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Cost Consciousness
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Menjelang kuartal IV 2014, perkembangan ekonomi
global belum menunjukkan pemulihan berarti bagi eko
nomi Indonesia. Para Ekonom Dunia memperkirakan,
perekonomian tahun 2015 akan lebih berat dibanding tahun
ini. Bahkan, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada 2015
dapat mencapai Rp13.000. Bukan karena kinerja ekonomi
Tanah Air, namun lantaran pusaran ekonomi global yang
makin tajam.
Perkiraan ini muncul paska The Fed (Bank Sentral
AS) mengumumkan potensi bank sentral untuk menaikan
suku bunga. Imbasnya, kurs Dolar AS akan menguat
dan akses pelaku pasar terhadap ketersediaan Dolar AS
menjadi terbatas (kekurangan likuiditas). Selain AS, pelaku
pasar juga menilai perekonomian China belum pulih sesuai
dengan ekspektasi pasar. Akibat gejolak di dua negara besar
tersebut, dunia sulit menahan imbas rambatan ekonomi dan
para Pengambil Kebijakan berupaya memperkuat sistem
perekonomiannya.
Bagaimana dengan Indonesia?
Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA didampingi Wakil Bupati Cilacap Ahmad Edi Susanto, Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko,
Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo, GM RU IV Edy Prabowo melakukan penanaman bibit mangrove di Desa Ujung Alang, Kampung Laut, pada (15/9).
Dalam kesempatan tersebut Balthasar juga meresmikan Pusat Konservasi Mangrove dan Plasma Nutfah Indonesia yang diprakarsai oleh Refinery Unit IV Cilacap.

Indonesia dipandang sebagai salah satu negara di Asia
yang rentan dengan gejolak ekonomi tersebut. Investor
global dapat dengan mudah melarikan modal mereka secara
mendadak (sudden reversal), terutama jika AS benar-benar
menghentikan paket stimulus (quantitative easing) dan
menaikkan suku bunganya. Ekonomi di dalam negeri sudah
mulai merefleksi kekhawatiran tersebut. Pekan lalu, nilai tukar
Rupiah sempat menembus Rp12.000, level yang selama
ini sangat dijaga oleh Bank Indonesia. Meski BI berhasil
mempertahankan kembali ke posisi Rp11.000-an, namun
potensi pelemahan Rupiah masih membayangi pergerakan
nilai tukar ke depan.
Ini saatnya kita meningkatkan sensitifitas terhadap situasi
keuangan. Meningkatkan kewaspadaan akan anggaran
yang tidak perlu (cost conscious) dengan cara berbelanja
hanya pada aset-aset produktif yang dapat menghasilkan
revenue, merealisasikan investasi, dan meningkatkan efisiensi
perusahaan pada segala bidang. Inilah tantangan besar bagi
perusahaan, termasuk Pertamina, untuk tetap dapat bergerak
di kancah ekonomi dunia.•
---------

* Ralat: Pada Market Update bertajuk ‘Maintaining Credibility’ edisi lalu terdapat
kesalahan penulisan satuan. Tertulis “setara Rp216 miliar” seharusnya
“setara Rp216 triliun; tertulis “Rp300-420 miliar” direvisi menjadi “Rp300420 triliun”; tertulis “Rp92,4 miliar” direvisi menjadi “Rp92,4 triliun”.
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Sorot :
danSecretary
patra badak arun sepakat
Sumber :pertamina
Investor Relations – Corporate
kerja sama dalam pengelolaan kilang

Pengendalian Solar Bersubsidi
dengan Fuel Card di Batam
PT Pertamina (Persero)
meluncurkan Fuel Card
sebagai pengembangan
dari Kartu Survey
yang telah sukses
mengendalikan BBM
bersubsidi jenis Solar di
wilayah Batam. Sistem
pengendalian ini, telah
menghemat konsumsi
solar bersubsidi sekaligus
meminimalisir potensi
penyalahgunaan BBM
bersubsidi.

BATAM- Peluncuran Fuel
Card dilakukan oleh Direktur
Pemasaran dan Niaga Per
tamina Hanung Budya dan
disaksikan oleh Direktur
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Hanung Budya bersama
Direktur Bisnis Konsumer
Bank BRI A. Toni Soetirto
dan disaksikan oleh Direktur
Pembinaan Usaha Hilir Migas
Heri Poernomo serta jajaran
Pemerintah Kota Batam.
Hanung Budya dalam
sambutannya mengungkap
kan Fuel Card merupakan
pengembangan dari sis
tem pengendalian yang
sebelumnya telah diterapkan
di Kota Batam dengan
menggunakan Kartu Survey.
Berdasarkan hasil evaluasi
perusahaan, katanya, selama
periode Maret hingga Juli
2014, penggunaan Kartu
Survey tersebut telah mem
bantu dalam penyaluran

CSR :
RU IV resmikan pusat Konservasi
mangrove & plasma nutfah indonesia

BBM bersubsidi menjadi
tepat sasaran dan dalam
volume yang wajar sehingga
meminimalkan potensi
p en y a l a h g u n a a n B B M
bersubsidi.
“Kartu Survey tersebut
telah menjadikan Kota
Batam sebagai salah satu
contoh daerah yang suk
ses mengendalikan BBM
bersubsidi, khususnya So
lar. Dengan melihat keb er
hasilan penerapan Kartu
Survey tersebut, Pertamina
bekerjasama dengan BRI
menghadirkan Fuel Card yang
merupakan pengembangan
Kartu Survey manual yang
sudah berjalan di Kota Batam
menjadi alat pembayaran
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BBM bersubsidi secara non
tunai yang lebih praktis ,” tutur
Hanung.
Keberhasilan penggunaan
Kartu Survey yang kini ber
transformasi menjadi Fuel
Card di Kota Batam, tidak
terlepas dari dukungan
penuh Pemkot Batam dan
Pemprov Kepulauan Riau
dengan diterbitkannya Surat
Dukungan Implementasi Kartu
Survey dari Disperindag ESDM
Kota Batam serta Surat Edaran
Walikota Batam mengenai
pengaturan penggunaan BBM
Bersubsidi di Kota Batam.
Dengan dukungan semacam
itu, penggunaan Fuel Card
Bersambung ke halaman 5
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MISI

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

Foto : ISTIMEWA

Pengalaman, kerja
keras, dan kinerja jadi
pendorong kejayaan PTK
“Pengalaman, kerja keras dan kinerja selama 45 tahun
Pertamina Trans Kontinental (PTK) menjadi pendorong semangat
untuk kejayaan PTK menuju Perusahaan Kelas Dunia Bersama
Induknya, PT Pertamina (Persero)”
PTK telah mengalami pasang surut sebagai perusahaan
yang bergerak di bidang perkapalan dan marine service. PTK
pernah berjaya, menjadi perusahaan lepas pantai pertama dan
terbesar dengan jumlah armada milik sebanyak 46 unit, rekor
yang hingga kini belum terlampaui.
Berbagai badai bisnis pernah menghadang PTK, baik
perubahan peraturan maupun situasi dan kondisi bisnis dengan
tingkat persaingan yang sangat ketat telah berhasil dilalui. Meski
sempat jatuh-bangun, terbukti PTK masih ada hingga kini.
Hal ini harus menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh
Manajemen dan pekerja PTK untuk terus bersemangat
melakukan perbaikan, peningkatan, transformasi dan inovasi
serta senantiasa berpegang teguh pada prinsip-prinsip GCG
sehingga PTK jangan sampai jatuh lagi, melainkan terus
berkembang, jaya dan menjadi kebanggaan bangsa.
Direktur Utama PT PTK, Ahmad Bambang mengungkapkan
banyak keberhasilan yang telah dicapai PTK dalam tahun 2013.
Antara lain, laba bersih sebesar Rp. 174,4 miliar (hampir 4 kali dari
laba tahun sebelumnya), grade/peringkat PTK juga naik 2 tingkat
dalam PRL (Pertamina Renumeration Level), tingkat kesehatan
mencapai 90,5, Dept to equity ratio (DER) turun hingga 0,80
serta aset naik Rp 800 miliar menjadi Rp. 2,2 triliun.
Keberhasilan tersebut telah mendapatkan pengakuan bukan
hanya dari pemegang saham (internal Pertamina), tetapi juga
dari luar lingkungan Pertamina Group. Untuk itu, sebagai kado
ulang tahun PTK ke-45 ini, PTK juga persembahkan beberapa
penghargaan antara lain:
• Runner Up APSA (Annual Pertamina’s Subsidiary Award)
kategori The Best Shareholder’s Aspiration Achiever 2013
(22 Agustus 2014)
• Sertifikasi Sistem Manajemen Terintegrasi ISO 9001, ISO
14001, dan OHSAS 18001. Ini baru pertama kali PTK berhasil
mendapatkan ISO 14001 dan ISO 18001, apalagi terintegrasi
bersama ISO 9001 dan ISPS Code (4 September 2014).
• Rekor Bisnis (ReBi) dari Tera Foundation yang didukung oleh
Frontier Consulting Group (pemeringkat Top Brand) sebagai
Perusahaan Pelayaran yang berhasil melakukan Turn Arround
dengan Pertumbuhan Keuntungan Tercepat.
Tahun 2014 dengan tema “Growing better: Collaboration
& New Business” , PTK mengembangkan bisnis baru berbasis
SIUPAL seperti FSO (Floating Storage and Offloading), FPSO/
MOPU (Floating Production, Storage and Offloading/Mobile
Offshore Production Unit) serta bisnis terkait berupa pengerukan,
shorebased dan BUP (Badan Usaha Pelabuhan). Kerja sama ini
telah melahirkan Joint Venture (JV) baru bersama Tong Yeoung
Tug – Korea Selatan dengan nama Tong Yeong Marine (TYM)
serta konsorsium dengan Gryphon Asia Pacific ltd berhasil
memenangkan proyek MOPU di PHE ONWJ.
PTK juga berhasil mengambil alih penyediaan harbour tug di
Badak LNG dengan membeli baru (HT Amberstar) dengan modal
semua milik sendiri. Di samping itu, PTK saat ini juga sedang
menyiapkan floating storage MFO 5000 DWT di Surabaya,
serta sedang proses tender FSO Arjuna dry dock dan swapping
floating storage-nya.
“Tender swapping floating storage sudah berhasil kita

menangkan, semoga proyek Arco Ardjuna dry-dock dan proyekproyek selanjutnya juga berhasil kita menangkan,” ungkap
Ahmad Bambang (AB).
Pemegang saham PTK yang diwakili oleh Direktur Teknis
sekaligus Komisaris Utama PTK, Hanung Budya Y. memberikan
dukungan penuh atas pengembangan PTK, dimana pada
minggu lalu telah mempercayakan PTK untuk membangun
FPSO untuk PHE ONWJ senilai + USD 375 Juta, serta FSO
untuk CNOOC dengan nilai + USD 40 juta, atau total USD 415
juta. “Ini merupakan kado yang tak ternilai bagi PTK di HUT-nya
yang ke 45,” lanjut AB.
Dikatakan AB, jika program ini berjalan, ditambah dengan
pembangunan kapal baru tahun 2015 & 2016, maka asset PTK
akan meningkat menjadi 4 – 5 kali dari sekarang atau mencapai
Rp. 9 – 10 triliun pada tahun 2018.
Diversifikasi usaha lain melalui anak perusahaan PT
Peteka Karya Samudra / PKS (shorebased dan Badan Usaha
Pelabuhan), PT Peteka Karya Jala / PKJ (pengerukan/reklamasi,
pemasangan dan pemeliharaan instalasi bawah air), PT Peteka
Karya Gapura / PKG (crewing management, marine labour
supply & services) dan PT Peteka Karya Tirta / PKT (penyediaan
air bersih untuk industri dan Kapal), juga terus ditingkatkan dan
dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang
cukup besar bagi laba bersih PTK.
Langkah-langkah tersebut telah mampu mendorong laba
bersih PTK untuk terus tumbuh, meskipun menghadapi beban
rugi selisih kurs yang sangat besar disamping belum adanya
tambahan armada mengingat pembangunan kapal baru akan
jadi akhir tahun. Laba bersih s/d Juli 2014 berhasil mencapai
Rp.100,29 miliar, jauh diatas target RKAP 2014 yaitu Rp 82,6
miliar. Pada akhir tahun 2014, PTK di-challenge pemegang
saham untuk mampu mencapai laba bersih 250% dari target
RKAP.
Dirinya juga menegaskan bahwa jumlah armada PTK juga
mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dari jumlah 23 unit
pada akhir tahun 2012, saat ini sudah 27 unit dan akan meningkat
menjadi lebih dari 40 Unit pada tahun 2014 serta akan mencapai
55 – 60 unit di akhir 2015.
Komposisi pendapatan s/d Juli 2014 dimana 51% merupakan
pendapatan dari luar Pertamina (Shipping) menunjukkan bahwa
PTK semakin tidak menggantungkan diri kepada Induk dan
mampu mencari pendapatan sendiri, bukti bahwa PTK mampu
menghadapi para pesaing bekerja keras, cerdas dan ikhlas.
Jika dilihat dari komposisi laba dimana 69% justru diperoleh
dari luar Pertamina, maka menjadi pelajaran bagi kita bahwa
margin diluar khususnya upstream & gas masih sangat
menjanjikan. Apalagi pasar di upstream & gas sangat terbuka
luas, sedangkan pangsa pasar PTK saat ini baru mencapai
2 - 3% saja.
Keberhasilan-keberhasilan tersebut juga telah membawa
kebanggaan baru bagi PTK dimana PTK tidak kalah dibandingkan
dengan BUMN-BUMN lain. Rasa optimisme manajemen dan
seluruh pekerja berpadu, bekerja sama agar PTK meraih
laba bersih lebih dari Rp. 1 triliun pada 2019 serta menjadi
kebanggaan seluruh warga PTK, Pertamina dan negara.
“Bilamana kedua FSO dan FPSO tersebut berhasil, maka
target laba bersih minimum Rp. 1 triliun pada ulang tahun emas
50 tahun PTK tahun 2019, insya Allah dapat tercapai lebih cepat
lagi. Dan PTK tentu saja akan mampu tumbuh dan berkembang
jauh lebih pesat lagi di tahun-tahun berikutnya,” pungkas AB.•IRLI

EDITORIAL
Mengubah Mindset
Sebagai orang yang berpikiran rasional,
mungkin Anda tidak percaya adanya hantu,
tuyul, pocong, atau jenis makhlus halus
lainnya. Karena itu tak ada alasan takut,
seandainya Anda berada di tempat yang
dianggap angker oleh kebanyakan orang.
Mengapa tidak takut, karena alam bawah
sadar, telah tertanam pemikiran hantu itu
tidak ada.
Sebaliknya, banyak orang takut
jika pemerintah berencana menaikkan
BBM bersubsidi. Alasannya, kenaikan
akan memacu inflasi,

kenaikan BBM

akan memberikan efek domino pada
kenaikan harga kebutuhan pokok, serta
menyengsarakan ‘wong cilik’. Pemikiran
tersebut muncul, karena alam bawah
sadarnya sudah dipatok dengan keyakinan
bahwa kenaikan BBM subsidi akan me
nambah beban.
Segala hal yang berkaitan dengan ke
naikan harga, dalam mindset semua orang
selalu berkonotoasi negatif. Berkonotasi
memberikan dampak pada peningkatan
biaya hidup dan mempengaruhi keuangan
rumah tangga. Meski secara ekonomi
seseorang telah memiliki kemapanan, jika
mindset negatif tentang kenaikan harga
masih mempengaruhi alam bawah sadar dan
mendominasi pikiran sadarnya, mau tidak
mau dia akan selalu bersikap anti kenaikan
harga.
Karena itu, langkah presiden terpilih
Jokowi yang berencana melakukan pe
nyesuaian harga BBM bersubsidi dengan
membahasakannya sebagai ‘pengalihan
anggaran’, menjadi cara untuk mengubah
pikiran alam bawah sadar masyarakat. Tidak
akan membahasakan sebagai kenaikan
BBM, melainkan pengalihan anggaran
subdisi BBM kepada subsidi pendidikan atau
sektor lainnya.
Praktik mengubah mindset tersebut,
sebenarnya sering diterapkan di beberapa
perusahaan. Misalnya membahasakan
kenaikan harga dengan penyesuaian, atau
peningkatan kualitas. Dan itu sudah menjadi
hal biasa.
Kembali ke masalah rencana pengalihan
anggaran subsidi BBM, mungkin akan
lebih lengkap lagi apabila rencana tersebut
juga diikuti dengan edukasi tentang
bijak mengkonsumsi energi,

gerakan

menggunakan transportasi umum, dll. Tentu
saja, hal tersebut juga harus diimbangi
dengan upaya pemerintah kelak dalam
memberikan fasilitas transportasi massal
yang layak dan memadai.
Semoga upaya mengubah mindset
tersebut bisa menjadi titik awal bagi kemajuan
ekonomi bangsa ini dan mencetak bangsa
yang bijak menggunakan energi.•
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Dinamika Dalam Melakukan Pengaturan BBM Subsidi

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran BPH Migas No. 937/07/
Ka BPH/2014 tanggal 24 Juli 2014, PT Pertamina (Persero) sebagai
badan usaha yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan hampir
seluruh BBM bersubsidi kepada seluruh masyarakat dipelosok
tanah air, tentu harus mengimplementasikan belied pemerintah ini.
Sejatinya Surat Edaran BPH migas di atas hanyalah salah satu
belied dari banyak belied yang dikeluarkan pemerintah/eksekutif;
baik Presiden sendiri, BPH Migas, menteri ESDM maupun dari DPR
RI/legislatif; berupa undang-undang APBN. Untuk lebih ringkasnya,
pengaturan penyaluran BBM bersubsidi secara garis besar dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Legislatif; menetapkan Volume quota BBM bersubsidi,
dimana untuk tahun 2014, sesuai APBNP adalah sebesar 46 milyar
liter. Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) membagi volume
nasional tersebut ke setiap kabupaten /kota diseluruh negeri. Dengan
asumsi-asumsi keekonomian yang telah ditetapkan, anggaran
subsidi BBM tahun 2014 ini adalah sebesar Rp 247 T. Produk
hukum dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini adalah undangundang APBN yang tentunya adalah produk hukum tertinggi, setelah
undang-undang dasar 45. Disini PT. Pertamina (persero), secara
hukum formal, dalam penyaluran BBM seharusnya tidak boleh
melebihi angka yang ditetapkan oleh DPR RI tersebut.
2. Eksekutif; Peraturan dari pemerintah, antara lain Perpres
15 tahun 2012, dilanjutkan dengan Permen ESDM No. 18 tahun
2013 dan aturan-aturan lain dari BPH Migas berupa Surat Edaran.
Dalam peraturan pemerintah lebih ditekankan pada konsumen yang
berhak menggunakan BBM subsidi. Dimana baik dalam Perpres,
Permen ESDM maupun Surat Edaran BPH Migas, secara garis
besar konsumen yang berhak menerima BBM bersubsidi adalah :
• Minyak Tanah, untuk konsumen rumah tangga, usaha mikro dan
perikanan.
• Premium, untuk konsumen pertanian, usaha mikro, perikanan
(nelayan), transportasi dan layanan umum.
• Minyak Solar, untuk konsumen pertanian, usaha mikro, perikanan
(nelayan) dan transportasi.
Semua konsumen pengguna diatas, harus mendapat
surat rekomendasi dari SKPD yang membidangi, kecuali untuk
transportasi darat.
Melihat dari konsumen pengguna diatas, jelas bahwa
pemerintah mengarahkan agar BBM bersubsidi hanya dipergunakan
oleh konsumen yang tidak mampu. Semangat keperpihakan
kepada rakyat kecil sangat kental. Terlihat bahwa Industri besar,
industri pertambangan, perkebunan tidak berhak mendapatkan
BBM bersubsidi. Permasalahan dilapangan akan menjadi lain,
saat PT. Pertamina (Persero) maupun retail outlet-nya (SPBU),
mengimplementasikan kebijakan tersebut.
Pertanyaan mendasar bagi kita semua adalah bagaimana bila
besaran angka subsidi (46 miliar liter) tersebut tidak mencukupi untuk
melayani konsumen pengguna yang telah ditetapkan pemerintah.
Tentunya PT. Pertamina (Persero) telah mengeluarkan berbagai
cara dan upayanya untuk mengamankan kebijakan ini, antara lain :
1. Menyediakan retail outlet (SPBU) atau minimal nozzle BBM
non subsidi (Pertamax, HSD/Premium NPSO, maupun
Pertadex). Sehingga saat BBM subsidi telah “habis quota” maka
dipersilahkan menggunakan BBM non subsidi.
2. Mempromosikan BBM non subsidi di SPBU, misalnya dengan
jargon “mana pertamax-ku” dan berbagai bentuk usaha promosi
lain yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat mampu untuk
tidak menggunakan BBM bersubsidi.
3. Menyediakan “red carpet” dan layanan istimewa untuk
memudahkan konsumen BBM non subsidi mendapatkan BBM.
4. Membangun sisyem RFID (radio frekuency ID) untuk seluruh
kendaraan bermotor di tanah air.
5. Melayani BBM non subsidi kepada perusahaan-peruhaaan besar,
instansi pemerintah dan konsumen lain yang tidak berhak subsidi.
Bagi yang membutuhkan BBM dengan volume kecil (100 liter s/d
1000 liter), PT. Pertamina (Persero) menyediakan jasa pengiriman
dengan mobil tanki yang menggunakan flow meter.
6. Selalu berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk secara bersama
melakukan penataan peggunaan BBM subsidi. Antara lain
memastikan bahwa rekomendasi SKPD kepada konsumen
berhak, untuk mendapatkan BBM subsidi yang riil sesuai
kebutuhan.
7. Berkoordinasi yang rapat dengan aparat hukum, dengan men
sosialisasikan dan berdiskusi baik formal maupun informal
mengenai belied pemerintah perihal BBM bersubsidi. Hal ini
tentunya dalam rangka memberikan efek jera kepada para
“konsumen tidak berhak”, yang dengan berbagai cara melakukan
pembelian ke SPBU untuk keuntungan pribadi.
8. Mendorong Pemprov/pemkab/kota untuk membuat aturan daerah
yang output akhirnya dapat menghemat BBM. Serta sejalan
dengan aturan pemerintah pusat, agar konsumen pengguna
berhak BBM subsidi benar-benar dilindungi dari rongrongan
konsumen yang tidak berhak. Beberapa pemprov/pemkab/ kota
telah mempunyai perda sendiri perihal pengaturan BBM.
Dalam usaha menjalankan dan memastikan BBM subsidi dapat
sampai kepada masyarakat yang berhak, pihak PT. Pertamina

(persero) juga tidak sedikit mendapatkan permasalahan di lapangan.
1. Operator SPBU yang tentunya bagian dari rakyat kecil yang perlu
diperhatikan, justru menjadi palang pintu terakhir menjaga agar
subsidi sampai ke target. Ini kelihatan sepele, namun operator
SPBU selalu menjadi pihak yang dipersalahkan saat ada “hanya
potensi” penyimpangan BBM subsidi.
2. Saat terjadi antrian konsumen angkutan umum di SPBU dan dalam
waktu bersamaan ada jejeran jerigen untuk usaha mikro (telah
direkomendasi SKPD), siapa yang harus didahulukan. Peraturan
jelas, bahwa ada hak yang sama antara konsumen usaha mikro
dan konsumen angkutan. Kembali operator menjadi bumper dari
kebijakan ini. Mereka harus berhadapan dengan konsumen yang
sangat heterogen dengan berbagai perangai.
3. Pekerja PT. Pertamina (Persero) khususnya para pekerja yang
langsung berhubungan dengan masyarakat dan pemangku
kepentingan lain, setiap saat harus menjelaskan kebijakan ini
kepada seluruh masyakat stakeholder. Banyak masyarakat dan
pengamat yang mengatakan: “BBM subsidi memang tidak naik
harga, namun tidak ada barang.” Sementara ada oknum pejabat
pemerintah yang selalu menjawab “aman, cukup, tidak antrian”
dan seterusnya, yang seakan menafikan permasalahan riil di
lapangan. Cari aman saja.
Melihat kondisi dilapangan diatas, sejatinya yang paling dirugikan
disini adalah rakyat kecil. Rakyat kecil yang membutuhkan 3 sampai
5 liter BBM subsidi harus berbenturan dengan berbagai kepentingan
konsumen yang “kurang” berhak. Yang paling memprihatinkan disini
adalah berbenturannya konsumen langsung, rakyat kecil, sopir
bus/truk dengan operator SPBU yang tentunya juga masyarakat
kecil yang kurang beruntung di negeri ini. Sementara pemilik truk
angkutan barang atau angkutan, yang mungkin adalah orang
mampu, tidak pernah bersinggungan dengan permasalahan mencari
BBM “murah”.
Barangkali “subsidi langsung” ke rakyat tidak mampu lebih
bisa menunjukkan rasa keadilan. BBM di SPBU yang “mahal” bisa
dibeli oleh siapapun konsumen. Kemudian masarakat tidak mampu
dibekali langsung uang tunai untuk membeli atau menambah
kekurangan untuk membeli BBM “mahal”.
Dengan kebijakan targeted subsidy diatas, maka distorsi
penyaluran BBM dapat dihilangkan. Potensi penyimpangan,
kongkalikong, memperkaya diri semakin tidak memungkinkan.
Memang akan timbul permasalahan baru, yaitu kriteria pembagian
subsidi langsung itu. Namun karena dimulai dari prinsip bahwa
subsidi harus mengena pada penerima yang berhak dan pasar
berjalan normal, maka permasalahan itu dapat dikurangi dengan
perencanaan, pelaksanaan dan audit yang baik.
Melihat kondisi lapangan di atas dan kaitan dengan quota yang
makin menipis serta diperkirakan habis sebelum akhir tahun 2014,
dilakukan upaya-upaya penyaluran oleh PT. Pertamina (persero)
yang sejalan dengan amanah quota 46 milyar liter dari legislatif dan
petunjuk aturan pengguna BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah.
Seperti, mulai 1 Agustus 2014, seluruh SPBU di Jakarta Pusat tidak
lagi menjual Solar bersubsidi dan mulai 4 Agustus 2014, waktu
penjualan Solar bersubsidi di seluruh SPBU di Jawa, Sumatera,
Kalimantan, dan Bali akan dibatasi dimulai pukul 08.00 sampai
dengan pukul 18.00 untuk cluster tertentu.
Tidak hanya Solar di sektor transportasi, mulai tanggal 4
Agustus 2014, alokasi Solar bersubsidi untuk Lembaga Penyalur
Nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS) juga akan dipotong sebesar
20% dengan hierarkhi urutan prioritas penyaluran adalah angkutan
penumpang laut/darat, lalu kapal nelayan di bawah 30 GT dan
sisanya untuk nelayan diatas 30 GT.
Mempertimbangkan aspek hukum, Pertamina melakukan
pengaturan BBM subsidi agar tidak melewati angka kuota yang
ditetapkan. Pengaturan dilakukan dengan dua cara, yaitu dari sisi
suplai-nya dan dari sisi konsumen penggunanya.
Dari sisi suplai, PT. Pertamina (persero) melakukan hal-hal
sebagai berikut :
1.Berdasar data historis dipelajari volume konsumsi setiap bulannya,
kemudian dilakukan pendalaman per minggu dan per harinya.
Dapat kami gambarkan, saat hari-hari besar, liburan, musim ikan
dan lain-lain, pasti konsumsi BBM akan lebih tinggi dibanding hari
biasa. Demikian hari senin, hari selasa dan seterusnya hari minggu,
tentu mempunyai karakteristik pola konsumsinya. Hal ini dijadikan
dasar untuk menentukan perkiraan konsumsi harian setiap harinya.
2.Karena dilakukan pengaturan BBM subsidi, (dan tentunya ti
dak dimungkinkan adanya penurunan konsumsi) maka untuk
mengantisipasi kekurangan suplai BBM subsidi dipastikan harus
ada BBM nonsubsidi di SPBU. Secara teori dipastikan tidak akan
ada kekurangan/kekosongan BBM disuatu tempat.
Dari sisi konsumen, PT. Pertamina (persero) melakukan edukasi,
sosialisasi, dan tindakan konkrit terhadap lembaga penyalur SPBU
yang lengah dalam penyaluran BBM, sehingga dapat memberikan
kesempatan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab untuk
melakukan penyimpangan.
Pengalaman panjang tentang antrian BBM di SPBU tentunya
akan menjadi pertimbangan pemerintah baru untuk menentukan
kebijakan tentang BBM subsidi. Harus ada keberanian untuk
mengubah paradigma subsidi komoditas menjadi subsidi langsung.•
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SKK MIGAS rekomendasikan
pertamina terlibat di blok
mahakam

JAKARTA (Investor Daily) – Hingga kini

pemerintah belum juga memutuskan nasib
kontrak Blok Mahakam yang akan berakhir tahun
2017. Namun SKK Migas merekomendasikan
agar Pertamina dilibatkan dalam pengoperasian
lapangan yang kini dikerjakan Total E & P
Indonesie. Deputi Perencanaan SKK Migas
Aussie G. Gautama menuturkan, SKK Migas
merekomendasikan agar mayoritas kepemilikan
hak partisipasi di Blok Mahakam diberikan
kepada Pertamina. Namun, besaran hak
tersebut serta apakah Total E&P Indonesie dan
Inpex Corporation masih akan terlibat dalam
pengelolaannya, SKK Migas menyerahkan
sepenuhnya kepada pemerintah. Pihaknya telah
memberikan rekomendasi dari sisi keekonomian
dan teknis. Selanjutnya, rekomendasi SKK Migas
ini masih harus ditelaah lagi oleh Kementerian
ESDM dengan pertimbangan yang lebih luas.

LOkasi pelabuhan cilamaya
digeser

JAKARTA (Kontan) – Pemerintah berencana
menggeser lokasi pelabuhan Cilamaya di
Karawang, Jawa Barat. Sebab di lokasi proyek
yang telah ditentukan pemerintah saat ini
terdapat anjungan migas dan pipa migas milik
Pertamina. Dedy S. Priatna, Deputi Bidang
Sarana dan Prasarana Bappenas mengatakan,
pergeseran lokasi proyek Cilamaya dilakukan
untuk menghindari kerugian yang akan dialami
Pertamina akibat dampak pembangunan
pelabuhan. Berdasarkan kajian, pembangunan
pelabuhan Cilamaya harus digeser sejauh 2 3 km. “Dengan adanya pergeseran tersebut,
pemerintah harus mengeluarkan tambahan
sekitar 105 juta dolar AS hinggi 120 juta dolar
AS. Dana ini untuk memperkuat konstruksi pipa
bawah laut agar tidak menganggu produksi
Pertamina•RIANTI
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Tuangkan Idemu di APAIDEMU
JAKARTA – Mengulang
kesuksesan program ‘APA
IDEMU’ yang pertama kalinya
diselenggarakan di tahun
2012, PT Pertamina (Persero)
kembali menggelar program
‘APAIDEMU’ yang dimulai
sejak 10 September hingga
bulan Desember 2014 men
datang.
Program ‘APAIDEMU
2014” yang mengusung
tem
 a ‘Bikin Indonesia
Bangga’ ini merupakan
ajang pencarian ide inspiratif
terbaik serta pengembangan
talenta yang ditujukan bagi
generasi muda Indonesia
sebagai bentuk komitmen
dan kontribusi Pertamax
untuk berpartisipasi dalam
meningkatkan kualitas dan
karakter generasi muda
yang dapat diandalkan dan
dibanggakan.
Program ‘APAIDEMU
2014’ menerapkan pende
katan dan mekanisme
kompetisi yang telah di
semp urnakan dari pen ye
lenggaraan pertama, yaitu
dengan mengikutsertakan
beberapa masukan dari
berbagai pihak seputar youth
program yang diminati dan
memberikan manfaat nyata
berupa pengembangan diri
dan dana untuk pembinaan.
Manager Commercial
Fuel Retail Marketing
Pertamina, Budi Hartanto
dalam kesempatan konferensi
pers program ‘APAIDEMU
2014’, di Restaurant Ra
rampa Mahakam, Jakarta,
pada (10/9), men yatakan,
program tersebut terbuka

b a g i g e n e r a s i m u d a d i
seluruh Indonesia yang
berusia antara 18-35 tahun
atas nama individu ataupun
kelompok. Pertamax juga
mengadakan roadshow di
7 kota besar di Indonesia
untuk menyebarkan informasi
tentang program ‘APAIDEMU
2014’ ini.
Budi menilai program ini
mampu merangsang generasi
muda untuk mengembangkan
kemampuan, kualitas dan
kompetensi diri ke arah yang
lebih baik.
“Generasi muda In
donesia sebenarnya memiliki
kemampuan dan kecerdasan
yang tidak kalah dan mampu
bersaing dengan generasi
muda di negara-negara
lain. Namun karena kurang
terekspos serta kurangnya
wadah kompetisi bergengsi
maka menyebabkan talentatalenta muda berbakat
tersebut tersembunyi. Karena
itulah, kami hadirkan program
‘APAIDEMU’ yang dapat
dimanfaatkan oleh generasi
muda untuk mengasah ke
mampuannya,” tutur Budi.
Untuk mengikuti kom
petisi ‘APAIDEMU 2014’ yang
berhadiah total Rp100 juta ini,
peserta dapat mengirimkan
ide segar yang inovatif dan
aplikatif baik dalam bentuk
konsep maupun prototype
atau rencana inovasi dari
p ro g r a m / b i s n i s / p ro y e k /
movement dari yang sudah
ada ke situs www.apaidemu.
com sebelum 20 November
2014.
Kompetisi ini dapat dalam
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Manager Commercial Fuel Retail Marketing Pertamina, Budi Hartanto menjelaskan
tentang program APAIDEMU 2014.

berbagai format yaitu slide
(maksimal 10 slide), esai
(maksimal 1.500 kata) dan
video (maksimal 3 menit).
Selanjutnya akan dipilih
3 ide inspiratif terbaik yang
berhak atas penghargaan
‘APAIDEMU 2014’. Ketiga
finalis akan mendapat penga
laman berharga yang diberikan
Pertamax, yaitu mengikuti
kegiatan ‘Pertamax Boot
Camp’ yang memiliki tujuan
untuk mengembangkan
komp etensi serta potensi
kepemimpinan generasi
muda melalui ide-ide inspiratif
yang memiliki dampak yang
berkesinambungan terhadap
negeri dengan mengangkat
spirit kepemudaan.
Salah satu pemenang
‘APAIDEMU 2012’ adalah
Putri yang memiliki ide
SabangMerauke (Seribu
Anak Bangsa Merantau untuk
Kembali).
Aspirasinya adalah me
nanamkan nilai-nilai pen
didikan, keberagaman, dan
nasionalisme melalui gerakan

pertukaran anak bangsa dari
dan ke berbagai wilayah di
Indonesia. Pertukaran anak
antardaerah di Indonesia
dilakukan saat liburan sekolah
untuk membuka cakrawala
anak, menanamkan mindset
pentingnya pendidikan,
mengasah toleransi, dan
men umbuhkan rasa ke-In
donesiaan.
Ide SabangMerauke
tersebut telah dilaksanakan
pada 28 Juni-14 Juli 2013 di
Jakarta. Sebanyak 10 anak
berusia 14-16 tahun dan
berasal dari sembilan daerah
berlatar belakang budaya,
suku dan agama yang
berbeda mengikuti program
ini. Selama 2 minggu mereka
tinggal bersama keluarga
angkat yang disebut Famili
SabangMerauke.
“ K e h a d i r a n p ro g r a m
‘APAIDEMU’ membuat kami
dipercaya untuk menyalurkan
ide-ide yang kami anggap
sangat bermanfaat. Kamipun
semakin dikenal banyak
orang,” tutur Putri.•IRLI

BANDUNG - Pertamina
Corporate University (PCU)
bekerja sama dengan B4T
(Balai Besar Bahan dan
Barang Teknik) Departemen
Perindustrian Bandung me
nyelenggarakan Program
Training Non Destructive
Testing (NDT) Level - 1 (ber
sertifikasi) untuk pekerja
Direktorat Pengolahan. Pro
gram ini merupakan upaya
meningkatkan kompetensi
maupun skill pekerja kilang
khususnya pekerja stationary
engineering yang tugasnya
sebagai inspector agar

mempunyai kompetensi dan
berkualiflkasi dalam bidang
Non Destructive Testing.
Diharapkan, setelah
mengikuti training terse
but pekerja mampu
m e n ga p l i k a s i k a n d a n
melaksanakan pengujian
dengan metode Non
Destructive Testing (NDT).
Mengingat konstruksi
peralatan dan instalasi di
kilang industri migas pada
umumnya menggunakan
sambungan lasan.
Untuk mencapai kelaikan
pakai suatu peralatan/ ins

talasi yang menggunakan
sambungan las diperlukan
perhatian khusus dan me
menuhi ketentuan-ketentuan
standard/code mulai dari
desain, fabrikasi, konstruksi
hingga inspeksi akhir penge
lasan. Tujuannya, agar produk
lasan dapat memenuhi spe
sifikasi persyaratan standar/
code yang berlaku dan dapat
dihandalkan kemampuan
operasionalnya.
Program ini merupakan
salah satu program lanjutan
dari Inspector Academy
yang telah digulirkan pada

September 2013. Pada ta
hun ini, telah dilaksanakan
dua program sertifikasi,
yaitu Radiographic Interpreter
yang diikuti oleh 13 peserta
dari RU II sd RU VI dan Non
Destructive Test (NDT) Level
- 1 dengan durasi waktu se
lama 18 hari, mulai 12 - 30
Agustus 2014.
Pelatihan ini disampaikan
seluruhnya oleh instruktur ahli
teknologi B4T- Bandung yang
memiliki akreditasi nasional
dan International. Di akhir
program, B4T sebagai badan
penyelenggara menyatakan

Foto : PCU

Pertamina Corporate University Cetak Pekerja Kilang Jadi Ahli NDT Level-1

seluruh peserta lulus dengan
hasil memuaskan.
Dengan semakin ber
tam bah n y a ko m peten si
pekerja kilang, diharapkan

pekerjaan mechanical yang
konstruksinya menggunakan
sambungan lasan dapat
diperiksa dan diteliti dengan
maksimal.•PCU
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DPPU Minangkabau mengadakan tasyakuran dalam rangka
pelayanan haji flight 2014.

DPPU Minangkabau
Layani Haji Flight 2014
Padang - DPPU Minangkabau melaksanakan
acara tasyakuran dalam rangka pelayanan Haji
Flight Tahun 2014 di Bandara Minangkabau, (1/9).
Rangkaian acara tersebut, meliputi pengarahan
dari Operation Head DPPU Minangkabau, Rudik
Kuncoro dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng
dan penyerahan secara simbolis ke masing-masing
bagian, serta melakukan doa bersama.
DPPU Minangkabau pada tahun 2014 ini
melayani Haji Flight untuk penerbangan embarkasi
Padang, penerbangan transit dari SOC (Solo)
dan penerbangan transit dari BPN (Balikpapan).
Pelayanannya dimulai pada 1 September sam
pai dengan 28 September 2014 (phase I/ke
berangkatan).
Total kebutuhan fuel pada phase I yang akan
dilayani khusus dalam penerbangan Haji tahun ini
sebanyak 6.781 KL dengan 96 flight.•MOR I

C IL A C A P – A l i h k e l o l a
m a i nt e n a n c e k i l a n g d i
D i r e kt o r a t P e n g o l a h a n
PT. Pertamina (Persero)
dituangkan secara resmi
melal ui penandatanganan
Memorandum of Under
standing (MoU) antara Direktur
Pengolahan Pertamina
Chrisna Damayanto dengan
Direktur Utama PT. Patra
Badak Arun Solusi (PBAS)
Nanang Untung, di Head
Office RU IV Cilacap.
MoU yang ditandatangani
oleh kedua belah pihak
merupakan perjanjian kerja
sama dalam segala aspek
Direktorat Pengolahan, baik
operation, maintenance,
maupun training. Sebelum
adanya MoU ini, sektor
maintenance kilang dike
lola oleh Refinery Unit sen
diri. Namun dengan ada
nya kesep
akatan ini,
maka maintenance kilang
seluruhnya akan dikerjakan

oleh PBAS.
“Ide mengenai proses
maintenance yang dikerjakan
di luar Refinery memang sudah
ada sejak lama karena sesuai
hasil benchmarking dengan
perusahaan luar, maintenance
seharusnya dikerjakan oleh
pihak luar, bukan pihak kita
sendiri. Setelah adanya
MoU ini, pelaksanaan main
tenance seperti Turn Around
akan kita serahkan kepada
PBAS. Namun, kita tetap
melaksanakan proses
maintenance and scheduling,
jadi tidak perlu khawatir de
ngan perubahan ini,” papar
Chrisna Damayanto.
“Perubahan ini merupakan
bagian dari evolusi dan
transformasi ke arah yang
lebih baik. Harapannya
dapat mendorong keandalan
kilang sehingga dapat
menjadi perusahaan yang
meng-energizing Asia. Untuk
itu, GM seluruh unit harus

Foto : ADITYO
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Pertamina dan Patra Badak Arun Sepakat
Kerja Sama dalam Pengelolaan Kilang

Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto dan Direktur Utama PT. Patra
Badak Arun Solusi Nanang Untung menandatangani MoU Pengelolaan Kilang.

mendukung perubahan ini
dan bertanggung jawab untuk
mengaplikasikan MoU ini
dalam kontrak implementasi,”
tegas Chrisna.
PBAS merupakan service
company gabungan dari
PT. Patra, PT. Badak, PT.
Arun sebagai solusi segala
keperluan di Direktorat Pe
ngolahan Pertamina maupun

industri migas di seluruh dunia
terutama untuk mengem
bangkan bisnis pengelolaan
fasilitas kilang minyak dan
gas.
“Dengan adanya kerja
sama ini, diharapkan kegiatan
maintenance operasional
kilang akan berjalan dengan
lebih efektif dan efisien,” ujar
Nanang Untung.•RU IV

atau ATM BRI tanpa harus
memiliki rekening Bank BRI.
Selain di Kota Batam,
Pertamina berkomitmen
untuk terus mengembangkan
program Fuel Card ke ber
bagai daerah yang memiliki
karakteristik serupa dengan
Kota Batam, seperti Ka
bupaten Belitung, Kabupaten
Ta r a k a n , s e r t a w i l a y a h

Kabupaten Bintan dan Kodya
Tanjung Pinang. Terhitung
sejak 1 September lalu,
wilayah-wilayah tersebut telah
menerapkan Kartu Survey
manual sebagai langkah awal.
Selanjutnya, mekanisme yang
sama dapat diterapkan di
wilayah Pulau Bali, dan juga
seluruh Pulau Jawa.• Rudi

Pengendalian Solar Bersubsidi dengan Fuel Card di Batam ... Sambungan dari halaman 1
dapat berjalan dengan baik
dan memberikan hasil yang
optimal di tempat lainnya.
Fuel Card dapat menjadi
salah satu contoh model
penerapan distribusi BBM
bersubsidi secara tertutup.
Dengan Fuel Card, data
transaksi BBM bersubsidi
terekam sehingga dapat
membantu pemerintah

dalam upaya memonitor dan
memastikan BBM bersubsidi
tepat sasaran, di mana
terdapat batasan pembelian
harian sesuai dengan
peraturan yang ditetapkan
pemerintah daerah. Fuel Card
ini tidak dapat dipalsukan
atau digandakan secara ilegal
sehingga satu kartu benarbenar hanya dapat digunakan

untuk satu kendaraan.
Peluncuran Fuel Card kerja
sama antara Pertamina dan
BRI ini merupakan kontribusi
nyata kedua perusahaan un
tuk ikut mendorong pene
rapan Gerakan Non-Tunai
yang selama ini telah dica
nangkan oleh Bank Indo
nesia. Peluncuran Kartu
Uang Elektronik ini sebagai

bentuk peningkatan layanan
Prima BRI kepada nasabah
yang menggunakan BBM
Bersubsidi serta ikut mendo
rong penggunaan BBM yang
efektif dan efisien melalui
transaksi tanpa uang tunai.
Konsumen dapat dilayani
untuk melakukan pengisian
ulang di seluruh SPBU setem
pat dan di Kantor Cabang

Ariffianto/DSU

Follow Up Risk Commendation Asuransi di RU II Berhasil 100%
CILACAP - Kabar sangat
membanggakan, pertama kali
dalam sejarah kegiatan risk
survey di lingkungan asset
holder/risk owner Pertamina
dan Group, terjadi pencapaian
penyelesaian tindaklanjut atas
semua risk recommendation
yang diberikan pada periode
sebelumnya secara penuh
(100%) alias full completion!
Hal itu terjadi di Refinery Unit
II Dumai. Pencapaian yang
impresif mengingat pihak
‘penilai’ adalah independent
surveyor serta para senior
engineers berkualitas inter
nasional dari underwriters AIG

dan Allianz yang mem-back
up proteksi asuransi atas
risiko Pertamina melalui PT
Tugu Pratama Indonesia (TPI).
Perwakilan underwriter
yang tergabung dalam tim
survei yang dilaksanakan
pada 25-27 Agustus 2014
tersebut menyatakan ke
kagumannya atas hasil kerja
keras Pengolahan dimana
secara ‘excellent’ terlihat kerja
sama yang sangat baik dari
jajaran manajemen hingga
level pelaksana menunjukkan
kualitas tim yang sangat
berbeda dari yang pernah
mereka temui sebelumnya.

Pada proses penutupan
asuransi (insurance
coverage), performa profil
risiko menjadi hal utama bagi
pihak underwriters (pihak
yang melakukan kajian/
assessment atas risiko
yang akan di-transfer untuk
mendapatkan proteksi
asuransi) dalam menentukan
apakah risiko akan diterima
atau ditolak. Jika diterima,
seberapa luas cakupan
asuransi yang akan diberikan
(terms & conditions-nya) dan
seberapa besar rate premi
yang akan diterapkan.
Agar mendapatkan

posisi tawar (bargaining
position) yang baik dengan
para underwriters, menjadi
komitmen bersama dari pihak
HSSE yang mewakili risk
owner/asset holder, fungsi
Financial Risk & Insurance/
FRI (sebagai koordinator
pengelolaan asuransi
korporat) serta TPI (sebagai
penanggung asuransi) dan
PT Synergy RMC (sebagai
independent surveyor) untuk
melaksanakan berbagai
program risk management
improvement. Termasuk di
dalamnya program risk survey
dan workshop sehubungan

dengan implementasi safety.
Kegiatan risk survey yang
dilakukan di lingkungan Pe
ngolahan Pertamina me
rupakan program pioneer
yang sangat baik dan men
dapat dukungan penuh
pihak underwriters asuransi,
sehingga menjadi contoh
yang diaplikasikan di
fungsi Aviation, Shipping,
M&T, serta beberapa SJV
di antaranya: Badak, Arun,
PDSI bahkan SKK Migas,
yang mengikutinya dengan
menerapkan kegiatan risk
survey di lingkungan KKKS.
Apresiasi yang tinggi

diberikan kepada Direktur
Pengolahan dan jajaran
Direktorat Pengolahan atas
segala upaya peningkatan
safety management di ling
kungan aset dengan risiko
dan value yang tinggi tersebut.
Ada atau tidak ada asuransi,
safety merupakan hal utama
dan prioritas yang tidak dapat
ditawar lagi demi keamanan
bekerja dan pencapaian
target perusahaan.
Keberhasilan RU II Dumai
ini diharapkan dapat me
motivasi RU dan unit bisnis
lainnya agar menjadi lebih
baik lagi.•Hanindio W. Hadi - FRI
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Direktur Utama PEPC menanam Pohon Trembesi di Embung
Blibis, Purwosari, Bojonegoro

PEPC Tanam 10 Ribu
Trembesi di Bojonegoro
BOJONEGORO - Upaya peduli lingkungan terus

dilakukan oleh operator Unitisasi Lapangan Gas
terintegrasi Jambaran – Tiung Biru (JTB), PT
Pertamina EP Cepu (PEPC) di wilayah kerjanya.
Salah satunya dengan melakukan penanaman
10 ribu pohon Trembesi dan Kemiri Sunan untuk
tahap pertama di Embung Blibis, Desa Purwosari,
Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro,
Jawa-Timur, Kamis (11/9).
Direktur Utama PEPC, Amril Thaib Mandailing,
mengatakan, program penanaman bibit pohon di
sekitar wilayah kerjanya ini bertujuan untuk bisa
menyerap CO2. Selain itu, juga untuk menjaga
lingkungan agar tetap baik. “Paling bagus
adalah pohon Trembesi. Sebab, diperkirakan
pohon trembesi mampu menyerap CO 28,5 ton
2

karbondioksida setiap tahunnya,” kata Amril.
Dia menjelaskan, sampai saat ini PEPC telah
menanam pohon sebanyak 300.216 pohon
yang lokasi penanamannya di berbagai wilayah
di Indonesia, selain di wilayah Bojonegoro, seperti
di daerah Danau Singkarak (Program Singkarak
Go Green), dan daerah Danau Toba (Program
Toba Go Green).
Acara ini dihadiri Perwakilan SKKMigas
Jabamanusa, Forpimda Kabupaten Bojonegoro,
Direksi dan Tim Manajemen PEPC, seluruh
Muspika se Kabupaten Bojonegoro, serta tokoh
Masyarakat Kecamatan Purwosari.
Lebih lanjut Amril menambahkan, “Pena
naman pohon ini dilakukan sebagai bentuk
komitmen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Amdal) Proyek Pengembangan Gas Lapangan
JTB di wilayah Bojonegoro.”
“Semoga program penanaman pohon yang
dilakukan PEPC yang bekerja sama dengan
Kodim 0813 Bojonegoro ini dapat bermanfaat
bagi warga Bojonegoro. Utamanya warga sekitar
lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB),” ujar Staf
Ahli Bidang Pemerintahan Pemkab Bojonegoro,
Harto dalam sambutannya.•

PEPC

KARAWANG - Kabupaten

rumah jamur milik anggota

salah satu lumbung padi

lokasi.

Karawang merupakan
yang menyimpan potensi
kebutuhan pangan. Dikenal
sebagai penghasil beras,
dengan produksi gabah kering
pungut pada tahun 2011
sebesar 1.435 ton. Produksi
yang sangat tinggi tersebut,
ternyata memberikan limbah
sampingan, yakni jerami sisa
hasil panen.
Bagi

warga

Desa

Sukam ulya, Kecamatan
Cilamaya Kulon, Kabupaten
Karawang, jerami sisa hasil
panen menjadi bahan awal
bagi kegiatan budidaya
jamur merang. Masyarakat
setempat yang sebagian
besar petani, membentuk
Gabungan Kelompok Tani
atau Gapoktan Sentosa,
untuk membudidayakan
jamur merang.
Budidaya jamur sudah
dimulai sejak tahun 2007,
dengan difasiltiasi lembaga
asing. Karena tidak ada
pendampingan berkala dan
kegiatan dilakukan sendirisendiri, membuat hasil
usaha tersebut jauh dari
yang diharapkan. “Panen
tidak maksimal bahkan kami
rugi, karena proses budidaya
jamur tidak dipantau dengan
standar yang sama,”papar
Sudin, pengurus Gapoktan
Sentosa.
Usaha sampingan yang
diharapkan bisa menyokong
ekonomi keluarga tersebut
kembali ditekuni dengan
serius. “Aktivitas kami
semakin terorganisir setelah
dibina PT Pertamina EP
Asset 3, Field Subang,”jelas
Sudin. Kini 14 kumbung atau

kelompok, berdiri dalam satu
Puluhan warga terlibat
dalam kegiatan ini. Mulai
d a r i p e n g o l a h a n je ra m i
sebagai media untuk hidup
jamur merang, penebaran
benih, penguapan, panen,
pembuatan kompos dari
limbah media jamur, hingga
membuat makanan olahan
dari jamur. “Kegiatan disini
terintegrasi. Tidak hanya me
libatkan anggota kelompok,
tetapi juga masyarakat
yang ingin menjadi buruh
disini,”jelas Sudin yang me
miliki lebih dari 5 buruh lepas.
CSR Staf Pertamina
EP Asset 3 Field Subang,
Fikri Hardian mengatakan,
bantuan pembinaan dari per
seroan sudah diberikan sejak
2010. “Awalnya, Pertamina
membina pembudi daya
jamur di daerah Subang,
yang selanjutnya ilmunya
dibagi kepada petani di Ka
rawang,”jelas Fikri.
Pertamina membantu
mengorganisasi kumbung
jamur secara berkoloni di
dalam satu kawasan. Peru
sahaan juga memberikan
pelatihan dengan meng
gandeng berbagai pihak,
untuk mengajarkan kete
rampilan mengolah makanan
dari jamur merang serta me
manfaatkan limbah organik.
Proses pembuatan media
tanam jamur, hingga panen
memerlukan waktu 40 hari.
“Panennya bisa beberapa
kali. Namun setelah 40 hari,
media harus diganti dengan
yang baru,”kata Sudin.
Sekali panen, masing-masing
anggota bisa menghasilkan

Foto : PRIYO

Foto : PEPC

Jamur Merang Tingkatkan Ekonomi
Warga Karawang

Sebagian warga Desa Sukamulya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten
Karawang menunjukkan hasil budi daya jamur merang yang mereka usahakan.

lebih dari 1 kuintal jamur
merang. Pendapatan yang
diperoleh pun cukup lumayan.
Jamur merang kualitas
super biasa dijual seharga
Rp 23 ribu per kg kepada
pen gumpul. Jamur ‘KW’
(kualitas nomor 2) biasanya
dimanfaatkan anggota ke
lompok lain, khususnya ibu
dan remaja putri untuk mem
buat mi ayam jamur dan roti
isi jamur.
Usai panen, jerami bekas
media tumbuh jamur yang tak
lagi produktif, dimanfaatkan
masyarakat untuk pembibitan
cabai dan terong. Jerami di
campur dengan kotoran kam
bing, kemudian dimasukkan
dalam beberapa kantong.
Bisnis kompos sebagai media
tanam ini pun melahirkan ke
lompok baru, yang tergabung
dalam kelompok pengajian
Al-Ikhlas. “Daripada diem
di rumah, mendingan ada
keg iatan seperti ini,” kata
Saripah.
Kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang diinisiasi
oleh PT Pertamina EP
Asset 3 Subang Field ini,
terpilih menjadi salah satu
nominator pada ajang The
5th Ethical Corporation’s

Annual Responsible Business
Award untuk kategori The
Most Effective Domestic
Community Investment.
Menurut Fikri, peng
hargaan ini adalah event
internasional tahunan yang
dilaksanakan oleh Ethical
Corporation (EC). Lembaga
internasional yang berfokus
pada implementasi bisnis
global yang etis dan bagai
mana perusahaan besar
dunia menanggapi agenda
bisnis yang berkelanjutan.
“Kami memandang pro
gram pengembangan ma
syarakat sebagai suatu
bentuk investasi bukan cost.
Karena itu program CSR
kami merupakan bagian yang
terintegrasi dengan kegiatan
bisnis utama perusahaan,
dengan didasarkan pada
studi pemetaan sosial ma
syarakat,” ujar Fikri.
Sebagai suatu keung
gulan kompetitif, programprogram CSR yang dijalankan
Subang Field terbukti telah
berhasil menurunkan rasio
hambatan operasional dari
aspek sosial sebagai wujud
keuntungan sosial atas in
vestasi (social return on in
vestment).•DSU

KERINCI - Pjs. General Support Manager Proyek Kerinci PT
Pertamina Geothermal Energi (PGE) Jeffri SM menyerahkan
secara simbolis seekor itik petelur kepada Nasution, salah
seorang perwakilan Kelompok Tani Barokah, disaksikan oleh
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kerinci Syafruddin di Desa
Lempur Mudik, Kabupaten Kerinci.
Bantuan ini merupakan program CSR Proyek Kerinci PGE
tahun 2014 untuk bidang pemberdayaan masyarakat. “Semoga
dengan bantuan ini warga akan lebih mandiri sehingga dapat
meningkatkan perekonomian,” ujar Jeffri SM.

Jumlah bantuan yang diserahkan kepada Kelompok Tani
Barokah antara lain 540 ekor itik, pakan jagung sebanyak 5
karung, konsentrat 3 karung, dedak 30 karung, turbo 7 gelas,
dan marsal 10 bungkus, serta kandang dengan pagar keliling.
Kelompok Tani Barokah menyambut gembira dengan
bantuan tersebut. “Kami ucapkan terima kasih kepada Per
tamina yang telah memberikan bantuan ini. Semoga dengan
adanya bantuan ternak itik ini kehidupan kami akan lebih baik
lagi,” ucap Nasution.•PGE

Foto : PGE

Proyek Kerinci PGE Bantu Peternak Itik

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

No. 37

Tahun L, 22 September 2014

7

Yogyakarta – Sebagai wujud tanggung
jawab sosial PT. Pertamina di bidang sosial dan
kemanusiaan, melalui organisasi Pertamina
Foundation melakukan acara sosialisasi
Program Pertamina Beasiswa Sobat Bumi
di Auditorium Pertamina Tower Kampus
Universitas Gajah Mada, pada (20/6).
Pertamina Foundation yang berfokus
dalam bidang pendidikan dan lingkungan
hidup melalui sosialisasi di UGM ini bertujuan
untuk memberikan pengetahuan green life
dan bantuan beasiswa bagi para mahasiswa.
Marketing Branch Manager D.I. Yogyakarta
& Surakarta Freddy Anwar menjadi salah
satu narasumber dalam acara sosialisasi
Program Pertamina Beasiswa Sobat Bumi
untuk memberikan gambaran Pertamina
sebagai perusahaan energi kebanggaan
Indonesia serta tanggung jawabnya terhadap
keberadaan lingkungan serta kemajuan di
bidang pendidikan.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil
Direktur Pertamina Foundation Wahyudin
Akbar, komunitas pencinta lingkungan dan
juga mahasiswa Universitas Gajah Mada
yang terpilih dalam penyeleksian Program
Pertamina Beasiswa Sobat Bumi.
Sosialisasi yang dihadiri oleh sekitar
100 mahasiswa UGM dari berbagai disiplin
ilmu tersebut, Freddy memberikan paparan
mengenai proses bisnis yang dilakukan
oleh Pertamina dari kegiatan Hulu sampai
Hilir. Selain itu juga memberikan arahan
pada calon penerima Program Pertamina
Beasiswa Sobat Bumi sebagai “Ambasador
Muda Pertamina”, yang nantinya diharapkan
sebagai Agent of Change menuju Indonesia
yang lebih baik, selaras dengan tata nilai
Pertamina 6C (Clean, Competitive, Confident,
Commercial, Customer Focused, Capable).
Dan juga sebagai endorser Pertamina dalam
sosialisasi produk Pertamina, memperkenalkan
Pertamina di lingkungan dan masyarakat dan
sharing knowledge.
Hal yang ingin dicapai Pertamina Foun
dation tidak hanya memberikan bantuan bea
siswa pada mahasiswa, namun memberikan
pemahaman akan arti penting untuk menjaga
lingkungan. Hal tersebut selaras dengan
jargonnya, “Cintai Bumi, Selamatkan Bumi”.
Melalui program beasiswa ini, mahasiswa
diharapkan menjadi role model bagi lingkungan
masing-masing. Para calon penerima Program
Pertamina Beasiswa Sobat Bumi dituntut tidak
hanya pintar dalam akademik, namun dapat
menjadi duta dalam menjaga lingkungan
sekitarnya dan mengajak orang lain untuk
berbudaya ramah lingkungan. Kandidatkandidat tersebut juga dapat menjadi Energi
Baru Pertamina dengan added value yang
unggul dan kompeten di antara fresh graduate
lainnya.• Sdy

perairan sekitarnya pun baik,”
jelasnya. Dengan demikian,
kualitas hidup para nelayan
pun menjadi lebih baik.
“Jika ingin melihat konsep
sustainability development,
upaya yang dilakukan
Pertamina Cilacap ini bisa
dijadikan contoh yang baik
bagi pelaku bisnis lainnya,”
ujar Balthasar.
Hal senada juga disam
paikan Direktur Umum Perta
mina Luhur Budi Djatmiko.
Menurutnya, pelestarian
ekosistem mangrove meru
pakan sumber daya alam
yang memiliki arti sangat
penting bagi masyarakat
p e s i s i r. A p a l a g i l a g u n a
Segara Anakan merupakan
ekosistem muara terluas
di Pulau Jawa. “Dengan
keanekaragaman mangrove
terlengkap, diharapkan ke
depannya hutan mangrove
di Segara Anakan ini dapat
menjadi hutan mangrove
terbesar di Asia. Tentunya,
setelah direstorasi,” ujarnya.
Untuk mewujudkan hal
tersebut, melalui Refinery
Unit IV Cilacap, Pertamina
menggandeng Pusat Kajian
Sumber Daya Pesisir dan

Foto : KUN

Sosialisasi Beasiswa
Sobat Bumi di UGM

CILACAP - “Saya sangat
mengapresiasi Pertamina
yang mewujudkan Segara
Anakan menjadi Pusat Kon
servasi Mangrove dan Studi
Plasma Nutfah Indonesia.
Ini menjadi salah satu
bukti model penyelamatan
kawasan pesisir yang dila
kukan oleh sebuah badan
usaha bekerja sama dengan
masyarakat sekitar, akademisi
dan pemerintah daerah,”
demikian dikatakan Menteri
Lingkungan Hidup Prof. Dr.
Balthasar Kambuaya, MBA
setelah menandatangani
p r as a s t i p e n c a n a n g a n
Pusat Konservasi Mangrove
dan Studi Plasma Nutfah
Indonesia di Dusun Lempong
Pucung, Desa Ujung Alang,
Kecamatan Kampung Laut,
Kabupaten Cilacap, pada
Senin (5/9).
Menurut Balthasar, penye
lamatan hutan mangrove
sangat penting dilakukan
karena dapat menopang eko
sistem pesisir. “Jika eko
sistem pesisir baik, maka
nelayan tidak perlu jauhjauh ke tengah laut untuk
menjala ikan. Karena, habitat
binatang yang hidup di

Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA menandatangani
prasasti pencanangan Pusat Konservasi Mangrove dan Studi Plasma Nutfah
Indonesia di Dusun Lempong Pucung, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung
Laut, Kabupaten Cilacap.

Lautan Institut Pertanian
Bogor, Fakultas Ilmu Kelautan
& Perikanan Universitas
Soedirman, Purwokerto,
serta Kelompok Tani Patra
Krida Wana Lestari untuk
mengembangkan pusat
konservasi mangrove di ka
wasan seluas 16.595 hektar
ini. “Manfaatnya, selain ke
lestarian lingkungan, dari
sisi ekonomi, rekreasi dan
pendidikan pun dapat tercapai.
Kami akan bekerja sama
melakukan pengembangan
selama lima tahun hingga
pusat konservasi ini menjadi
arboretum mangrove,” ujar
Arsyad, peneliti Pusat Kajian

Sumber Daya Pesisir dan
Lautan IPB.
Menurut GM RU IV
Ci
lacap Edy Prabowo,
pada dasarnya, kawasan
Segara Anakan menjadi
salah satu pilot project
program Corporate Social
Responsibility (CSR RU IV) di
bidang lingkungan. “Program
pelestarian lingkungan yang
kami lakukan selalu berbasis
pemberdayaan masyarakat.
Dengan sistem terintegrasi
yang diterapkan di sini,
diharapkan dapat membuat
masyarakat yang tinggal di
pesisir menjadi mandiri,”
tegas Edy.•RIA

PEP Rantau Wujudkan Kemandirian
Masyarakat Lewat PPMP
RANTAU – Komitmen Perta
mina terhadap lingkungan
terus bergulir. Salah satu
buktinya, yaitu pembangunan
Pusat Pemberdayaan Masya
rakat Pertamina (PPMP) oleh
PT Pertamina EP Field Rantau
– Aceh Tamiang sebagai pu
sat pemb elajaran terpadu
dalam satu kawasan.
Asmen Legal Relation
Pertamina EP Rantau-Aceh
Tamiang, H. Jufri mengatakan
PPMP menjadi pusat pem
berdayaan masyarakat
dalam pemberdayaan so
sial, ekonomi, lingkungan,
pendidikan dan kebudayaan
masyarakat.
Keberadaan PPMP
ini diharapkan pula akan
mengh asilkan SDM yang
tangg uh, profesional dan
produktif melalui peran aktif
komunitas dengan me

manfaatkan potensi yang
ada di dalam masyarakat
dan lingkungannya agar me
ningkat kesejahteraannya dan
mendorong kemandirian.
“Kita ingin menjadi mit
ra pemerintah dalam pe
ngembangan SDM di bi
dang sosial, lingkungan,
pendidikan dan kebudayaan
masyarakat, meningkatkan
daya saing tenaga kerja se
suai dengan potensi-po
tensi daerahnya, juga turut
meningkatkan pemberdayaan
sosial, ekonomi, lingkungan,
pendidikan dan kebudayaan
masyarakat,” ujar Jufri.
Banyak aktifitas yang bisa
dilakukan di PPMP, seperti
kegiatan inovasi lingkungan
yang diwujudkan melalui
pembuatan pestisida nabati,
bokasi, pemanfaatan baglog
jamur untuk pupuk tanaman,

Foto : IRLI

Foto : MOR IV

Pusat Konservasi Mangrove Segara Anakan
Jadi Model Penyelamatan Kawasan Pesisir

demplot pen anaman padi
pola SRI, penanaman sayuran
organik, pemanfaatan ta
naman serai untuk diolah
menjadi pengganti bahan
kimia dalam mengusir tikus,
kecoa dan serangga.
Pertamina menjadi satusatunya perusahaan di Aceh
yang memiliki pusat pela
tihan dan pemberdayaan
masyarakat. Sehingga saat ini

PPMP menjadi wadah praktik
Akademi Komunitas Tamiang
yang juga merupakan kampus
luar daerah IPB di Tamiang,
masyarakat, siswa sekolah.
Bahkan tel ah di l akukan
beb erapa kali kerja sama
dengan Kontak Tani Nelayan
andalan (KTNA) dalam mem
berdayakan masyarakat
tani.•IRLI

SINOPSIS

Dalam Edisi Februari 2014, majalah Rolling
Stone menurunkan laporan utama yang menarik,
yanki ‘100 Pencipta Lagu Indonesia Terbaik”. Yang
tidak kalah menarik dari laporan yang ditulis oleh
pengamat music Denny Sakrie, Denny MR, dan Tim
ini bahwa pada urutan pertama dari 100 pencipta
terbaik tersebut adalah Ismail Marzuki.
Menurut Rolling Stone, kesederhanaan lirik
adalah harmoni yang menjadi kekuatan lagu – lagu
ciptaan Ismail Marzuki sehingga mampu menembus
dimensi waktu. “Aryati” misalnya terasa tetap
actual ketika dinyanyikan ulang oleh begitu banyak
penyanyi. Slank menerjemahkan ulang “Juwita
Malam” dalam dua versi sekaligus. Yaitu versi blues
dan Punk pada album PLUR.
Dari semangatnya, jelas majalah musik ini ingin
merayakan karya kreatif sosok – sosok yang dinilai
telah berjerih – payah menangkap inspirasi dan
menerjemahkanya kedalam rangkaian nada dan
kata yang harmonis, dan kemudian hasilnya –
berupa lagu yang ditampilkan melalui vocal indah,
permainan instrument yang memukau, atau lirik
yang menyentuh hingga merasuk kalbu – dinikmati
oleh banyak orang, baik yang bersuka – cita maupun
yang sedang galau, gundah gulana.
Rolling Stone

menegaskan, semua lagu

yang kita dengar di radio, televisi, maupun ruang
konser, berawal dari satu sumber : sang pencipta
lagu. Dengan menyusun daftar 100 pencipta
lagu Indonesia terbaik ini, Rolling Stone ingin
mengingatkan kembali para pencinta musik
akanpentingnya pencipta lagu, dan dengan itu
memberikan apresiasi kepada para pengubah
mahakarya – mahakarya terbaik dalam sejarah
music populer Indonesia.
Jika ia masih ada, Ismail Marzuki genap berusia
100 tahun pada tahun 2014 ini. Karenanya,
berbagai acara digelar untuk memperingati seabad
kelahiran komponis besar itu, yang pada tahun 2004
mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Ada dua hal yang membuat nama dan karya –
karya komponis besar Indonesia ini tak lekang oleh
zaman. Pertama, karena ia mencipta lagu dengan
semangat memahami hati dan persaaan saudara
sebangsanya. Kedua, karena lagu – lagu ciptaanya
terasa selalu aktual dan relevan pada setiap zaman.
Buku ini mengupas tidak saja riwayat hidup
sosok Ismail Marzuki melainkan pula karya karya
abadi beliau yang sudah melegenda.•PERPUSTAKAAN
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tetap sehat untuk
pekerja shift malam
Tidak semua orang melakukan pekerjaannya
di siang hari. Sebagian mereka mesti mencari
nafkah pada shift malam agar operasional
perusahaan tetap berjalan. Namun, orangorang malam ini justru ditempatkan pada posisi
yang rentan mengalami masalah kesehatan.
Pasalnya mereka akan kehilangan sebagian

BALONGAN – Bekerja sama dengan Koperasi Wanita
Patra, PWP RU VI untuk menggali potensi diri seluruh
anggotanya untuk menghasilkan uang tambahan dari
hobi. Keseriusan PWP dan KWP dalam menggali potensi
yang dimiliki anggotanya tersebut ditunjukkan dengan
mengadakan kegiatan Talkshow bersama motivator Irma
Sustika dan dipandu oleh Ketua PWP RU VI Nirwana Yulian
Dekri, di Gedung Pertemuan Patra Ayu Indramayu, (3/9).
Motivator bertubuh mungil tersebut banyak menjelaskan
tentang potensi diri yang dimiliki manusia. Menurutnya setiap
manusia harus mengenali siapa dirinya dan apa potensi yang
dimilikinya. Ia menekankan pentingnya percaya diri serta
mandiri untuk bisa menciptakan hobi menjadi penambah
penghasilan. Irma memberikan tips cara pemasaran produk

Foto : RU VI

sumber : http://kasiyanta.blogspot.com

PWP dan KWP RU VI Balongan Adakan Talkshow
“Menambah Penghasilan dari Hobi”

yang dihasilkan agar tepat sasaran dan memicu niat
konsumen untuk membelinya.Riki Hamdani

jam tidurnya bahkan berisiko tinggi mengalami
fisik pekerja malam harus selalu mendapat
perhatian ekstra. Minimal mereka dituntut untuk
terus bugar dan sehat sepanjang waktu.
Dikutip dari Boldsky, ada beberapa tips
sehat bagi para pekerja malam.
Mengonsumsi makanan sehat. Sertakan

dalam menu makan Anda berbagai sayuran
dan buah-buahan. Contohnya mengonsumsi
bayam, brokoli, apel, dan sebagainya yang
memiliki banyak nutrisi termasuk antioksidan.
Hindari mengonsumsi kafein berlebihan.

Kafein bisa membuat Anda terjaga dan sulit
mengantuk. Sebaiknya Anda tidak minum kopi
lebih dari secangkir saat bekerja shift malam.
Tujuannya agar Anda bisa tidur keesokan hari.
Minum air putih dengan cukup. Semakin

Anda mencukupi kebutuhan air maka akan me
ningkatkan sistem kekebalan tubuh dan tidak
mudah lelah.

Jauhi makanan berminyak. Makanan ini

bisa memperlambat proses pencernaan dan

menimbulkan kelelahan. Makanan berminyak
juga meningkatkan kalori dan kolesterol jahat
dalam tubuh.
Lakukan jalan kaki atau aktif secara

fisik. Berjalan-jalan dan menggerakkan badan

bisa menyegarkan tubuh tubuh. Bila ada
kesempatan, tidur sejenak bisa menenangkan
mata dan pikiran Anda saat bekerja di malam
hari.
Ambil camilan sehat. Makan cemilan

dalam jumlah kecil bisa memberikan energi
ekstra. Tetapi tetap pilih jenis camilan bergizi.

Kontrol konsumsi gula. Biasanya kerja

malam hari mendorong seseorang ingin minum

sesuatu yang manis dan hangat. Sebaiknya
Anda jauhi kebiasaan ini agar terhindar dari
risiko diabetes.
Hindari mengonsumsi minuman energi

atau soda. Biasanya kedua minuman tersebut
memiliki kadar gula dan kafein yang tinggi.

Lakukan tidur siang ketika tidak bekerja.

Tidur siang akan menggantikan kebutuhan jam
tidur Anda yang hilang.•www.rumahtips.com

PWP Direktorat Umum Santuni Sekolah Luar Biasa
BOGOR - PWP Direktorat Umum bekerja sama dengan
Corporate Social Responsibility Pertamina memberikan
bantuan dana pendidikan anak berkebutuhan khusus,
dengan mengusung tema Mencerdaskan Anak Bangsa
Menuju Insan Mandiri, di Gunung Putri Bogor, pada (15/9).
Ada dua lokasi pemberian santunan pendidikan, yaitu
Rumah Autis Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah dan Rumah
Azaki dengan memberikan beberapa sarana dan prasarana
penunjang kegiatan belajar senilai masing-masing Rp.50
juta. Bantuan tersebut diserahkan oleh Ketua PWP Direktorat
Umum Yuni Budi Djatmiko.
Acara diakhiri kunjungan ke kelas - kelas ruangan anak

Foto : ADITYO

diabetes tipe 2 dalam jangka panjang. Kondisi

- anak yang sedang belajar dan foto bersama dengan para
anak - anak.•ADITYO
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Mahasiswa Universitas Parahyangan Belajar Sistem IT Pertamina

Foto : PRIYO

JAKARTA – Manager Project Management Officer P.V Atihuta memberikan penjelasan mengenai fungsi Corporate
Shared Service Pertamina kepada rombongan Mahasiswa Universitas Parahyangan saat kunjungan ke Pertamina di
Lantai Ground, Jakarta, pada Jumat (29/8). Dalam acara kunjungan mahasiswa ini fungsi CSS menjelaskan cakupan
jaringan data wide area network dan ruang lingkup kerja bagian CSS di PT Pertamina yang tidak hanya terbatas
pada Layanan IT, namun juga mencakup layanan untuk kebutuhan konsumen dan provider penyedia jasa IT.•PRIYO

RU IV Cilacap Adakan Jalan Sehat

Foto : KUN

CILACAP – General Manager (GM) RU IV Edy Prabowo didampingi jajaran manajemen RU IV lainnya melepas peserta jalan
sehat, pada Senin (15/9). Acara yang dimaksudkan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup ini diikuti oleh 1.000 peserta
dari berbagai kalangan. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan hiburan musik dan games berhadiah.•RIA

BALONGAN – Sebagai salah satu kebanggaan Kabupaten Indramayu, RU VI Balongan juga ambil bagian dalam
menyukseskan Pasanggiri Nok Nang Dermayu tahun ini dengan menerima dan memberikan pengenalan tentang RU VI
Balongan kepada para finalis. Tak ketinggalan, isu tentang Ketahanan Energi Nasional juga dijelaskan dalam pertemuan
setengah hari yang berlangsung pada Kamis, 21 Agustus 2014, di Gedung PWP RU VI Balongan. Nana Kanan, selaku
Public Relations Section Head RU VI Balongan berkesempatan menerima 30 orang finalis yang berasal dari berbagai
kecamatan di Kabupaten Indramayu. Nana mengharapkan mereka menjadi lebih terbuka wawasannya terutama dalam
beberapa isu strategis seperti subsidi BBM, ketahahan energi nasional serta program-program CSR unggulan RU VI.
Ditambahkan oleh Muslim Dharmawan, Senior Supervisor Relation Officer RU VI, informasi dari RU VI ini dapat menambah
selling point dari Nok Nang Dermayu yang akan bertugas di kegiatan berskala nasional maupun internasional.•@daikdidi

Foto : RU VI

Finalis Nok Nang Dermayu 2014 Kunjungi RU VI Balongan

RU II Jadi Narasumber Kuliah Umum di UNRI

Foto : MOR I

RIAU – RU II Dumai menjadi narasumber dalam kuliah umum Universitas Riau (UNRI) di Pekanbaru pada Kamis (17/7)
lalu. Bertempat di Aula Jurusan Kimia Fakultas MIPA, puluhan mahasiswa sudah siap mendengarkan pemaparan yang
akan disampaikan oleh perwakilan Pertamina Dumai. Tema yang diangkat dalam kuliah umum ini adalah konservasi Air
menggunakan teknologi pengolahan air limbah dengan membran bio reaktor (MBR), yang disampaikan oleh Sumadi KR
SST. Selain itu juga dibahas efisiensi energi dengan cara peningkatan heat transfer boiler menggunakan water jet cleaning
dan mengurangi heat loss furnace dengan implementasi ceramic fiber, yang disampaikan Fajar Basuki ST. Kuliah umum
pun diselingi dengan sesi tanya jawab. Kegiatan ini menjadi penting mengingat bagian dari challenge session sebagai
faktor pendukung mencapai Proper Hijau.•RU II

JAKARTA – Sebanyak 92 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada berkunjung ke Kantor
Pusat Pertamina, Kamis (7/8). Rombongan yang didampingi DR. Hardo Basuki, Ketua Program Studi Profesi Akuntansi,
disertai 6 staf, diterima oleh Sr. International Officer Korfi Prita. Hardo Basuki dalam sambutannya mengatakan bahwa
FEB UGM kini diakui punya standar kualitas yang setara dengan sekolah-sekolah bisnis internasional. “Karena itu kami
mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders, termasuk Pertamina,” kata Hardo yang tidak lupa menyebutkan
bantuan Pertamina kepada UGM. Sesuai dengan bidang studi, maka presentasi diberikan 2 staf dari Direktorat Keuangan.
Pertama, dari Business Strategic Planning Manager Hery Purwoko tentang profil bisnis Pertamina, dan Rahmat Noviyanto
Nugroho yang memberikan presentasi tentang sistem keuangan Pertamina.•URIP

Foto : PRIYO

Mahasiswa FEB UGM Kunjungi Pertamina
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Manager Safety Strategy
Direktorat Umum

muhammd isnaini
Manager Health Strategy
Direktorat Umum

yulia sulasmi

Manager Environment Strategy
Direktorat Umum

gugun gumilar

Manager Security Strategy
Direktorat Umum

syaiful anwar

Manager HSSE Upstream & Gas
Direktorat Umum

Sukma Prawira

Manajer Hukum
PT Pertamina Geothermal Energy

Management Asset 4 Courtessy Call
dengan Bupati Bangkalan
Gresik—Sinergi bersama
antara Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) dengan BUMN
diperlukan untuk menunjang
k e g i a t a n p e mb a n g u n a n
daerah. Sebagai perusahaan
migas, kunjungan kerja
dengan pihak Pemkab
m e n ja d i p e n t i n g u n t u k
konsolidasi bersama. Tujuan
inilah yang menjadi perhatian
bagi manajemen di Asset 4
untuk melakukan kunjungan
kehormatan atau courtesy call
dengan Bupati Bangkalan, R.
Muhammad Makmun Ibnu
Fuad pada Kamis (28/8).
Bertempat di Kantor
Pemkab Bangkalan, rom
bongan diterima oleh bupati
termuda se-Indonesia. Jaja
ran Management Asset 4
terdiri dari Asset 4 General
Manager Chalid Said Salim,
Asset 4 Reservoir Manager

Andri Haribowo, Asset 4 Legal
& Relation Manager Sigit Dwi
Aryono, Poleng Field Manager
Charles P. Siallagan, Asset
4 Public Relation Assistant
Manager Yuliani, dan Poleng
L&R Staff.
“Lokasi sumur migas
Poleng Field berada lebih
dari 12 mil dari Laut Jawa.
Produksi crude oil kami
mencapai 3000-an BOPD
sedangkan gas alam sekitar
12 MMSCFD,” terang GM
Asset 4 saat memaparkan
profil Poleng Field kepada
Bupati yang dilantik pada
bulan Maret 2013 lalu.
Selain pengenalan
kegiatan operasi produksi
Poleng Field, dalam kesem
patan courtesy call ini juga
disampaikan program
kegiatan CSR Pertamina EP
Poleng Field pada tahun 2014

Lirik- Kelompok Peri
kana n “Tumbuh Bersama
Pertamina” yang merupakan
binaan CSR Pertamina me
lalui Program PPMP su
dah menunjukkan keman
diriannya. Hal ini dibuktikan
dengan melak ukan pene
baran 20.000 bibit ikan lele,
pada (1/9).
Ketua Kelompok Rahmad
Girsang menyampaikan, pa
da 26 Juni 2014, perusahaan
membantu kelompok ini
berupa 30.000 bibit ikan lele,
25.000 bibit ikan nila, pakan
ikan, kolam ikan dalam

bentuk keramba sebanyak
17, fasilitas pompa, pelatihan,
pendampingan, dan lainlain. “Alhamdulillah, pada 21
Agustus 2014 kami sudah
melakukan panen ikan lele
sebanyak 2 ton. Sedangkan
ikan nila diprediksi akan
panen awal bulan Oktober
ini,” ujar Rahmad bangga.
Dari hasill panen 2
ton tersebut, 50% hasil
penjualan dibagikan kepada
seluruh anggota kelompok
dan 50% untuk dibelikan
bibit ikan dan pakannya
sampai panen.

Tebat Agung - Tiga Kecamatan akan menjadi sasaran gelaran
khitanan massal yang diselenggarakan oleh PT Pertamina EP

Asset Limau Field. Kegiatan diawali dari Kecamatan Rambang
Dangku, yang dipusatkan di Puskesmas Kecamatan Rambang
Dangku yang berada di Desa Tebat Agung, (26/6).
Khitanan diikuti sekitar 65 anak yang berada di Kecamatan
Rambang Dangku yang merupakan salah satu wilayah operasi
Limau Field.
“Untuk Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan

kisan perusahaan, yang diserahkan oleh Setyo PH didampingi
para Tripika Rambang Dangku.•Rusy

Foto : PEP LIMAU FIELD

Belimbing, dilaksanakan setelah Lebaran,” ungkap Limau Legal
Usai dikhitan anak-anak ini langsung mendapatkan bing

Diskusi antara Management Asset 4 dengan Bupati Bangkalan, R. Muhammad
Makmun Ibnu Fuad.

dan 2015.
“Tahun ini kami akan me
nanam sekitar 10.000 bibit
mangrove di pesisir Desa
Labuhan dan penggantian 250
unit lampu PJU di Kabupaten
Bangkalan,” jelas Charles,
Poleng Field Manager. Charles
menambahkan untuk rencana
program CSR tahun 2015
adalah pembuatan hutan kota

di Kabupaten Bangkalan.
“Kami mengucapkan te
rima kasih kepada Pertamina
EP Poleng yang mendukung
pembangunan di Kabupaten
Bangkalan. Semoga ada
kajian dari Pertamina untuk
membuat fasilitas produksi
di wilayah kami dan meng
alokasikan hasil migas ke
Bangkalan,” ujar Makmun.•zr

Kemandirian Kelompok Binaan Perikanan Lirik Field

PEP Limau Field Gelar Khitanan Massal

And Relation Asst. Man. Setyo Puji Hartono.

Foto : MANAGEMENT ASSET 4

ari saptama
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Selain itu, dua minggu
ke depan kelompoknya
m el a k u k a n p e n e b a r a n
10.000 bibit ikan nila lagi.
“Kami harus secepatnya
melakukan perputaran uang
modal, seh ingga seluruh
anggota kelompok ini bisa
mendapat penghasilan tiap
bulan minimal 1,5 juta rupiah
pada tahun ini dan semoga
meningkat terus karena kami
akan membangun keramba
lagi,” ujar Rahmad.
Kelompok Perikanan
“Tumbuh Bersama Per
tamina” ini juga saat ini
sedang dip roses pendaf
tarannya di Pemda Kabu
paten INHU dengan bim
bingan dari Pertamina.
“Kami berharap karena
kawasan kolam ikan ini yang
terletak di kawasan CSR
Pertamina Terpadu masih
sangat luas, maka perlu

diibuat lagi pembibitan ikan
dan pembuatan pakannya.
Sehingga akan lengkap
menjadi sentra perikanan,”
tutur Rahmad Girsang.
Sementara Lirik L & R
Assistant Manager Ahmad
Jabbar menyampaikan, saat
ini kita baru menciptakan
sektor hilir dan pemasaran
perikanan. Yaitu, bibit kita beli
dan kita pelihara selanjutnya
kita jual.
“Untuk itu pada
tahun 2015 kami sudah
menyampaikan program
ke Pertamina Pusat untuk
program Pembibitan dan
pembuatan pakan ikan
yang merupakan sektor hulu
perikanan. Mudah-mudahan
tahun 2015 program ter
sebut dapat disetujui dan
direalisasikan,” ujar Ahmad
Jabbar.• AJ
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Jakarta - Visi PDSI untuk menjadi pemimpin
di kawasan regional dalam pemboran dan well
services dengan standar kelas dunia, menjadi
cita-cita yang harus disikapi dengan proses
internalisasi bisnis PDSI yang in line dengan
cita-citanya. Termasuk dalam hal ini penerapan
tata nilai 6C, yaitu clean, competitive, confident,
customer focused, commercial, dan capable.
Inilah yang menggerakkan kemajuan suatu
perusahaan. Bila disarikan, keseluruhannya
dapat digolongkan dalam 3 pilar utama yaitu

Energia PHE, Wajah Baru Sinergi Humas PHE dan AP
YOGYAKARTA - Pertamina

lation PHE,

Hulu Energi meluncurkan

Hartono, mengungkapkan,

Demikian disampaikan Donny J. Subakti, Staff

majalah bulanan Energia

peluncuran majalah setebal

Utama Direktur SDM Pertamina, pada forum

Pertamina Hulu Energi di

40-50 halaman ini merupakan

acara “Rapat Koordinasi

salah satu bentuk sinergi yang

Humas PT Pertamina Hulu

harus dibangun dari anak

Energi”, Selasa (16/9), yang

perusahaan. Didik berharap

diadakan di Hyatt Regency,

hadirnya Energia PHE bisa

Yogyakarta.

mempermudah proses sinergi

ethics, excellent process dan marketing andal.

Breakfast Meeting PDSI, Kamis (21/8) di Graha
PDSI Jakarta yang mengambil tema “Menjadi
Marketer Andal”.
Lebih lanjut Donny memaparkan, marketing
seringkali disebut sebagai ujung tombak yang
menjadikan suatu perusahaan akan meraih
kesuksesan atau kemunduran. Dalam konteks
tersebut ia mengatakan, “It’s not how good
you are, but it’s how good you want to be”.
Untuk menjadi seorang marketer yang andal
sesungguhnya nilai-nilai dalam 6 C PDSI dapat
dipakai sebagai tips.
Customer focused misalnya, menjadikan
kita harus dapat memahami pelanggan,
bersikap asertif dan menyajikan nilai tambah.
Kemudian confident, diterjemahkan sebagai
berpenampilan menarik, memiliki antusiasme,
mampu keluar dari zona nyaman dan menjadi
agen perubahan.
Pada tata nilai capable dan commercial,

Foto : TPI

Bagaimana Menjadi
Marketer Andal?

JAKARTA - Sosialisasi Risk Register diselenggarakan pada
8 – 9 September 2014 di Ruang Serbaguna, Wisma Tugu I,
PT Tugu Pratama Indonesia.
Acara ini merupakan salah satu sinergi PT Pertamina
(Persero) dengan TPI, mengingat para pengajar dipimpin oleh
pengajar dari Tim ERM Pertamina.
Pembukaan workshop dihadiri oleh seluruh Jajaran Direksi
TPI serta Pjs. Vice President ERM Pertamina, Trisno Wibowo
beserta jajarannya. Workshop pun diikuti oleh para peserta dari
pekerja internal TPI dengan antusiasnya.
Direksi TPI berharap, semoga ke depannya TPI akan
menjadi perusahaan yang dapat dijadikan benchmark oleh
perusahaan lain dalam penerapan ERM.•TPI

Didik Budi

Sebelumnya, Energia

di PHE Holding. Selain itu para

PHE tersebut bernama PHE

humas diharapkan bisa aktif

News. Kini Energia PHE tampil

memberi success story pada

dengan wajah baru dan visi

anak perusahaan.

Foto : SAHRUL

Foto : PDSI

Sosialisasi Risk Register 2015

Senior Manager Relation PHE, Didik Budi Hartono, Corporate Secretary
PHE, Wahidin, dan Media Manager PT Pertamina (Persero), Adiatma Sardjito
meluncurkan majalah Energia PHE.

yang lebih bersinergi dengan

Nantinya, yang menjadi

Sebelumnya dalam

dan dan tugas media adalah

humas anak perusahaan dan

kontributor majalah internal

kesemp atan yang sama

membentuk dan membangun

juga korporat. Peluncuran

ini adalah para Humas dari

Media Manager Pertamina,

imej secara cerdas,” kata

dilakukan oleh Senior

anak perusahaan. Mekanisme

Adiatma Sardjito memberikan

Adiatma.

Manager Relation PHE, Didik

pengirimannya melalui tim

pemaparannya terkait dengan

Terkait dengan publikasi

Budi Hartono, Corporate

Energia PHE yang nantinya

internal publication policy,

internal masing-masing

Secretary PHE, Wahidin,

akan disaring kelayakannya.

yang harus one Pertamina

anak perusahaan, Adiatma

Media Manager PT Pertamina

Isi yang dimuat dalam majalah

one voice. Pentingnya single

mengatakan pentingnya

(Persero), Adiatma Sardjito,

ini seputar kegiatan PHE

voice untuk meminimalkan

satu tone design, yang

dan perwakilan dari sekitar 50

holding, seperti produksi,

kesimpangsiuran informasi

tetap mem iliki kekhasan

anak perusahaan serta Joint

manajemen, teknologi,

yang beredar di masyarakat.

dalam kontennya masing-

Operating Body PHE.

corporate social responsibility,

“Sektor migas tidak

Senior Manager Re

dan banyak lagi.

masing.•SAHRUL

akan pernah lepas dari isu

seorang marketer harus memiliki product
knowledge yang mumpuni, peduli biaya,
berorientasi profit, dan anti medioker. Se
mentara itu pada tata nilai competitive,
seorang marketer hendaknya memiliki intuisi
yang tajam, selalu berinovasi dan memiliki
keunggulan bersaing.
Untuk tata nilai clean, seorang marketer
andal pasti memiliki disiplin, patuh terhadap
aturan, menghindari konflik kepentingan.
Satu hal yang tak kalah pentingnya adalah
membangun jaringan (networking), lalu
semuanya dieksekusi dengan kerja, kerja, dan
kerja. Demikian simpulan dari paparan Donny
pada forum tersebut.
Forum seperti ini dilakukan PDSI secara
rutin setiap bulan, dengan mengundang ber
bagai narasumber dan topik pilihan, yang
diikuti oleh tim manajemen PDSI.•PDSI

Wisata Alam Field Lirik Dikenal Masyarakat
Riau dan Sumatera Barat
Lirik- Wisata Alam yang
berada di Kawasan CSR
Pertamina Terpadu sudah
mulai dikenal oleh masyarakat
Propinsi Riau dan Sumatera
Barat. Hal ini terbukti dengan
dijadikan wisata alam sebagai
ajang lomba burung yang
diikuti oleh peserta dari
Provinsi Riau dan Propinsi
Sumatera Barat, pada (31/8).
Kegiatan Lomba Bu
rung ini dilakukan oleh Fo
rum Lintas Etnis (Forlet)
Kabupaten INHU. Menurut
Ketua Umum Forlet Kab.
INHU, Agus, wisata alam ini

dipilih karena terdapat banyak
pohon, tempat permainan
anak-anak, lokasi parkiran
luas dan letaknya di pinggiran
Jalan Lintas Timur Sumatera.
Dalam acara tersebut,
Agus dan rombongan dari
pejabat Pemda INHU,
Camat Lirik, seluruh Kades
di Kecamatan Lirik me
nyempatkan untuk melihat
kolam keramba ikan yang juga
dibangun di sekitar Wisata
Alam Field Lirik.
Agus berterima kasih
kepada Pertamina Lirik
y a ng t e la h me mba ngun

Kawasan CSR Pertamina
Terpadu. Sementara Lirik Field
Manager Heru Irianto berjanji
akan mengembangkan
kawasan ini, sehingga seluruh
masyarakat di Kab. INHU

dapat menikmati wisata
alamnya dan perekonomian
masyarakat d sekitar dapat
meningkat karena adanya
program budidaya ikan dan
kegiatan CSR lainnya.• AJ
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RU IV Cilacap Optimalkan
Layanan Kesehatan
Melalui ASO

DU M A I - R e f i n e r y U n i t

penandatanganan berita

(RU) II Dumai secara resmi

acara penggunaan Aplikasi

menggunakan aplikasi Refinery

ROAS, oleh GM RU II, Nyoman

Oil Accounting System

Sukadana dan Tim ROAS Pusat.

(ROAS). Launching Go Live

Ceremony ROAS tersebut

ROAS berlangsung di Ruang

disaksikan juga Tim Manajemen

Rapat Anggrek pada Kamis, 4

RU II, para Section Head

September 2014.

serta beberapa bagian fungsi

ROAS merupakan Real Time

pekerja terkait. Turut hadir

Information System (RTIS) yang

juga perwakilan fungsi CSS

merupakan standarisasi aplikasi

korporat bersama dengan tim

arus minyak di Refinery Unit

Develompent dan Implementor

terobosan-terobosan baru untuk menunjang benefit

(RU), menggantikan aplikasi

ROAS.

layanan kesehatan bagi pekerjanya. Melalui fungsi

Gauger Log System (GLS) /

“Penghargaan sebesar-

Sistem Arus Minyak Korporat

besarnya kepada para pekerja

(SAMK).

dan Tim CSS yang menjalin

Saat ini aplikasi arus minyak

Log System (GLS) dan Sistem

CILACAP – PT. Pertamina (Persero) beserta
seluruh unit operasinya senantiasa melakukan

Health and Medical Management bekerja sama
dengan AdMedika, diluncurkan layanan kesehatan
baru berupa medical card yaitu Administration
Service Only (ASO). Agar pekerja memahami tata
cara penggunaan ASO dan manfaatnya, RU IV
mengadakan sosialisasi langsung kepada seluruh
pekerja dan keluarga pada Kamis (17/7) di Gedung
Griya Patra Cilacap. Sosialisasi dan Implementasi
ASO diikuti oleh lebih dari 158 peserta dengan
dimoderatori oleh dr. Indah Kurniasih dari Pertamina
Hospital Cilacap (PHC).
Sosialisasi dibuka oleh Direktur PHC dr.
Sugeng Santoso. Kemudian dilanjutkan dengan
pembahasan materi oleh pembicara yakni Widyo
Rasworo selaku perwakilan Health and Medical
Management Korporat dan Steven Adam selaku
perwakilan AdMedika.
Pada sesi pertama, pembahasan mengenai
perlunya penggunaan ASO dan manfaatnya
dibawakan oleh Widyo Rasworo. ASO adalah jasa
pengelolaan administrasi dan layanan kesehatan
pekerja yang merupakan salah satu pendekatan
alternatif untuk memastikan terselenggaranya
tertib administrasi layanan tersebut. ASO memiliki
fungsi kontrol mutu layanan dan pembiayaan
tetap yang dilakukan oleh Fungsi Health & Medical
Management Pertamina. Tujuan dari adanya ASO
adalah untuk memastikan tetap terselenggaranya
layanan kesehatan yang berbasis Managed Care
dan Industrial/Occupational Health, memastikan
layanan kesehatan “Equal Treatment” dalam
koordinasi Medical Incorporate, memberikan
layanan dengan akses yang lebih luas (aksesibilitas)
dan dapat dijangkau lintas daerah (portabilitas),
menciptakan sistem dan prosedur yang berbasis
teknologi informasi, mengurangi pekerjaan rutin
administratif, dan mempersiapkan penataan
lay anan kesehatan di era JKN melalui BPJS
Kesehatan.
Pembahasan kedua menjelaskan mengenai tata
cara penggunaan ASO oleh pihak AdMedika. Pada
dasarnya, ASO dapat digunakan setelah terlebih
dahulu melaporkan ke atasan yang bersangkutan
dan HR Services. Kemudian pekerja mengirim
permohonan pembuatan Kartu Berobat melalui
aplikasi i-Am. Selanjutnya pihak Medical akan
melaporkan ke AdMedika untuk pencetakkan Kartu
Berobat. Dalam proses ini, setiap pekerja harus
menentukan Homeclinic mereka terlebih dahulu.
Kartu berobat yang baru ini dapat digunakan
di seluruh Rumah Sakit di Indonesia yang menjadi
Provider PT. Pertamina (Persero) dan akan berlaku
mulai 1 Agustus 2014.• RU IV

Foto : RFCC PROJECT

Foto :RU IV

RU II Dumai Launching ROAS
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GM RU II Nyoman Sukadana memukul gong sebagai tanda go live aplikasi ROAS.

ujar GM, Nyoman Sukadana.

menggunakan aplikasi Gauger

K i c k o ff i m p l e m e n t a s i

komunikasi dengan baik.

di keseluruhan RU belum

Arus Minyak Korporat (SAMK),

ROAS tersebut ditandai de

Sehingga implementasi ROAS

sepenuhnya ters tandarisasi.

sedangkan RU VI menggunakan

ngan pemukulan gong dan

di RU II sesuai dengan target,”

Semua RU, kecuali RU VI,

aplikasi OASYS.•RU II

Go Live e-Corespondence MOR III
JAKARTA - Menuju Perta
mina sebagai Paperless Office,
Corporate Shared Service (CSS)
dan MOR III mewujudkannya
melalui implementasi aplikasi
E-Correspondence. MOR
III, melalui survei yang se
belumnya telah dilakukan
oleh CSS, dinilai telah siap
untuk mengimplementasikan
aplikasi E-Correspondence,
dilihat dari aspek commitment
management, skill pekerjanya,
dan persiapan infrastruktur
yang sudah tergolong baik.
Corporate Shared Service
(CSS) dan MOR III bek erja
sama melakukan persiapan
implementasi selama sebulan,
hingga pada Selasa, 9

September 2014 dilaksanakan
Go Live E-Correspondence
di Gedung MOR III, Jakarta.
Dengan persiapan dan rencana
Go Live yang terhitung cepat,
diharapkan E-Correspondence
tidak hanya dapat diimple
mentasikan, namun juga bisa
mengubah mindset pekerja
untuk mengalihkan semua
pekerjaan pada device dan
mengurangi penggunaan
kertas semaksimal mungkin.
Selain penandatanganan
Commitment Management
MOR III dalam penggunaan
sistem E-Correspondence,
juga dilakukan penand a
tanganan surat edar
an
i m p l e m e n t a s i E - C o r re s 

pondence oleh GM MOR
III sebagai acuan bahwa
semua korespondensi akan
m e n g g u n a k a n E - C o r re s 
p on d e n c e . K e c u a l i y a n g
ditujukan kepada Direktur
Utama dan Unit Operasi yang
belum menggunakan sistem
ini.
Untuk menangani perta
nyaan atau bantuan mengenai
E-Correspondence, CSS juga
terus memberikan support
dengan menyediakan klinik
E-Correspondence di Ruang
Perpustakaan MOR III. Sistem
ini juga akan dievaluasi un
tuk melihat kendala dan
permasalahan yang terjadi,
dan tim CSS akan memastikan

kendala tersebut dapat
terselesaikan.
GM MOR III, Afandi
berharap E-Correspondence
dapat memberikan perubahan
bagi MOR III dalam beberapa
hal, yang disebutnya de
ngan semboyan ASEM.
“Accessibility, artinya kita bisa
memberikan disposisi atau
memo dari mana saja. Security,
semoga keamanannya bisa
lebih terjaga, agar semua
disposisi yang dikeluarkan lebih
aman. Efficiency, harusnya
pengeluaran untuk ATK bisa
berkurang, dan yang terakhir
Mampu Telusur, selalu bisa
dilakukan tracking yang jelas”,
paparnya. •CSS
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“Apa artinya menjadi
jawara energi Asia untuk
Petrochemical?”
Pertamina menca
nangkan aspirasi untuk
menjadi Asian Energy
Champion (Jawara Energi
Asia) pada tahun 2025.
Tujuannya untuk menyaingi
perusahaan-perusahaan
energi kelas dunia lainnya.
Sudah merupakan ambisi
Pertamina untuk menjadi
perusahaan multi energi,
didorong oleh teknologi, dan
terdepan dalam keramahan
lingkungan. Hal ini tercermin
dalam peringkat perusahaan
di Global Fortune 100. Untuk
mencapai tujuan tersebut,
perusahaan melakukan
upaya transformasi pada
tiap direktorat.
Selama 6 minggu,
transformasi untuk semua
direktorat dan kelompokkelompok bisnis yang ada di
Pertamina diulas. Di minggu
kelima ini, kita mendiskusikan
kiprah Petrochemical.
Meskipun Petrochemical
masih tergolong industri
baru bagi Pertamina, kita
beru saha untuk menjadi
pemain Petrochemical
terbesar di Indonesia pada
tahun 2025 dengan market
share terdepan dan revenue
sebesar 8-10 dollar Amerika.
Saat ini kita masih impor
sekitar 5 milliar dollar Amerika
untuk produk Petrochemical
tiap tahunnya. Pada tahun

2013, kita mengimpor Olefin
sendiri senilai 2 milliar dollar
Amerika, yang setara dengan
kapasitas produksi 1 kilang
olefins standar dunia Jika kita
mampu menginvestasikan
kemampuan dan kapab ili
tas kita dalam hal terse
but, kita akan mampu
menc ipt akan value yang
bes ar dan memungkinkan
pengembangan industriindustri asli Indonesia ke
depannya.
Sebagai satu-satunya
refiner di Indonesia, kita
dih
arapkan kuat untuk
menciptakan keuntungan
yang kompetitif melalui
integrasi pada semua kilangkilang yang kita miliki. Ada
tiga fase strategis yang akan
membantu pencapaian
aspirasi kita:
• Hingga 2015: Membangun
foundation. Kita tengah
membangun kilang
Olefin berkelas dunia
yang terintegrasi dengan
aset kilang-kilang kita.
Mengingat adanya
gap antara capital dan
kapabilitas yang ada, kita
telah memutuskan untuk
melakukan JV dengan PTT
Global Chemical sebagai
partner stategis. Marketing
JV, PT Indo Thai Trading
(ITT), diharapkan dapat
beroperasi pada Q3 tahun
2014. Kilang Olefin skala
dunia, yang rencananya
akan ditempatkan di

kompleks terintegrasi
antara Petrochemical dan
KIlang Balongan, akan
mulai dikembangkan pada
tahun 2015 dan akan bero
perasi pada tahun 2020.
• Antara 2016 dan 2019:
Membangun skala melalui
bisnis Petrochemical ter
integrasi. Dari ta
hun
2016, kita akan mem
bangun skalanya. Kita
m e n g h a r a p k a n P e t r o 
chemical dan KIlang Ba
longan terintegrasi dapat
beroperasi secara utuh
pada tahun 2019/2020.
• Dari tahun 2020: Mem
perluas dan memperdalam
operasional kita melalui
ekspansi hilir kita dengan
lebih banyak melibatkan
JV lainnya. Kita juga akan
mempertimbangkan pem
bangunan kedua kompleks
olefin yang telah ada; waktu
yang akan menjawabnya
j i k a k i t a b e n a r- b e n a r
membutuhkannya.
Kita sangat tertarik untuk
kiprah Petrochemical di
depan mata. Bersama, kita
bangun Pertamina menjadi
perusahaan kebanggaan
Indonesia.
Dalam Energia Weekly
edisi minggu depan, kita akan
memiliki episode final untuk
serial ini dan akan mem
bahas kiprah fungsi korporat.
Bersiaplah!•Tim Corporate Commu

November 2014, RU VI Eksekusi TA KLBB
BALONGAN – Untuk meningkatkan

keandalan operasional kilang dan menjaga
kualitas BBM yang ramah lingkungan
sebagai bagaian dari upaya menurunkan
tingkat pencemaran udara, Pertamina
RU VI Balongan dalam waktu dekat akan
melaksanakan TA (Turn Around) Kilang
Langit Biru Balongan (KLBB).

Foto : RU VI

Bisnis Petrochemical Pertamina
Jadi Jawara Energi Asia
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Rencana pelaksanaan TA KLBB ini
didapat melalui kegiatan TA Meeting KLBB

Guna menyukseskan terlaksananya TA

antara Tim Manajemen RU VI Balongan

KLBB, Organisasi TA KLBB telah dibentuk.

bersama SVP Refining Operation,

Beberapa persiapan sebelum TA juga telah

Suhaimi, VP Refinery technology Budi

dilaksanakan seperti melakukan pulse check

Santoso Syarif dan Manager Turn Around

finding dengan sub element seperti critical

Refinery Togar MP Manurung, Senin

equipment execution scenario, facility lay

(25/8) yang berlangsung di Ruang Rapat

out, decontamination preparation, serta yang

1 Adm Building RU VI.

lainnya yang dilakukan oleh TA Refinery.

Dari hasil rapat tersebut, diputuskan

Seperti diketahui, Kilang Langit Biru

bahwa rencana eksekusi TA Kilang

Balongan (KLBB) terdiri dari unit Naphta

Langit Biru Balongan akan dimulai pada 7

Hydrotreater (NHT), Platformer, dan Penex.

November 2014. Suhaimi mengharapkan

Unit ini merupakan terobosan Pertamina

persiapan yang matang dari orang-orang

dalam mendukung program pemerintah

yang terlibat di TA KLBB, terutama

untuk menghapus timbale (Pb) pada ben

pekerja baru.

sin.•RikiHamdani

nication

Percuma Bekerja Keras, Bila Hidup Tidak Sehat
J A K A RTA – C o r p o r a t e
Secretary Pertamina,
Nursatyo Argo, menyam
paikan pentingnya menjaga
kesehatan daya tahan tubuh
pada saat bekerja di kantor.
Pasalnya, tidak sedikit kar
yawan yang mengeluhkan
nyeri tulang belakang,
mata lelah akibat berlamalama di depan komputer.
Sehingga hal tersebut sangat
berpengaruh terhadap
kualitas kerja karyawan yang
tidak optimal.
“Menjaga kesehatan ada
lah hal yang penting, karena
percuma kita bekerja keras
kalau akhirnya hidup kita

tidak sehat,” ujar Argo pada
acara HSSE Meeting Brand
Management Corporate
Secretary di Kantor Pusat
Pertamina, Senin (1/9).
Menjaga kesehatan
tubuh bagi seorang pekerja
kantoran terkadang sulit
untuk dilakukan, terlebih
dengan pekerjaannya yang
bertumpuk justru malah
menambah masalah tingkat
stress yang tinggi. Argo juga
mengimbau kepada seluruh
jajaran insan Pertamina su
paya melakukan hidup sehat.
“Supaya hidup kita ba
lance jangan lupa berolah
raga, makan dan minum

yang menyehatkan. Dengan
demikian maka diharapkan
kita tetap bekerja dengan
semangat yang tinggi,”
imbuhnya.
Sementara, artis sinetron
Indonesia, Teuku Zacky
Azwar, mengatakan, bekerja
seharian di kantor diakuinya
bisa membuat tubuh tidak
fit dan cepat lelah. Untuk itu,
Zacky membagikan sedikit
pengalamannya kepada
insan Pertamina yang hadir
di acara sharing session. Pola
makan yang sehat mampu
menyeimbangkan stamina
dalam bekerja.•EGHA
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Ulubelu – PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)
Area Ulubelu memantapkan diri sebagai andalan pemasok
energi pembangkit listrik bagi Provinsi Lampung. Setelah
dua tahun menyuplai energi panas bumi untuk Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 1&2 dengan
kapasitas 2 x 55 Mega Watt (MW), kini Area Ulubelu sedang
bersiap membangun PLTP Unit 3&4. “Jika sebelumnya kami
hanya menjual uap maka untuk Unit 3&4 ini kami menjual
listrik kepada PLN, karena PLTPnya milik PGE,” ungkap
Adnan Chaniago, General Manager (GM) Area Ulubelu, saat
ditemui di Area Ulubelu, Lampung (15/9).
Pada 8 Agustus 2014 PGE telah menandatangani
kerja sama untuk pelaksanaan engineering, procurement
and construction (EPC) PLTP Ulubelu Unit 3&4 (2x55
MW) dengan konsorsium Sumitomo-Rekayasa Industri.
Diharapkan commercial on date (COD) untuk Unit 3 pada
Agustus 2016, dan setahun kemudian menyusul Unit 4.
“Tambahan 110 MW ini tentu akan sangat
berarti bagi Provinsi Lampung dan sudah
sangat ditunggu-tunggu masyarakat
maupun kalangan industri,” ujar Adnan
menjelaskan betapa strategisnya
pembangunan PLTP ini.
Adnan menambahkan saat ini di

HULU TRANSFORMATION

kepala sumur sudah tersedia uap yang mampu membangkitkan
80 MW, yang berasal dari 8 sumur. Dengan demikian masih
kurang uap untuk membangkitkan 30 MW lagi agar mencapai
kapasitas pembangkit listrik 110 MW dan tambahan sekitar 10
MW lagi sebagai persiapan bila terjadi decline produksi. Untuk
mencukupi kekurangan uap tersebut, saat ini sedang dilakukan
pengeboran dengan dua rig di Cluster I dan Cluster K.
Decline produksi memang harus diantisipasi dalam
pengusahaan panas bumi, sebagaimana halnya terjadi pada
pengusahan minyak dan gas. Namun berbeda dengan di migas
yang decline rate-nya semakin lama semakin besar maka pada
panas bumi semakin lama akan menurun decline-nya sampai
pada akhirnya mencapai kestabilan. “Seperti yang terjadi di Unit
1&2, pada awalnya decline yang kami alami sebesar 13 persen,
lalu 10 persen, saat ini turun menjadi 6 persen dan nantinya
akan stabil di angka 3 persen,” kata Adnan, memaparkan
kelebih energi panas bumi.
Sejarah pengusahaan panas bumi di Uliubelu sudah
berlangsung cukup lama. Dimulai pada 1986 silam dengan
survei pendahuluan untuk wilayah Sumatera termasuk
Ulubelu. Kemudian pada 1990 Ulubelu ditetapkan sebagai
wilayah kerja pengusahaan (WKP) panas bumi Pertamina.
Selanjutnya kegiatan eksplorasi dimulai pada 1991 di bawah
koordinasi Pertamina Unit II Plaju. “Hasil kegiatan eksplorasi itu

CORNER
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Area Ulubelu Terus Melaju
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Sumur Produksi panas bumi, di Cluster C area Ulubelu.

menunjukkan bahwa Ulubelu memiliki potensi panas bumi
yang cukup besar untuk dikembangkan secara komersial,”
ungkap Adnan.
Selanjutnya pada 1994 dilakukan pengeboran
eksplorasi slim hole, namun kegiatan mulai tersendat
setelah itu. Apalagi kemudian disusul terjadinya krisis
ekonomi yang diawali dengan krisis moneter pada semester
kedua 1997. Kegiatan baru dimulai lagi pada 2007 dengan
pengeboran eksplorasi Sumur UBL-01 dan UBL-02, serta
pengeboran Sumur UBL-03 pada 2008, hingga akhir PLTP
Unit 1 mulai beroperasi pada September 2012.•DIT. HULU

Ja k a r ta – P e r t a m i n a
merupakan sebuah kor
porasi, terdiri dari berbagai
macam fungsi dan komplek
sitas pekerjaan yang tinggi,
ditambah pekerja dari aneka
latar belakang budaya, ke
mampuan, dan karakter. Oleh
karenanya, tidak heran jika
berbagai kendala berpotensi
muncul dalam membangun
kohesifitas dan sinergisiatas
organisasi yang berdampak
pada kelancaran operasi. Maka,
komunikasi menjadi salah satu
faktor kunci yang harus dikuasai
untuk mengurug segala bentuk
kesenjangan serta menekan
berbagai kendala, supaya
aspirasi Pertamina 2025
menjadi perusahaan kelas dunia
dapat diwujudkan.
Dengan latar belakang
pemikiran itulah Direktorat Hulu
(Dit. Hulu) menyelenggarakan
Capability Building Workshop,
Development and Technology
Upstream Directorate pada
1-3 September 2014, di

Jakarta. Senior Vice President
Development and Technology,
R. Gunung Sardjono Hadi
dalam sam
butannya di
hadapan pes erta workshop
tersebut menjelaskan, tujuan
dari diselenggarakannya acara
ini adalah untuk meningkatkan
kemampuan dalam mengelola
setiap proyek sehingga
deviasi penyimpangan dapat
diminimalisir, serta menutup
gap kapasitas dan kapabilitas
pekerja.
“Kita akan meningkatkan
skill dan kompetensi dari
para peserta selaku Project
Management Officer (PMO)
atau Project Management Team
(PMT) yang telah dibentuk pada
workshop tahun lalu, dengan
memberikan in house training
atau workshop terkait dengan
project management,” papar
Gunung lebih jauh.
Effective Communication
and Stakeholder Management
menjadi salah satu pembekalan
yang ikut diberikan, mengingat

kom unikasi sering menjadi
kendala utama mundurnya
waktu baik ketika projek-projek
akan dilaksanakan maupun saat
penyelesaiannya di lingkungan
Dit. Hulu dan anak perusahaan
hulu (APH). Dalam workshop
yang berlangsung selama
tiga hari, itu peserta diajarkan
cara mengasah kemampuan
berkomunikasi baik secara
lateral sesama rekan kerja,
vertikal (atasan-bawahan),
maupun dengan stakeholder
external yang sering diundang
selaku mitra kerja untuk
membantu penyelesaian suatu
proyek.
“Diharapkan peserta
yang merupakan team
project member dapat
menyerap segala hal yang
digelar dalam workshop ini,
serta mampu memberikan
berbagai improvement saat
melaksanakan tugas,” ucap
Marnalom, Analis Development
and Technology Dit Hulu yang
juga bertugas sebagai PIC

(person in charge) untuk
mengawal jalannya workshop
tersebut.
Selain itu, peserta juga
diberikan modul dengan isi
bukan hanya teori-teori saja,
tetapi juga dilengkapi dengan
contoh kasus yang harus
dipecahkan, baik berasal
dari Indonesia maupun luar
negeri. Lewat modul ini, di
harapkan peserta nantinya
bisa merancang sekaligus
menganalisis faktor-faktor
yang menentukan suksesnya
sebuah project. Sehingga
kedepannya proyek-proyek
yang telah berjalan tidak
lagi mengalami kendala dan
menjadi penyebab timbulnya
kerugian perusahaan.
“Dengan mengikuti
workshop ini, kami sebagai
PMO atau PMT proyek
development, ke depannya
harus mempersiapkan proyekproyek yang akan dijalankan
dengan lebih matang, mulai
dari planning and schedule,

Foto : SAHRUL

Menutup Kesenjangan Komunikasi Meminimalkan Kendala

R. Gunung Sardjono Hadi, saat memberikan sambutan dalam acara Capability
Building Workshop di Jakarta (1/9).

contraction sampai kepada
commissioning,” tambah
Marnalom lebih lanjut.
Penyelenggaraan work
shop ini juga dimaks udkan
sebagai upaya dalam me
ngaw al dan mengelola 42
proyek development yang
ditargetkan selesai pada tahun
ini. Selain itu, masih ada
beberapa project lagi yang
harus dieksekusi pada 2015
mendatang agar bisa otobos

(on time, on budget, on scope),
sebagai tantangan tersendiri
yang harus dijawab. “Harapan
saya kegiatan seperti ini bukan
untuk kali pertama dan terakhir
tetapi berkelanjutan, sehingga
kami bisa mengombinasikan
contoh kasus yang terjadi di
dalam dan luar negeri sebagai
i m p ro vem en t p em ecah an
masalah,” tutup Marnalom
menyiratkan asanya.•DIT. HULU

SISIPAN
Senin, 22 September 2014

Bijak Mengelola Kesehatan dan Keuangan
JAKARTA – Direktorat SDM Pertamina kembali mengadakan Human Resources Expo
2014 dengan mengambil tema “Managed Care and Financial Planning”. Kegiatan ini
sebagai wujud kepedulian fungsi HR Pertamina untuk memberikan edukasi dan wadah

yang prima sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja dan memberikan
kontribusi terbaik untuk perusahaan.

“Benefit yang telah diberikan oleh perusahaan haruslah dapat dikelola

sumbang saran yang diperuntukkan bagi seluruh Pekerja Pertamina, para pensiunan dan

dengan baik oleh para pekerja. Karena pada dasarnya mempersiapkan

HR Expo yang berlangsung selama 3 hari dibuka langsung oleh Direktur SDM

yang diimplimentasikan melalui perilaku hidup sehat serta kebiasaan menabung

PWP.

Pertamina, Evita M. Tagor sebagai di Ground Kantor Pusat Pertamina, Senin (8/9).
Berbagai aktifitas terkait kesehatan dan perencanaan keuangan dapat ditemui di HR Expo

mulai dari talkshow dan berbagai booth yang melayani secara langsung untuk konsultasi
dan pemeriksaan kesehatan-gizi, konsultasi bagaimana berinvestasi, konsultasi HR dan
klinik psikoterapi plus relaxation corner.

Masalah kesehatan merupakan hal yang cukup penting untuk terus disosialisasikan

kepada seluruh pekerja. Karena itu, menurut Evita, dengan adanya pengelolaan kesehatan

yang komprehensif melalui Managed Care ini, diharapkan pekerja memiliki kesehatan

kesejahteraan hidup di masa kini dan hari tua dibutuhkan kontribusi dari pekerja
ataupun berinvestasi sejak dini,” papar Evita.

Kegiatan HR Expo 2014 ini dinilai memberikan manfaat penting bagi seluruh

pekerja baik para pekerja muda, pekerja yang akan memasuki usia pensiun

dan para pensiunan Pertamina. Hal ini karena perusahaan peduli terhadap
kesejahteraan Pekerja sebagai bagian dari perjalanan Transformasi HR yang

menghasilkan berbagai inisiatif perubahan demi terwujudnya visi HR, yaitu “to
be a strategic business partner and grow talent for Pertamina to become World
Class energy Company”.• Irli

Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor memotong rangkaian melati sebagai tanda diresmikan HR Expo 2014 di Lantai Ground Kantor Pusat Pertamina.

HR EXPO 2014

managed care & financial planning

Merencanakan
Keuangan
Sedini Mungkin

Berinvestasi
di Pasar
Modal
JAKARTA – Sebagai rangkaian dari kegiat

an HR Expo Pertamina, dilangsungkan sharing session

mengenai Investasi di pasar modal (Bursa Efek Indonesia) di Lantai Ground Kantor

Pusat Pertamina, Senin (8/9) dengan menghadirkan nara sumber dari IDX (Indonesia Stock Exchange)
Bursa Efek Indonesia, Deri Yustria Surya Dharma.

Dalam sharing session tersebut, Deri memberikan pemahaman bagaimana berinvestasi di pasar

modal, langkah-langkah yang harus dimulai, tips bagaimana memilih perusahaan yang memberikan
keuntungan di saat ingin membeli saham di pasar modal.

“Seseorang ingin berinvestasi karena tujuannya adalah ingin kaya. Investasi sangatlah perlu. Lakukan

investasi sedini mungkin karena setiap bertambahnya usia pasti ada keinginan yang bertambah. Ini

adalah persiapan pensiun secara mandiri,” tandas Deri yang aktif mengajar di Sekolah Pasar Modal IDX.

Deri mengibaratkan investasi itu seperti menanam sebuah pohon yang bergantung pada bibit, butuh

JAKARTA – Melakukan perencanaan keuangan dan investasi
dinilai sangatlah penting, terutama bagi para pekerja muda

Pertamina dan yang memasuki masa pensiunan. Sebagai

Perencana Keuangan atau Financial Planner, Aidil Akbar
berbagi ilmu bagaimana menentukan investasi dan tujuan
keuangan.

Sebagai narasumber di HR Expo Pertamina, pada

Senin (8/9), Aidil memaparkan hasil riset yang mengatakan

eksekutif terancam miskin di hari tua. Menurutnya, banyak

orang yang berpikir orang kaya di masa sekarang adalah
orang yang memiliki barang mewah.

“Permasalahannya adalah apakah Anda sudah ber

inves
tasi? Kemana Anda berinvestasi? Tujuannya untuk
apa? Jangan sampai kita memasuki pensiun masih mencari
nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” jelas Aidil.

Aidil menyarankan dana investasi minimal 15 persen

dari penghasilan. Aidil membagi investasi dalam tiga

proses dan waktu. Namun yang terpenting harus diperhatikan dalam investasi saham yaitu beli murah
jual mahal dan beli mahal maka jualnyapun jauh lebih mahal.

Pada dasarnya saham memberikan keuntungan yang tinggi. Jika ingin mulai berinvestasi, pilihlah di

saat pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang bagus. Karena, jika ekonominya bagus, perusahaan yang
sahamnya dibeli juga akan tumbuh.

“Investasi di pasar modal itu simple. Caranya, pilih saham yang bagus, mengetahui dengan benar

saatnya untuk berinvestasi. Pilihlah perusahaan yang profit setiap tahunnya mengalami peningkatan
dan hutang-piutang perusahaan tersebut semakin tahun semakin berkurang. Pilihlah perusahaan yang
laporan keuangannya bisa diketahui secara transparan,” ungkap Deri.

Menurutnya, tidak ada kata terlambat untuk memulai investasi di pasar modal, cukup dengan uang

Rp 100 ribu. Tidak seperti dulu yang harus mempersiapkan modal minimal 10 juta untuk dapat membeli
saham. Bukti kepemilikan sahampun tidak lagi dalam bentuk lembaran tapi dalam bentuk kartu akses
seperti ATM dimana dari kartu akses tersebut bisa mengetahui jumlah uang si pembeli saham di rekening

pasar modal. Sehingga uang dari saham tersebut akan aman dan sangat tidak mungkin bisa dibawa
kabur.

Deri menegaskan, saham tidak ada kadaluarsanya dan suatu saat si pembeli saham meninggal dunia

bisa diambil alih oleh ahli warisnya. “Mari Berinvestasi di Pasar Modal,” ajak Deri.•IRLI

jenis.Yaitu, jangka pendek dengan masa investasi hanya

setahun, misalnya deposito, jangka menengah dengan

pensiun, permasalahan biaya hidup semakin tinggi, harapan

Merencanakan Manfaat
Pensiun dengan Bijak

terhadap penyakit dan biaya berobat semakin tinggi.

dengan tema Optimize Your Pension Fund. Tak pelak acara pun dipenuhi dengan pekerja yang mendekati

saudara,” ujar Aidil.

pensiun tiba. Sehingga perencanaannya pun lebih matang dan bijak. Ia menyebutkan, tidak semua

menguntungkan sebagai investasi. Pertama, aset konsumtif

dapi masa pensiun, yang penting adalah sikap mental dan kebiasaan yang ditumbuhkan agar berhasil,”

dan lain sebagainya yang nilai dari aset yang ada bukannya

Halim juga memperkenalkan manajemen risiko. “Manajemen risiko berarti ketika orang berharap un-

Kedua, aset produktif seperti properti atau rumah tinggal,

Begitu juga dengan uang pensiun. Ketika kita punya

mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu.

hasil yang besar, orang harus tahu bahwa ada risiko

masa investasi 1 hingga 5 tahun, misalnya logam mulia,

dan jangka panjang yang masa investasinya lebih dari lima
tahun, misalnya saham, properti, reksadana saham, dan
reksadana campuran.

“Kita butuh dana pensiun yang besar karena setelah

hidup kita semakin panjang. Semakin tua semakin rentan

JAKARTA - Sharing session di hari kedua, (9/9) diisi dengan Konsultan Dana Pensiun Halim Gunawan,

Dan kita pasti tidak mau bergantung pada anak ataupun

pensiun. Menurut Halim, ebaiknya masa pensiun sudah dipikirkan sejak jauh hari, dan bukan pada saat

Aidil juga mengupas dua jenis aset yang bisa

orang lahir dengan bakat bisnis, apalagi jika harus memulainya di usia pensiun 55 tahun. “Mengha-

di antaranya kendaraan bermotor (mobil/motor), tas, jam,

ujarnya.

bertambah, tetapi akan berkurang setiap periodenya.

tuk imbal hasil yang tinggi, kita harus tahu ada risiko.

tempat kost dan tanah yang nilai aset ini akan terus

uang pensiun, berharap investasi untuk mendapatkan

“Untuk kepemilikan akan jenis aset produktif ini bagi

yang mau mencicil masih sangat disarankan, bahkan

yang mengikutinya,” kata Halim.

Seorang pensiunan perlu membangun portofo-

cicilannya pun dapat dilakukan selama mungkin dikarenakan

lio. “Berapa persen yang harus di-secure di tempat

jumlah cicilannya. Rasio hutang terhadap penghasilan perlu

sar porsinya, mungkin sekitar 50%. Kalau orang itu

lebih dari 30 persen,” jelas Aidil.•

20%,” papar Halim usai presentasinya.•URIP

pada akhirnya nilai dari aset ini sendiri akan mengalahkan

yang risikonya kecil. Untuk pensiunan, itu harus be-

diperhatikan dimana total cicilan hutang anda tidak boleh

berbakat bisnis, bolehlah berbisnis. Mungkin sekitar

Irli

Wamenkes
Kunjungi HR Expo
JAKARTA - HR Expo 2014 mendapat kunjungan dari

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. Ali Ghufron Mukti.
Kunjungan sekaligus untuk memberikan Sharing Se
ssion, berlangsung pada hari kedua, Selasa (9/9) pagi,

di Lantai Ground. Ali disambut Direktur SDM Pertamina
Evita M. Tagor, SVP HR Development Insan Purwarisya
L. Tobing dan jajaran Direktorat SDM lainnya.

Ali dalam keynote speech-nya menyatakan bahwa

di banyak negara, jika perusahaan berbicara tentang
biaya kesehatan, maka jawabannya adalah tidak cu-

kup. Karena biaya kesehatan meningkat sangat tajam,
sehingga competitiveness dalam unit cost produksi
menjadi masalah. “Oleh karena itu upaya dari teman-

teman untuk menerapkan Sistem Managed Care sa
ngat tepat,” Kata Ali.

Menurutnya, sistem ini bisa menjadi benchmark

bagi BUMN yang lain dan berharap bisa inline dengan
kebijakan-kebijakan Pemerintah.

Evita dalam sambutannya mengatakan, Direk-

torat SDM perlu bebenah sehingga mampu me-

nyesuaikan kebutuhan pekerja agar tetap mempunyai daya saing yang tinggi. “Tentunya termasuk
jaminan layanan kesehatan, karena masalah ke-

sehatan sangat terkait erat dengan produktivitas
kerja,” kata Evita.

Saat ini Pertamina memberikan jaminan kesehatan

an Kesehatan Nasional dan BPJS yang hadir belakangan,

naged Care sebagaimana yang tertuang dalam Perjan-

Wellness Our Way:
Mengurangi Lemak
Tubuh dan Lingkar
Pinggang
JAKARTA - Hari kedua HR Expo 2014, Selasa (9/9), dimeriahkan dengan pen-

gumuman para pemenang Wellness Our Way (WOW). WOW merupakan kelanjutan dari Fat Loss Program yang diperkenalkan tahun 2013 lalu. Untuk tahun 2014,
WOW diikuti sekitar 60 orang yang dipilih oleh perusahaan berdasarkan rekam medis hasil check up dan pantauan dari fungsi Medical Health.

Dari ke-40 peserta tersebut, 40% berhasil lulus sesuai target dan komitmennya

untuk menerapkan pola hidup sehat, clinical change, dan perilaku yang lebih sehat.

Dua ukuran yang utama adalah mengurangi lemak tubuh dan mengurangi lingkar
pinggang.

Dari program ini, para pemenang yang disebut juga achievers diharapkan

menjadi Duta Wellness Pertamina, mempertahankan pola hidup sehat, menularkan

ilmu dan pengetahuan yang didapat selama mengikuti program kepada pekerja
lainnya.•URIP

jian Kerja Bersama (PKB). Seiring dengan program Jamin

bagi para pekerja dan keluarganya melalui Sistem Ma

Pertamina pun siap mendukung program tersebut.•URIP

Bincang-bincang
Happy Family
JAKARTA - Masih dalam
rangkaian

HR

Expo

2014, hari kedua diwarnai dengan bincang-bincang seru dengan tema
Happy
show

Family.

Talk

menghadirkan

narasumber pakar psi
kologi yang juga mar
riage & family coun
sellor

DR.

Monty

Satiadarma, dan pa
sangan artis Arie dan
Fenita Untung.

Monty memberikan pernyataan menarik di awal talkshow. Diakuinya, stan-

dar bahagia itu bermacam-macam. “Di Indonesia, keluarga bahagia itu inginnya
adalah kumpul bareng. Kalau sudah tua, yang dipikirkannya adalah selalu kumpul

bersama dengan anak dan cucu. Tetapi justru pada kenyataannya, itulah hal yang
paling sulit dicapai,” kata Monty.

Lalu menjawab pertanyaan dari moderator, Monty menyatakan bahwa manu-

sia Indonesia sebenarnya cukup bahagia. “Ya, kita cukup bahagia karena mangan
ora mangan, kita biasanya kumpul, apalagi selalu ada yang bayarin,” ujar Monty
sembari menyitir pepatah bahasa Jawa. “Sementara di negara lain, kalau kumpul
ya tidak makan. Kalau makan, silakan bayar sendiri-sendiri.”

Menurut Monty, kebahagiaan adalah proses, bukan suatu produk. Ia pun

memberikan contoh, misalnya dengan tradisi mudik. Orang sudah tahu bahwa

mudik itu adalah penderitaan. Tetapi orang rela untuk menjalaninya demi bertemu
dan berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang disayanginya.

Tentang pernikahan dan fase-fase kritisnya, Monty menyebutkan yang penting

adalah pernikahan selalu dilandasi keterpikatan satu sama lain. Lalu berlanjut ke
fase romantis. “Setelah itu, pernikahan bisa langgeng karena adanya komitmen!”
tegasnya.•URIP

HR
EXPO 2014
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Pasien Cerdas,
Bukan Korban
Resep Dokter

Stand

Happy Mind and Soul

Mampir di meja stand “Happy Mind and Soul”, para pekerja akan dilangsung dipandu oleh seorang psikolog ramah
nan andal yang siap medengarkan setiap keluh kesah, komplit dengan solusinya pula! Dengan menggunakan metode
Scoring, tingkat stres pekerja akan diukur dengan menghitung job stress questionere yang telah diisi oleh pekerja,
setelah itu dilakukanlah pengukuran skala stres atau strees releated symptom scale. Pekerja akan mendapatkan masukan dan konseling gratis dari psikolog ramah tersebut. Tak hanya itu, di stand ini ada juga duo nutrisionis muda
dan cantik yang memberikan informasi mengenai gizi dengan cara unik dan menarik, yakni, kuis interaktif seputar
gizi, dengan alat bantu. Mereka berhasil menjawab dengan benar, boleh menggondol hadiahnya. Para pekerja yang
mengunjungi stand juga bisa mendapatkan banyak pengetahuan tentang makanan.

Happy Body

Happy Body menjadi stand yang paling digandrungi oleh para pekerja, bahkan mereka rela antri panjang! Gimana enggak, stand ini menyediakan bermacam pelayanan medical check up yang komplit dengan laboratorium mini. Pelayanan
yang diberikan mulai dari cek tekanan darah, gula darah dan kadar kolesterol, kalori dan kadar lemak tubuh. Stand ini
terdiri dari tiga tim, satu diantaranya adalah tim yang memberikan informasi gizi dan pola makan (smart eating). Peserta
diajak menghitung jumlah asupan kalori dalam tubuhnya dan curhat soal pola makan sehari-hari dan kesehatan. Semua
cuma-cuma!

Check up /Healthy @work

Tidak cukup pemeriksaan kondisi tubuh di laboratorium saja, di HR Expo kali ini, lewat meja check up/healthy @work, pekerja
bisa melaporkan hasil cek yang telah dilakukan di stand lain, atau keluhan secara umum akan penyakitnya kepada tim dokter
yang stand by selalu di stand ini. Tim dokter umum dan medical support yang akan memberikan masukan-masukan umum
mulai dari konsultasi gizi lebih lanjut, praktek stretching di tempat kerja, dan berbagai sharing informasi.

Sistem Managed Care
JAKARTA - Kurang aktifnya pasien serta minim-

nya informasi yang dimiliki akan obat-obatan bisa
menjadi pisau bermata dua. Alih-alih menyembuhkan, tapi malah membikin kondisi buruk, bahkan

berpotensi membunuh. Saatnya menjadi pasien

cerdas, bukan korban resep dan laboratorium berjalan.

Seorang pekerja yang mengunjungi stand berkonsultasi tentang bagaimana sistem pembiyaan melalui kegiatan-kegiatan
Manage Care bekerja. Managed Care merupakan sistem pelayanan kesehatan yang menginterpretasikan pelayanan kesehatan dan sistem pembiyaan melalui kegiatan-kegiatan : PPK I (dokter Primer) sebagai gate keeper, credentialing,
utilization review untuk menjaga mutu dokter dan manajemen pengendalian biaya obat yang mencakup rational drug use,
pemberian obat yang rasional, serta aspek patient safety. Bukan hanya mendapatkan informasi saja, ada juga hadiah
menarik yang diberikan bagi mereka yang berkunjung ke stand ini.

Investasi Emas

Di stand ini, PT Antam (Persero) Tbk, memboyong “Butik Emas” nya. Stand ini memberikan sejumlah informasi bagaimana
memulai langkah baru berinvestasi logam mulia. Emas adalah aset yang menentukan nilainya sendiri berwujud nyata, mudah,
dapat dicairkan kapan saja dan dimana saja. Keuntungan memiliki emas murni batangan diantaranya adalah karena harga jual
yang sama dengan harga pasar, serta dilindungi dengan sistem sertifikat sebagai salah satu cara untuk mencegah pemalsuan
serta untuk memudahkan pejualan kembali.

Hal itulah yang menjadi pembahasan Guru Be-

sar Farmakologi Universitas Gadjah Mada, Prof
Iwan Dwi Pharasto, dalam Talk Show bertajuk “Be
A Smart Patient”, yang dipadu oleh MC kondang
Moza Paramita, pada Rabu, (10/9).

Iwan mengatakan, untuk menjadi pasien yang

cerdas salah satunya adalah dengan menjadi

pasien yang mau belajar dan aktif bertanya kepada
dokter tentang resep obat-obatan. “Sebab kita per-

Investasi Saham

Disini sederet stand dengan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perbankan memberikan seabreg pencerahan
seputar bagaimana berinvestasi di dunia saham, reksa dana.

Tawaran Menarik dari Stand Informasi

Setiap pengujung berkesempatan mendapat paket goodybag menarik dari HR Expo 2014. Caranya
sangat mudahm yakni dengan mengisi form kuisioner dan feedback, serta mengumpulkan minimal 5 stempel dari masingmasing stand. Tak hanya itu, pengunjung berkesempatan mendapatkan hadiah doorprize berupa sepeda lipat dan voucher
belanja ratusan ribu rupiah.•SAHRUL

lu berhati-hati karena resep yang diberikan belum
tentu cocok. Jika salah, obat satu dan lainnya berinteraksi, bisa menimbulkan efek lain,” papar Iwan.

Angin Segar Investasi, Ubah Mindset-mu!

ngan pernah merasa bangga dengan resep obat

JAKARTA - Selama ini pandangan orang akan investasi

seperti menjadi laboratorium berjalan. Hal ini karena

di belakangnya. Alasan klasiknya, “Saya nggak punya

Oleh karenanya, jadilah manusia sehat dan tidak

Eric Hermanto saat menjadi pembicara di HR Expo 2014,

Sebagai pasien yang cerdas kita harus mau mem-

through Property”. Dalam pemaparannya, ia mencoba

kita hindari.•SAHRUL

akan investasi di bidang properti.

Ia menegaskan bahwa seharusnya pasien ja

yang banyak. Sebab, itu sama artinya sang pasien

properti adalah barang mahal, dengan ekor panjang

obat itu sifatnya saling berinteraksi.

uang.” Hal tersebut disayangkan oleh pakar property,

manja, sedikit-sedikit ke dokter, dan minta obat.

pada Rabu (10/9) dengan materi “Multiply your Money

pelajari apa yang kita konsumsi dan apa yang harus

untuk mendobrak mindset lama ketakutan masyarakat
“Dari dulu, kita diajarkan bahwa investasi yang paling

aman adalah emas dan properti kan? Namun sayang,

sekarang banyak orang yang beranggapan investasi itu

susah dijual dan nilainya
besar,” kata Eric.
Eric

menyebutkan,

Indonesia (Jakarta) me
nem
pati

posisi

satu

di Asia Pasifik dalam hal

peluang bisnis properti, sementara penelitian lainnya me-

nyebutkan Indonesia, Jakarta ada di posisi satu dunia dalam

ceruk bisnis properti. Menurutnya, angin segar ini akan kian
membaik, dimana 15 tahun kedepan perekonomian Indonesia

diprediksikan akan kian gemilang. Dengan kondisi itu semua
ada di pilihan kita, apakah ingin ikut bermain atau tidak?•SAHRUL

Bagi-bagi Door Prize di Penutupan HR Expo
Jakarta – Gelaran HR Expo 2014, HR Care, “Manage

depannya acara serupa akan digelar kembali dengan konsep

pada Rabu (10/9), dengan pengundian door prize me-

kan pula bahwa Fungsi SDM, ingin memberikan yang terbaik

ciamik. Hadiah diberikan langsung oleh Senior Vice

kerja tahu potensi yang dimilikinya yang bisa dikembangkan

bing, dan Manager Culture and Transformation, Ernie

dan punya energi yang kuat untuk perusahaan ini, maka peru-

Care and Financial Planning” ditutup secara meriah

yang lebih mengena pada kebutuhan para pekerja. Diungkap-

narik berupa voucher belanja, dan enam sepeda lipat

untuk para pekerja, dan mengupayakan bagaimana agar pe-

President HR Development, Insan Purwarisya L. To

di perusahaan ini. “Kami berasumsi, kalau pekerja memahami

D. Gin
ting. Terkait acara ini, Insan mengatakan ke

sahaan ini akan menjadi lebih baik ke depan,” katanya.•SAHRUL

