (Cabang Pemasaran
Pekanbaru, TBBM Sei Siak &
DPPU Sutan Syarif Kasim II).
Berbagai kegiatan dila
kukan untuk meningkatkan
tali silaturahmi keluarga besar
Pertamina Pekanbaru. Antara

lain lomba volley, futsal, catur,
tenis meja dan domino yang
diikuti oleh pekerja Pertamina
pekanbaru, mitra kerja
Pertamina Pekanbaru dan
masyarakat sekitar TBBM
Sei Siak.
Puncak acara dilak
sanakan pada 8 Desember
2013 yang dipusatkan di
Kantor Cabang Pemasaran
Sumbar Riau dengan se
nam sehat bersama, pele
pasan balon “HUT Perta
mina Ke-56”, jalan sehat,
lomba foto “Ekspresi Keluarga
Pertamina”, lomba goyang
Caesar, lomba kekompakan,
lomba mewarnai, serta
p e n a m p i l a n k re a s i s e n i
dari Cabang Pemasaran
Pekanbaru, TBBM Sei Siak
dan DPPU Sutan Syarif
Kasim II. Sedangkan pada
10 Desember, dilaksanakan
syukuran yang dilanjutkan
kegiatan donor darah yang
mendapatkan 37 kantung
darah.•MOR I

Pertamax, Fuel Choice Rider 2013

Foto : WAHYU

MEDAN - Tepat pada 10
Desember lalu, bersamaan
dengan seluruh unit operasi
Pertamina dan anak peru
sahaan, Marketing Operation
Region (MOR) I Medan
mengadakan syukuran HUT
ke-56 Pertamina.
Dalam kesempatan
tersebut, General Manager
MOR I, Jumali melakukan
pemotongan tumpeng, yang
disaksikan oleh Ketua PWP
Nyonya Diah Jumali serta Tim
Manajemen, Ketua DPD dan
DPC Hiswana Migas, Raja
Sirait dan Rajali Husien serta
Pengurus Himpana MOR I.
Potongan pertama diberikan
kepada pekerja termuda, Lufti
Nugraha Lubis dari Depot
LPG Tandem dan pekerja
tertua, Yusmadi dari SME &
SR PP Region Sumbagut.
Sebagai wujud syukur,
pada acara itu diserahkan
bantuan pendidikan untuk
sekolah yang berada di Ring
1 Sumbagut, bantuan untuk
panti asuhan, pembangunan
SD Negeri 050760 Sendayan
– Pangkalan Brandan,
pengadaan alat bantu de
ngar, pembangunan la
pangan futsal Fakultas Ilmu
Budaya USU, pelatihan
pemberdayaan kulit kerang
dan sapu lidi – Secanggang,
dan aksi sosial pemeriksaan
kesehatan – mobile clinic
daerah minoritas kerja sama
dengan Bulan Sabit Merah

Foto : MOR I

Kesahajaan HUT di MOR I
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JAKARTA - Pertamina kembali meraih penghargaan untuk produk bahan bakar khusus
Pertamax dalam ajang Auto Bild Award 2013 yang digelar Rabu (4/12) malam di UOB

Plaza. Penghargaan kali ini datang dari majalah Auto Bild, untuk Pertamax yang meraih
kategori Fuel Choice Rider, hasil pilihan pembaca Auto Bild. Penghargaan diberikan
oleh Pemimpin Redaksi Majalah Auto Bild Soni Riharto dan diterima oleh Waljiyanto,
Commercial Retail Fuel Marketing Manager Pertamina.
“Jelas ini sangat membanggakan, karena produk Pertamina mendapat apresiasi dari
pelanggan. Apalagi Pertamax mampu mengalahkan produk-produk pesaing di kelasnya,’
Waljiyanto yang ditemui di tengah acara.
Sebagai catatan, ajang ini merupakan yang ke-10 diselenggarakan, seiring dengan
usia majalah Auto Bild.•URIP

JAKARTA – Pemain tunggal
putera dari PB Pertamina
Alamsyah Yunus menahan
serangan Ihsan Maulana
dari PB Djarum pada per
tandingan Final dan Penu
tupan Pertamina Open
Badminton Championship
kategori tunggal putra de
wasa di Hall Badminton Asia
Afrika Senayan, pada (15/12).
Ihsan Maulana berhasil
menjuarai pertandingan final
dengan dua set langsung.
Turnamen dalam rangka
HUT ke-56 Pertamina ini
digelar dari 10-15 Desember
dan mengangkat tema”Play
Sportive & Get Your Game”.
Acara ditutup dengan
sambutan dan penyerahan

Foto :PRIYO

Pertamina Open Resmi Ditutup

medali serta uang pembinaan
kepada para pemenang oleh
Direktur Utama PT Pertamina
Lubricant Supriyanto DH.
Bapor Pertamina dan
PBSI membagi pertandingan
dalam empat kategori yaitu
Dewasa, Remaja, Taruna &

Veteran. Dan pertandingan
yang digelar meliputi Tunggal
Putra & Putri, Ganda Putra &
Putri serta Ganda Campuran.
Khusus kategori veteran,
pertandingan diikuti oleh para
pekerja Pertamina.•PRIYO
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“We are the leading

practice in innovation

and improvement.”

MEDAN – Delegasi Con
tinuous Improvement Program
(CIP) PT Pertamina (Persero)
raih 24 Penghargaan CIP
Terbaik dan 14 penghargaan
khusus dalam Temu Karya
Mutu dan Produktifitas Na
sional (TKMPN) XVII yang
diselenggarakan pada 26 – 29
Nopember 2013 di Medan,
Sumatera Utara. Sebanyak
82 lembaga/perusahaan dari
seluruh Indonesia ikut serta
dalam Forum CIP Nasional
tersebut.
38 Delegasi Pertamina
merebut 24 penghargaan
dari 30 penghargaan CIP
terbaik serta mendapatkan
14 penghargaan dari 30
Stream Special Achievements.
Ke-14 Stream Special
Achievements tersebut adalah
7 penghargaan “The Best
Presentation”, 5 penghargaan

“The Best Performance” dan
1 penghargaan “The Best
Favourite Stream”. Selain itu
Pertamina juga mendapatkan
penghargaan atas kontribusi
dan partisipasinya dalam
Forum Internasional.
Faisal Yusra – Manager
Quality Management yang
berkesempatan mewakili
Pertamina dalam menerima
penghargaaan tersebut me
negaskan, “We are the leading
practice in innovation and
improvement.”
Berhasilnya Pertamina
m e nd a p a t k a n s e l u r u h
penghargaan setelah
melewati proses penilaian
risalah CIP selama periode
satu tahun. Dimulai dengan
tahap penyusunan risalah CIP
dengan menggunakan metode
PDCA dan DELTA, penilaian
CIP dalam Forum Presentasi
tingkat Unit Operasi/Bisnis/
Anak Perusahaan, penilaian
CIP dalam Forum Presentasi
Korporat, dan penilaian CIP
dalam For um Presentasi

Foto : KOMET

Pertamina Mendominasi
Penghargaan CIP Nasional
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Delegasi Pertamina dalam Temu Karya Mutu dan Produktifitas Nasional (TKMPN) XVII

Nasional (TKMPN).
TKMPN merupakan
Forum CIP tahunan yang
diikuti oleh ribuan peserta
dan narasumber dari ber
bagai negara. Berbagai topik
mengenai implementasi

metode CIP menjadi sorotan
utama. Pembicara-pembicara
yang hadir adalah para ahli
di bidangnya, seperti Mr.
Ahmad Fadzil Mahmud –
Deputy Director of Malaysia
Productivity Corporation

(MPC), Ken Takatori - Manager
International Relations Union
of Japanese Scientists
& Engineering (JUSE) dan
Richard Florida – CEO Kom
pas Gramedia.
“Kita tidak boleh berhenti

sampai di sini. Implementasi
CIP harus dapat dipertahankan
sehingga mampu tumbuh dan
berkembang menjadi salah
satu pilar utama pencapaian
aspirasi Pertamina tahun
2025,” pungkas Faisal.•KOMET

Penghargaan Logam Mulia Bagi Pekerja Berdedikasi Tinggi
sahaan mendapatkan
penghargaan Ulang Tahun
Dinas (UTD) ke-30 dan
35. Cinderamata berupa
logam mulia seberat 25

gram beserta piagam dan
souvenir diberikan kepada
mereka yang ber-UTD di
bulan Desember 2013.
Sesuai dengan perjanjian

kerja sama Pertamina
dan TKO B014, sejumlah
pekerja yang memperoleh
penghargaan itu terdiri
dari Direktorat Keuangan,

Foto : ADITYO

JAKARTA – Atas dedikasi
dan loyalitasnya yang tinggi
terhadap perusahaan,
sebanyak 41 pekerja Per
tamina dan Anak Peru

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya bersama pekerja Pertamina dan Anak Perusahaan yang
mendapatkan penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) ke-30 dan 35 tahun.

Pemasaran, Pertamina
Lubricant, Pertamina
(Persero), Pengolahan,
Pertamina EP, dan Hulu.
Dalam sambutannya,
Direktur Utama Pertamina,
Karen Agustiawan,
menyampaikan rasa terima
kasihnya kepada pekerja
Pertamina selama masa
bakti mereka yang ke-30
dan 35 tahun. Pasalnya,
pencapaian Pertamina
meraih prestasi tidak lepas
dari kerja keras pekerja.
Pada kesempatan itu
juga dirinya mengimbau
agar segala pengalaman
selama mereka bekerja bisa
diguratkan melalui tulisan.
“Oleh karena itu, alangkah
lebih baiknya bapak dan ibu
bisa berbagai pengalaman.
Baik itu ide dan inovasi bisa

dituangkan ke dalam Komet,
karena masa itu bukan
waktu yang sebentar,” kata
Karen kepada sejumlah
pekerja Pertamina dan
Anak Perusahaan, di Kantor
Pusat, Senin (10/12).
Ia menambahkan,
passion harus terus dita
namkan kepada pekerja
Pertamina agar selalu fokus
dalam bekerja. Dirinya
meyakini dengan semangat
yang sudah ada di dalam
diri pekerja, akan melahirkan
sumbangsih yang optimal
kepada Pertamina.
“Saya pikir dengan pe
ngalaman selama 30 sampai
35 tahun ini, diharapkan bisa
memberi kontribusi yang
lebih kepada perusahaan
dan negara,” tutupnya.•EGHA

