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Buah Prestasi Anak Bangsa

MarketUpdate

Milestone

Menjelang HUT RI ke-68, Pertamina melakukan pemasangan
giant banner bertuliskan “Prestasi Baru di Tingkat Dunia tahun
2013, Berhasil Masuk Fortune Global 500”, di Gedung Utama
Pertamina Kantor Pusat. Pemasangan banner merupakan
cerminan syukur dan sumbangsih jajaran manajemen Perseroan
bagi bangsa Indonesia atas masuknya Pertamina dalam daftar
bergengsi Fortune Global 500.
Seperti diketahui, Fortune Global 500 (FG500) adalah
pemeringkatan tahunan perusahaan yang dilakukan majalah
Fortune sejak 1955. Berawal dari hanya memperingkat
500 perusahaan terbesar di AS, kini berkembang menjadi
pemeringkatan 500 perusahaan terbesar dunia. Sehingga,
masuk dalam daftar ini merupakan simbol keberhasilan korporasi
karena mencerminkan pengakuan dunia. Beberapa aspek yang
mendukung Pertamina masuk dalam daftar FG500:
• Gross consolidated revenue (pendapatan konsolidasi termasuk
Anak Perusahaan) yang disajikan dalam mata uang US
Dolar, serta sesuai standar pelaporan keuangan internasional
(IFRS)
• Tren pertumbuhan pendapatan
• Jumlah karyawan
• Publikasi Laporan Keuangan, seperti melalui Laporan Tahunan
atau website perusahaan
• Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang lebih
cepat

Empat orang berpakaian
orange bergelantungan di
dinding Gedung Utama
Pertamina, sembari menarik
tali pengikat banner, Jumat
pagi,(16/8). Perlahan banner
raksasa bertuliskan “Prestasi
Baru di Tingkat Dunia.

Tahun 2013 Berhasil Masuk
FORTUNE Global 500. Terima
Kasih Indonesia. Hidup Anak
bangsa” menyelimuti sebagian
dinding Gedung Utama.
Sementara itu di bawah,
Menteri BUMN Dahlan Iskan
didampingi jajaran Direksi

dan Komisaris Pertamina
menyaksikan prosesi pema
sangan giant banner yang
merupakan rangkaian dari
ungkapan optimisme anak
bangsa mencetak prestasi
terbaik.
Pemasangan banner
Menteri BUMN Dahlan Iskan
mengapresiasi prestasi Pertamina
masuk peringkat ke-122 Fortune
Global 500 dengan pemasangan
giant banner. Tampak jajaran
direksi dan komisaris Pertamina
mendampingi Menteri BUMN.

Tren Pertumbuhan
Pendapatan Konsolidasi Pertamina

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Pojok Manajemen :
TUNJUKKAN KAPABILITAS
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
WORLD CLASS
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Sumber: Laporan Tahunan Pertamina 2012

Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama serta koordinasi
yang baik, dan tanpa lelah yang dilakukan oleh seluruh jajaran
Pertamina. Tentunya, tidak bisa cukup berpuas sampai disini.
Kinerja baik Pertamina harus terus tumbuh sehingga di tahun
mendatang Pertamina dapat mempertahankan posisinya dalam
daftar FG500, atau bahkan meningkatkan posisi ke posisi yang
lebih tinggi.
Lebih jauh, keberhasilan Pertamina masuk FG500 juga
menjadi berkah jelang satu dasawarsa perubahan status
Pertamina menjadi Persero pada 17 September 2013. Apa yang
telah diraih Pertamina merupakan cerminan perubahan mindset
Pertamina dan menjadi jumping point untuk melangkah tegap
menjadi National Energy Company (NEC) yang mampu bersaing
di kancah global-regional.•

Suara Pekerja:
CLEAN ITU SIMPEL NDAK YA?
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Kiprah Anak Perusahaan :
ARMADA BARU
PT PELITA AIR SERVICE
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berukuran 26 x 54 meter
tersebut, dipimpin langsung
oleh Menteri BUMN Dahlan
Iskan. Dalam sambutannya
Dahlan menyampaikan ma
syarakat Indonesia patut
bangg a atas pencapaian
Pertamina masuk peringkat
ke-122 Fortune Global 500.
Yakni daftar pemeringkatan
perusahaan terbaik dunia
yang dirilis setahun sekali oleh
majalah Fortune.
“Kita menaikkan giant
banner ini menunjukkan
c a p a i a n p re s t a s i . T i d a k
harus semuanya mengeluh,
pesimistis. Masih ada yang
mau kerja seperti Pertamina.
Rakyat harus tahu semua,”
ucap Dahlan.
Karenanya, Dahlan berha
rap pencapaian Pertamina
ini bisa diikuti BUMN lainnya.
“Nah, tentu berhasilnya Perta
mina ini membuat panas
BUMN lain, mereka langsung
lemparkan program-program
supaya bisa menjadi seperti
Pertamina. Nantinya kira-kira
ada dua BUMN yang akan
mengikuti jejak Pertamina,”
ungkap Dahlan disambut tepuk
tangan hadirin.
Selain itu, Dahlan juga
meminta Pertamina untuk terus
mempertahankan prestasi ini
serta waspada akan godaan
intervensi sektor migas
mengingat sektor ini merupakan
sektor yang ‘panas’. Maka dari
itu, dia berharap seluruh jajaran
direksi, komisaris, stakeholder
dan pegawai Pertamina untuk
menjaga BUMN ini. “Kalau
hanya beberapa orang saja
yang menjaganya, ini akan
sulit. Kalau kompak, itu akan
mudah,” tandasnya.
Selama tahun 2013, Per
tamina mencatat prestasi
sebagai BUMN pertama yang
menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham
pada Februari 2013 dengan
laba terbesar.•DSU

Utama :
AKUISISI
SPBU “HIJAU”
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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tunjukkan
kapabilitas
world class
Foto : PRIYO WIDIYANTO

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

Pengantar Redaksi :
Kita sering mendengar berita-berita Pertamina mengakuisisi
blok-blok migas di Indonesia maupun di luar. Namun kita tidak
pernah tahu siapa saja yang bergerak di belakang layar dalam hal
tersebut. Energia Weekly pun berbincang dengan SVP Upstream
Business Development – Direktorat PIMR (SVP PIMR/UBD)
Denie S. Tampubolon. Berikut cuplikan wawancaranya.
Apa saja program kerja PIMR/UBD tahun 2013 ini,
khususnya tentang M&A? Kegiatan merger & acquisition (M&A)
sebenarnya merupakan salah satu saja dari kegiatan PIMR/UBD.
Untuk mudahnya, M&A merupakan upaya untuk mendapatkan
aset dengan melalui transaksi pembelian. Sebagai suatu fungsi,
Upstream Business Development di Direktorat PIMR (PIMR/UBD),
kami melakukan pengembangan usaha Hulu secara luas. Untuk itu,
kami juga melakukan berbagai kegiatan lain non-M&A. Nanti kami
akan sampaikan kegiatan lain apa saja yang kami lakukan.
Saya ingin bicara apa yang dikerjakan PIMR/UBD pada tahun
2013 ini. Pertama, kami mendapat tugas dari perusahaan untuk
menambah cadangan sebanyak 95 juta BOE dan produksi migas
sebesar 19,9 ribu BOEPD. Itulah target yang kami kejar secara fisik
atau kuantitas. Kami tentunya berupaya dan berharap untuk bisa
melebihi dari target tersebut.
Kedua, yang juga harus kita lihat bahwa kegiatan PIMR/UBD
secara langsung maupun tidak langsung juga berdampak pada
kegiatan fungsi lain. Hal ini karena PIMR/UBD tidak berjalan sendiri.
Kami bergerak dengan tim kerja lintas fungsi, yang sesuai dengan
karakteristik proyek maupun tahapannya. Dalam tim kerja kita
umumnya ada teman-teman dari Keuangan dan Legal, dan bisa
juga dari misalnya, HR, CSS/IT, PEG, ISC, HSSE, Gas, Sekper,
disamping tentunya dari PIMR dan Hulu. Dari PIMR terutama terkait
dengan penilaian portofolio dan resiko, sedangkan dari Hulu terutama
UTC, dan para ahli dari Anak Perusahaan Hulu, seperti PHE, PEP,
PGE, PEPC, PDSI. Sehingga pada saat UBD melakukan kegiatan
pengembangan usaha, kami melihatnya sebagai kegiatan lintas
fungsi di Pertamina.
Sehingga, selain mengupayakan pencapaian sasaran kerja,
kami juga melihat bahwa kegiatan pengembangan usaha Hulu
merupakan sarana bagi perusahaan untuk mengembangkan
capability development yang sifatnya world class, tidak hanya bagi
PIMR/UBD, tetapi juga bagi fungsi-fungsi lain.
Hal ini karena kegiatan PIMR/UBD, khususnya untuk M&A,
banyak dilakukan di luar Indonesia. Tentunya kami juga terus
mengejar peluang M&A yang ada di dalam negeri, tetapi memang
yang ada relatif terbatas. Nah, pada saat kita go international,
otomatis kita harus memenuhi standar kerja internasional. Kita
harus bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan
IOC, atau NOC lain. Kalau tidak demikian, bisa jadi waktu Pertamina
menyampaikan proposal M&A tidak akan mendapat perhatian.
Jadi, melalui upaya M&A di luar negeri, tim kerja UBD bersama
fungsi lain juga mengasah dan membangun kompetensinya untuk
mencapai tingkat world class. Baik pada aspek teknis upstream
maupun bidang lain seperti pemahaman berbagai sistem legal dan
finansial pada model kerja sama Hulu yang berbeda-beda. Bahkan
dalam beberapa proyek yang kami kerjakan tahun ini, teman-teman
dari fungsi HR, procurement, CSS/IT, HSSE dan juga ICS, dituntut
untuk mengembangkan dan membuktikan kapabilitas world class
yang dimiliki. Saya harapkan cepat atau lambat, semua fungsi di
Pertamina juga akan terlibat langsung untuk menunjukkan kapabilitas
world class-nya.
Salah satu contoh pengembangan standar kerja internasional
yang ingin kami garis bawahi adalah dalam bidang corporate

communication dan information management. Kami harapkan
kita juga terus mengembangkan standar penyampaian informasi.
Contohnya terkait balance antara tujuan mempromosikan kegiatan
pengembangan usaha, dan compliance pada kaidah confidentiality
atau kerahasiaan. Kita harus mengenal dengan baik informasi mana
yang masih bisa kita share dan informasi mana yang sudah melewati
garis demarkasi confidentiality. Sebab pelanggaran atas kesepakatan
confidentiality dapat membawa konsekuensi sangat serius kepada
perusahaan secara legal dan komersial.
Apa kegiatan lain yang non M&A? Di Indonesia setiap tahun
ada yang namanya bid round, yaitu penawaran Blok PSC migas
baru, baik konvensional maupun unconventional oleh pemerintah.
Tim PIMR/UBD akan mengevaluasi blok yang ditawarkan, untuk
mengetahui kelayakannya dan penawaran bid termasuk strategi kerja
sama apabila tingkat risiko dipandang masih tinggi. Demikian pula
wilayah kerja baru untuk pengembangan geotermal, yang saat ini,
sesuai aturan perundangan, ditawarkan oleh Pemerintah Daerah.
Selain bid round, kita juga giat melakukan evaluasi potensi suatu
area yang belum ada kontrak PSC-nya atau disebut open area.
Apakah itu blok-blok yang ditawarkan oleh Ditjen Migas?
Ada blok yang memang ditawarkan oleh pemerintah melalui tender
terbuka, tetapi ada juga area yang tidak ditawarkan Pemerintah.
Untuk area yang tidak ditawarkan, kita dapat berinisiatif mengajukan
usulan kepada pemerintah untuk mendapatkan hak mengelola open
area tersebut. Ini memang ada aturannya, dimana kita akan memulai
dengan melakukan joint study, umumnya selama 6-12 bulan, untuk
lebih memahami potensi open area tersebut. Apabila kita sudah yakin,
maka bisa mengajukan hak mendapatkan PSC nya. Di beberapa open
area, kami melakukannya secara kerja sama dengan mitra dari IOC.
Yang lain lagi adalah terkait wilayah kerja yang saat ini masih
aktif. Kami memantau kapan kontrak PSC area tersebut berakhir
dan mengevaluasi potensinya. Peraturan perundangan memberi
kesempatan bagi Pertamina untuk meminta hak pengelolaan atas
wilayah kerja yang kontraknya berakhir. Dalam hal ini kami banyak
membuka komunikasi dengan pemerintah, contoh yang sedang
banyak dibicarakan adalah Blok Mahakam. Namun tentunya masih
ada wilayah kerja lain yang juga kami perhatikan.
Oke, kalau begitu apa saja pencapaian UBD tahun 2013 ini?
Pertama, kami telah menyelesaikan akuisisi hak partisipasi Talisman di
Blok ONWJ sebesar 5%. Jadi kita menambah participating interest
(PI) kita di ONWJ hingga mencapai 58% dan menjadi lebih dominan
disana.
Kedua, kami menyelesaikan akuisisi seluruh saham Anadarko
Indonesia, sehingga mengambil alih operatorship di Blok Nunukan,
sebelah Timur pulau Bunyu, serta memegang PI di Blok Bukat dan
Blok Ambalat. Bagi Pertamina, area tersebut memiliki nilai komersial
dan strategis. Ketiga, akuisisi PI sebesar 15% dari Inpex di Blok
Babar-Selaru yang terletak berdekatan dengan Blok Masela yang
juga dioperasikan oleh Inpex.
Keempat, penandatangan KKS Migas Non-Konvensional (MNK)
di Sumatera Utara. Ini merupakan KKS MNK pertama di Indonesia
yang ditandatangani saat konvensi IPA bulan Mei lalu.
Selain keempat pencapaian di atas, ada sejumlah proyek yang
masih on going, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
Nah, disini kita memasuki wilayah yang harus hati-hati dengan
confidentiality. Kami tidak bisa men-disclose atau menyampaikan
negara mana, apalagi blok mana, yang sedang kita upayakan. Tapi
kita bisa sampaikan bahwa di luar Indonesia kita sedang mengerjakan
beberapa peluang di Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.•URIP

HERDIMAN KAMBALI

EDITORIAL

Tahan Godaan dan
Intervensi
Ada yang menarik dari pernyataaan Menteri
BUMN Dahlan Iskan saat memberikan sambutan
dalam acara pemasangan banner raksasa di
Kantor Pusat Pertamina, Jumat pekan lalu.
Selain menyampaikan rasa bangga atas prestasi
anak bangsa, Pak Dahlan juga mengingatkan
seluruh insan Pertamina agar waspada akan
godaan dan intervensi di sektor migas. “Sektor
migas merupakan sektor yang ‘panas’. Maka
dari itu, saya berharap seluruh jajaran direksi,
komisaris, stakeholder dan pegawai Pertamina
untuk menjaga BUMN ini,”jelasnya.
Bahkan dengan tegasnya Pak Dahlan
mengingatkan Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan agar bisa menahan diri. Orangorang penting di sebuah perusahaan migas
menurutnya biasanya dihadapkan dengan
banyak godaan dan tantangan, terlebih terkait
dengan material.
Bagi seluruh insan Pertamina yang hadir
dalam acara tersebut dan menyimak pesan
Menteri BUMN, tentunya akan berterima kasih
dengan pesan itu. Pesan yang disampaikan
seorang Menteri sebagai bentuk perhatian dan
kasih sayang kepada Pertamina dan orang-orang
yang ada di dalamnya. Pesan yang mengingatkan
bagaimana menyikapi godaan dan intervensi
yang melingkari Pertamina. Mengingatkan dan
mengarahkan agar kita senantiasa lurus, fokus
dan waspada.
Bagi menteri yang selalu tampil dengan
kemeja putihnya ini, berbagai pemberitaan
miring di sektor migas yang tengah hangat
belakangan ini, harus dijawab Pertamina dengan
karya dan prestasi nyata. Salah satunya lewat
prestasi Pertamina yang telah tercatat sebagai
perusahaan terkemuka di dunia urutan 122, versi
Fortune Global 500.
Menembus deretan perusahaan terkemuka
dunia, Fortune Global 500 diukur dari besarnya
revenue, atau bisa juga tata urut dari besarnya net
profit. Syarat lainnya ialah laporan keuangannya
dalam mata uang dolar Amerika dan telah diaudit
sebelum 31 Maret, serta disahkan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS).
Tentu saja menyelesaikan laporan keuangan
dalam kurun waktu sekitar sebulan, diaudit
dan disahkan dalam RUPS pada bulan ke-2
setelah penutupan buku bukanlah pekerjaan
mudah. Apalagi bagi Pertamina yang merupakan
perusahaan energi dengan beberapa anak
perusahaan dan sangat complicated. Kecepatan
dan ketepatan waktu dalam menyusun laporan
keuangan, serta mencatatkan laba terbesar
menurut Pak Dahlan merupakan salah satu
wujud dari keseriusan Pertamina yang berusaha
tetap lurus, fokus dan waspada.
Karena itu, jangan sia-siakan dan jangan
nodai prestasi yang telah tertoreh ini. Jangan
sampai karena nila setitik, rusak susu se
belanga.
Kembali saya tuliskan pesan Pak Dahlan
agar kita bersama-sama menjaga perusahaan
kebanggaan bangsa ini. “Sektor migas merupa
kan sektor yang ‘panas’. Maka dari itu, saya
berharap seluruh jajaran direksi, komisaris,
stakeholder dan pegawai Pertamina untuk
menjaga BUMN ini. Kalau hanya beberapa
orang saja yang menjaganya, ini akan sulit. Kalau
kompak, itu akan mudah,”tegasnya.•
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“Clean” itu simpel ndak ya...?
Rasanya setiap pekerja Pertamina tidak ada yang tidak
tahu 6C. Ini adalah values yang wajib diketahui oleh setiap
pekerja Pertamina dan diaplikasikan dalam keseharian bekerja
dan berinteraksi dimanapun. Tapi apakah semua orang hafal
dengan 6C tersebut? Belum tentu! Itu jawaban yang paling
tepat. Dan yang paling mudah mereka ingat dari 6C saat
ditanya, selalu kata-kata “clean”. Ya... itulah salah satu makna
“C” dari 6C yang ada.
Saya dimutasikan dari Investigation IA Persero ke IA PT
EP (PEP) sejak bulan Mei 2013. Perlahan saya merasakan ada
sesuatu yang berbeda di PEP. Khususnya kalau kita bicara
aspek “clean”. Situasi dan kondisinya dirasakan mendukung
dan terasa sangat berbeda jika dibandingkan sewaktu saya
masih di Persero (korporasi).
Tidak ada maksud untuk membandingkan atau menyatakan
bahwa yang itu bagus dan itu jelek. Sama sekali tidak. Tapi
untuk sesuatu yang positif, rasanya kita bisa sepakat bahwa
itu layak untuk diumbar “disosialisasikan”. Mudah-mudahan
dapat diambil pelajaran dari itu semua.
Beberapa contoh sederhana dapat dikemukakan disini,
antara lain :
Pertama, sewaktu saya ikut rombongan Direktur Produksi
& Operasi PEP pada bulan Juni 2013 untuk
MWT (Management Walk Through) HSSE ke
salah satu lapangan yang akan diterminasi,
yaitu Medco E&P Sembakung. Sewaktu
rombongan akan kembali ke Jakarta, tidak
ada kesibukan dari Manajemen Field Tarakan
untuk menyiapkan buah tangan. Manajemen
setempat terasa tidak memiliki beban dalam
hal ini. Dan ini merupakan salah satu ciri khas
di PEP dari penerapan arti clean.
Kedua, pekerja PEP “termasuk kawankawan Auditor” tidak begitu tergantung
dengan jemputan dari unit setempat
saat melakukan perjalanan dinas/audit.
Ada kesadaran bahwa hal tersebut tidak
dibolehkan. Kalaupun dijemput mereka tidak
lakukan klaim ke perusahaan.
Ketiga, sewaktu saya pulang dari ibadah umroh pada Juli
kemarin. Rasa-rasanya hal yang wajar jika saya ingin berbagi
oleh-oleh dengan jajaran Manajemen di PEP. Dan itu biasa
dilakukan saat saya masih di Persero. Tapi kawan-kawan di
IA PEP sempat mengingatkan saya, “Sebaiknya jangan Pak.
Bapak di PEP kan sebagai Ketua Komite EKB (Etika Kerja &
Bisnis).”
Keempat, selaku Ketua Komite EKB PEP (terdiri dari 12 VP
& 2 Manager), kami bisa bekerja profesional dan independen
dalam membuat keputusan sesuai ketentuan berlaku terkait
pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja (& mitra) tanpa direcoki
oleh banyak kepentingan.
Keempat contoh sederhana di atas membuat saya berpikir
lain. Terasa ada yang aneh. Tapi di sisi lain saya melihat ada
nuansa yang luar biasa. Dari sini saya berimajinasi bahwa
penerapan clean tidak sesulit yang dibayangkan. Jujur saya
katakan bahwa masih sangat banyak yang bilang “itu sulit
diterapkan di Pertamina”. “Paling-paling hanya slogan doank”
kata beberapa pekerja muda.
Nah... dengan beberapa pengalaman tadi, bagi saya
clean menjadi sesuatu yang mudah “simpel” di PEP. Modal
utama yang dibutuhkan hanya berupaya memahami makna
dari clean tersebut, kemudian mensikapinya secara wajar dan
tanpa beban. Artinya, jangan pernah berharap pemberian
dari seseorang. Perusahaan sudah memberikan yang terbaik
bagi kita “pekerja”. Tugas kita tinggal bekerja dengan baik dan
mensyukuri apa yang sudah diterima. “Kerja baik – perusahaan

untung, dan yakinlah akan ada sesuatu yang baik dibagi oleh
perusahaan”.
Sambil terus menulis, pikiran saya dihantui banyak hal.
Apakah PEP memang seperti yang saya pikirkan. Atau masih
banyak hal lainnya yang saya belum ketahui. Sementara ini
saya tidak ingin berpolemik dulu, karena ada beberapa contoh
bagus dan layak untuk saya umbar ke semua khalayak. Saya
berharap Manajemen dan kawan-kawan pekerja di PEP dapat
membaca ini. Mereka harus bangga dengan culture yang
sudah terbentuk di lingkungan kerja. Namun sekaligus harus
menjadikan ini sebagai sebuah tantangan untuk menunjukkan
kepada siapapun bahwa ini bukan hanya sekedar tulisan. Tapi
sesuatu yang riil “nyata dan harus menjadi mindset seluruh
pekerja PEP”. Taruhannya tidak main-main kalau kita “PEP”
tidak ingin dilecehkan oleh banyak orang.
Pembaca yang budiman, tentunya masih ingat dengan
beberapa tulisan saya sebelumnya, seperti “Masih Ada Manusia
Putih, Dapatkan Tiket Keliling Indonesia dan Pesan Mendalam
Ketua PPATK”. Jika tidak atau belum pernah membacanya,
dapat dilihat pada blog di www.firdausbambangsaputra.com.
Mudah-mudahan pesan yang pernah diangkat tersebut dapat
menggugah kita semua dalam rangka mengawal roda bisnis
perusahaan dan berperan secara optimal
guna mewujudkan WC-NEC (World Class
– National Energy Company).
Bagi saya, clean sesuatu yang simpel
tapi memiliki impact yang sangat dahsyat
dalam menciptakan lingkungan kerja yang
bersih, kondusif & produktif.
Penutup
Sangat disadari bicara clean tidak
mudah di tengah maraknya pemberitaan
korupsi, gratifikasi, money laundry, dan
banyak kejahatan lainnya di media. Ini
menjadi tantangan tersendiri bagi Direksi
Persero dan Direksi seluruh AP serta semua
insan Pertamina. Tinggal... apakah kita juga
akan ikut larut dengan situasi yang ada atau
mampu berbeda dalam artian positif?
Jika dikaitkan kasus tertangkap tangannya Kepala SKK
Migas oleh KPK saat terima suap yang nilainya mencapai
Rp 7 miliar menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Karena
alasan pembubaran BP Migas kemudian berubah menjadi
SKK Migas salah satunya terkait dengan indikasi maraknya
praktek korupsi dan in-efisiensi yang terjadi di instusi ini.
Harapannya, dengan pergantian pimpinan yang berasal dari
kalangan akademisi dan termasuk dosen teladan (dihormati)
di kampusnya, SKK Migas berubah image-nya dan dapat
diandalkan menggenjot produksi migas. Ternyata faktanya
malah membuat semakin miris.
Sisi lainnya, tidak mudah memang pada saat kita berurusan
dengan pihak lain (eksternal) yang sudut pandang dan
kepentingannya berbeda. Sulit menerapkan “clean”. Ini jamak
dimana-mana. Yang penting jauhkan pikiran untuk mencari
keuntungan pribadi atau kelompok saat kita menghadapinya.
Karena yang diangkat disini adalah sekelumit situasi di
PEP, saya berharap semua rekan kerja PEP dapat menjaga
dan menerapkan “clean” dalam kondisi apapun. Suara
sumbang tentang hal negatif selalu ada dan saya pribadi juga
ikut mendengarnya. Sekarang, tunjukkan kemauan untuk
menepis itu semua dan berikan bukti. Sehingga apa yang sudah
dibangun oleh Direksi & Manajemen PEP dan di-support semua
pekerja, mengakar menjadi sebuah sistem dan culture yang
tidak lekang oleh waktu. Walaupun terjadi pergantian pimpinan.
Semoga... (* penulis saat ini sedang menyelesaikan program Magister Hukum)

KONSUMSI BBM TAK MELONJAK
SELAMA LEBARAN
JAKARTA (Koran Tempo) – Konsumsi BBM
bersubsidi selama arus mudik dan balik Lebaran
tahun ini ternyata lebih rendah daripada estimasi
Pertamina. Direktur Pemasaran dan Niaga
Pertamina Hanung Budya mengatakan, semula
konsumsi Premium masyarakat diperkirakan
mencapai 107 ribu kiloliter. “Tapi secara umum,
realisasinya hanya 97 ribu kiloliter,” kata Hanung.
Meski begitu, jumlah ini meningkat sedikit dari
pemakaian normal harian sebesar 80 ribu kiloliter.
Menurutnya, rendahnya konsumsi Premium
selama Lebaran ini bisa jadi karena banyak
warga lebih memilih menggunakan kereta api
dan pesawat. Indikasinya terlihat dari peningkatan
konsumsi Avtur di seluruh wilayah Indonesia.
Senior Vice President Fuel Marketing & Distribution
Pertamina Suhartoko menyebutkan, konsumsi
Avtur sebagai bahan bakar pesawat meningkat
10 persen dari pemakaian harian normal. Pada
hari biasa, konsumsinya 10,6 ribu kiloliter. “Ada
perubahan cara berpikir masyarakat dalam mudik
kali ini,” ujarnya. Lonjakan jumlah penumpang
di dua moda transportasi tadi memang terlihat
sepanjang mudik hingga mulainya arus balik.
“Ada beberapa hari yang meningkat cukup tinggi,
seperti H-4, H-3, dan H-2 yang meningkat 22
persen dari Lebaran tahun lalu,” ujar juru bicara
Kementerian Perhubungan Bambang Ervan.•RIANTI
octavia
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Perta Arun Gas dan Rekin
Sepakati Perjanjian Novasi
JAKARTA – Berlangsung
di Ruang Meeting Direktorat
Gas Lantai M, Kantor Pusat
Pertamina, Jumat (2/8)
dilakukan penandatanganan
Perjanjian Novasi antara PT
Perta Arun Gas dengan PT
Rekayasa Industri (Rekin).
Penandatanganan dilakukan
oleh Direktur PT Perta Arun
Gas Iqbal Hasan dan Direktur
Utama Rekin Mochammad Ali
Suharsono yang disaksikan
oleh Direktur Gas Pertamina
Hari Karyuliarto.
Latar belakang penan
datanganan ini bermula dari
kontrak kerja sama antara
P e r t a m i n a d e n g a n P T
Rekin pada 6 Maret 2013
untuk membangun fasilitas
Regasifikasi di Arun. Setelah
terbentuknya PT Perta Arun
Gas sebagai cucu dari PT
Pertamina (Persero) maka
kerja sama ini dinovasikan ke
PT Perta Arun Gas.
Seperti diketahui bahwa

4

Foto : PRIYO WIDIYANTO

RESUME
PEKAN INI

Penandatanganan perjanjian Novasi antara PT Perta Arun Gas dan PT Rekin dapat memacu peluang bisnis lainnya sehingga
dapat menghidupkan Arun seperti di masa jayanya dulu.

produksi Liquefied Natural
Gas (LNG) atau gas alam cair
PT Arun LNG Lhokseumawe
dijadwalkan akan berakhir
pada akhir 2014. Karena
itu proyek regasifikasi ini
juga diharapkan selesai dan
onstream pada akhir 2014
sehingga pada saat produksi
LNG berakhir dan produksi
gas bumi melalui proyek ini
dapat dimulai.
“Ke depan, deal-nya
ada di Perta Arun Gas yang
kepemilikan sahamnya 90

persen oleh PT Pertamina
Gas dan 10 persen dari
Pertagas Niaga. Ini fasilitas
yang dibangun di dalam
pagar kilang Arun untuk
memproduksi gas bumi dari
LNG yang masuk,” papar
Iqbal.
Menurut Iqbal Hasan,
hal ini membuktikan PT
Arun terus berlanjut dengan
menjadi PT Perta Arun Gas.
Iqbal yakin, kesepakatan
bisnis yang pertama tersebut
dapat memacu peluang

bisnis lainnya sehingga dapat
menghidupkan Arun seperti
di masa jayanya dulu.
Sementara itu Mocham
mad Ali mengatakan, PT
Rekin akan mendukung
penuh dalam pelaksanaan
tanpa adanya perubahan
walaupun di masa transisi.
“Kami berharap proyek ini
bisa terselesaikan sesuai
dengan schedule yang te
lah disepakati bersama,”
ucapnya.•IRLI KARMILA

Dicari Ide-ide Bisnis Baru,
Bukan Sekadar Improvement
Jakarta - Situasi yang

di tangan generasi muda

yang terus mentransformasi

ke depan dipertaruhkan.

begitu dinamis di Pertamina
bisa menjadi kesempatan
yang tepat bagi para pekerja
baru untuk berkontribusi
nyata. Tidak cukup hanya
melakukan improvement,
tapi juga melahirkan
ide-ide bisnis baru yang
mampu menguntungkan
perusahaan.
Hal tersebut disampaikan
oleh Direktur Gas Pertamina
Hari Karyuliarto pada
Penutupan BPS/BPA Batch
II 2012, di Gedung Utama
Pertamina, (26/7). Di hadapan
139

orang

energi baru

Pertamina, Hari menekankan

Pertamina lah nasib Pertaina
“Saya yakin Anda semua
penuh dengan ide-ide
cemerlang yang akan mampu
mendorong peningkatan
kinerja perusahaan. Saya
juga meminta kepada Anda
semua untuk segera tune
in dengan era percepatan
transformasi di Pertamina,”
ucapnya optimis.
“Setiap kesempatan
bertatap muka dengan
generasi baru Pertamina
saya selalu menekankan
untuk membuang jauh-jauh
zona kenyamanan tentang
Pertamina yang selama ini

besar di masyarakat,” imbuh
Hari di acara penutupan
sekaligus pelantikan pekerja
baru yang dihadiri juga oleh
Direktur Pemasan dan Niaga,
Hanung Budya tersebut.
Terhitung sejak acara
penutupan ini dilaksanakan,
para BPS dan BPA tersebut
s e c a r a re s m i d i a n g k a t
menjadi pekerja baru
Pertamina. Mereka terdiri dari
BPS Upstream sebanyak
8 orang, Marketing and
Trading (24 orang), Refinery
(21 orang), Finance (14
orang), PIMR (10 orang), BPA
Finance (12 orang) dan BPA
Marketing and Trading (50
orang).•SAHRUL HAETAMY ANANTO
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RU VI Balongan
Dukung Masyarakat
Jadi Pengusaha
INDRAMAYU— RU VI Balongan terus
berkomitmen untuk memberikan nilai manfaat
kepada masyarakat sekitar Kilang Balongan.
Salah satu kegiatan yang baru dilakukan
yakni memberikan bantuan peralatan dan
modal melalui Program Peningkatan Kualitas
Lingkungan (PPKL) di Indramayu, (5/7).
Bantuan yang diberikan yakni ikan untuk
gesek dan keripik ikan, perlengkapan masak
pembuatan keripik ikan, perlengkapan
usaha keripik ikan, serta mesin kapal dan
perlengkapan bengkel. Bantuan tersebut
diserahkan oleh Pjs Public Relation Section
Head RU VI Balongan Agus Raharman kepada
masyarakat Kecamatan Kandanghaur.
Pada acara tersebut juga diadakan
seminar sehari dan pelatihan yang diikuti
oleh puluhan masyarakat Kecamatan
Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Hadir
pada acara tersebut Camat kandanghaur
Mismaka, Asda II Kabupaten Indramayu
Susanto, serta perwakilan Kodim 0616
Indramayu.
Pjs. Public Relation Section Head RU
VI Balongan Agus Raharman mengatakan
kegiatan ini bertujuan meningkatkan
pendapatan masyarakat Kandanghaur dengan
menjadikannya sebagai pengusaha.
Sementara Asda II Kabupaten Indramayu
Susanto mengharapkan masyarakat
Kandanghaur bisa memanfaatkan bantuan
yang diberikan oleh RU VI Balongan agar
kehidupan warga menjadi lebih sejahtera.
Namun ia menegaskan masyarakat harus
yakin dalam memulai usaha ini sehingga citacita menjadi pengusaha dapat tercapai.
Sebelumnya, RU VI Balongan melalui
PPKL juga telah memberikan bantuan
peralatan kepada kelompok wanita nelayan
pengrajin terasi Losarang guna meningkatkan
taraf hidup masyarakat Indramayu.• RU VI

Balikpapan - Public Re
lations (PR) RU V selalu cepat
tanggap dalam bekerja,
termasuk meresponi kejadian
kebakaran di Jalan Dahor dan
Jalan Kilat Balikpapan, pada
(12/7). Kebakaran yang terjadi
pukul 20.00 WITA ini menelan
korban ratusan rumah dan
jiwa. General Manager RU
V Ahmad Fathoni Mahmud
langsung menginstruksikan
kepada PR RU V untuk
segera memberikan bantuan
kepada korban kebakaran
dan esok paginya bantuan
didistribusikan dengan baik.
Bantuan diserahkan oleh

Act. Legal & General Affairs
Manager F. Aditya Dipo Alam
yang diterima oleh Walikota
Balikpapan Rizal Efendi dan
diserahkan kepada Ketua
Posko Kebakaran Yulismar.
Rizal Efendi sangat
mengapresiasi dan berterima
kasih kepada Pertamina yang
dengan cepat memberikan
bant uan untuk korban ke
bakaran dan memfasilitasi
Wisma Karya Patra (Wisma
Pertamina, red) sebagai posko
bagi korban kebakaran.
Bantuan sembako yang
diberikan berupa 500 kg
beras, 40 bungkus mie instan,

Foto : RU V

Foto : RU VI

RU V Gerak Cepat Bantu Korban Kebakaran

50 kg gula, 30 kaleng sarden
dan air mineral 30 dus.
“Kami memiliki tanggung
jawab penuh untuk membantu
korban kebakaran ini, terlebih

lokasi kebakaran berdekatan
dengan jalan Perumahan
Pertamina.”jelas Act. PR
Section Head RU V, Abdul
Malik.•RU V

TBBM Teluk Kabung Dukung Pelestarian
Keanekaragaman Hayati di Kota Padang
Padang – Pencapaian PROPER hijau sebagai usaha
pengelolaan lingkungan hidup mensyaratkan pelaksanaan
program tanggung jawab sosial lingkungan (CSR) sebagai
salah satu poin penting dalam penilaiannya. Berkenaan dengan
hal tersebut, Terminal BBM (TBBM) Teluk Kabung sejak 2012
bekerja sama dengan pemerintah kota Padang melestarikan
keanekaragaman hayati di Kota Padang.
Atas upayanya tersebut, TBBM Teluk Kabung mendapatkan
apresiasi dari pemerintah Kota Padang. Walikota Padang Dr. H.
Fauzi Bahar, M. Si. menyerahkan piagam penghargaan kepada
Operation Head TBBM Teluk Kabung Bintang J. Rogahang, usai

upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup di Lapangan Imam
Bonjol, Kota Padang (17/6).
Bintang berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi
untuk terus membangun kerja sama yang sinergis antara kedua
belah pihak di tahun-tahun mendatang.
Seperti diketahui, pada 2012 telah terealisasi penanaman
dan pemeliharaan pohon sebanyak 1.500 batang di Kawasan
Hutan Kota Malvinas dan Kawasan Hutan Lindung Batu Busuk.
Sedangkan untuk 2013 dilakukan penanaman pohon pinang
di sepanjang tepi sungai Banda Bakali serta melanjutkan
penanaman pohon di kawasan Hutan Kota Malvinas.•MOR I

Foto : RU VI

DINAMIKA
TRANSFORMASI

RU VI Balongan
Gelar Kompetisi
Antar Shift

Balongan – RU VI Balongan menyelenggarakan
kompetisi kompetensi antar shift dengan acara puncak
dilaksanakan di Gedung Patra Ayu Komperta Bumi
Patra, Selasa (25/6). Kompetisi ini diikuti oleh empat
shift yakni Shift A, Shift B, Shift C dan Shift D.
Shift A tampil dengan succes story berjudul Efisiensi

Pemakaian Fuel 21-F-102 dengan Pengaturan Operasi
Fin-Fan 11-E-124/125. Shift B tampil dengan kategori
ekpertis Optimasi Energy Consumption di Unit RCC.
Shift C dengan succes story Optimasi Pengaturan
Refinery Fuel di Boiler Utilities, sedangkan Shift D
mempresentasikan materi dengan judul Mengatasi
Limitasi Kapasitas Unit Hydogen sebelum kegiatan
Minor Shut Down 2012 dengan Metode Online
Cleaning 22-E-102.
Production II Manager RU VI I Nyoman Subakti
Irianto mengatakan, kompetisi dimaksudkan untuk
meningkatkan kerja sama dan kekompakan tim
satu shift dalam menjalankan operasional kilang.
Menurutnya, kekompakan tim dapat meningkatkan
awareness dan efisiensi sehingga operasional kilang
dapat dijalankan seoptimal mungkin dengan aman dan
andal. Termasuk, dapat digunakan sebagai wahana
knowledge sharing antar pekerja shift.
“Semoga kompetisi ini akan menjadi pembelajaran
dan sharing best practice yang bermanfaat untuk
meningkatkan kompetensi pekerja dan perusahaan,”
harap I Nyoman.
Kompetisi yang baru pertama kali diadakan
tersebut digulirkan dalam beberapa tahap, mulai
Oktober tahun lalu hingga Mei 2013. SMOM RU VI
Yulian Dekri berharap dengan diselenggarakannya
kompetisi antara shift ini dapat meningkatkan motivasi
pekerja sehingga dapat meningkatkan kompetensi
pekerja.
“Kesuksesan dari kompetisi tersebut adanya
perbaikan dari sisi bisnis dan operasional sehingga
dapat diimplementasikan. Sebab, jika ke depannya
tidak ada improvement maka apa yang dilakukan dalam
kompetisi tersebut dikatakan tidak berhasil,”tegas
Yulian.
Dalam kompetisi tersebut Shift A meraih juara
3, Shift D meraih juara 2 sekaligus juara umum,
sedangkan Juara 1 diraih oleh Shift B.•RU VI
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Pengembangan Aplikasi Portal KOMET :
Persiapan Utilisasi Aset Pengetahuan
Selama 5 (lima) tahun penerapan Knowledge Management Pertamina (KOMET), seluruh
kegiatan KOMET dikelola secara offline dan online. Pengelolaan secara offline implementasinya
lebih beragam. Aset Pengetahuan dapat diperoleh dari berbagai kegiatan, diantaranya meliputi
Forum KOMET Roundtable, Expert Forum, Hasil CIP/ BTP, Workshop, Internal Meeting, dan
Expert Panel Forum serta ikut didukung oleh media Energia. Sedangkan untuk aktivitas online,
aset pengetahuan dikelola dan didapatkan dari Community of Practice (CoP), Knowledge Center,
dan Ask The Expert yang berada dalam Portal KOMET serta aplikasi baru Webinar.
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Forum Presentasi CIP Anak Perusahaan Hulu :

PT Pertamina Gas Tampil Perdana

Tepuk tangan meriah dan suara gong meramaikan pembukaan kegiatan Forum Presentasi CIP
PT Pertamina Gas yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juni 2013. Dalam opening speech-nya, R.
Gunung Sardjono Hadi – Direktur Utama PT Pertamina Gas tidak berhenti menyampaikan arahannya
kepada seluruh pekerja PT Pertamina Gas untuk selalu berinovasi dan melakukan improvement dimulai
dari bentuk sekecil apapun. Pesan yang secara konsisten beliau sampaikan kepada pekerjanya tersebut
membawa semangat tersendiri bagi ke-34 Gugus yang mengikuti kegiatan sharing knowledge tersebut
dengan penuh antusias.
Dalam kesempatan yang sama, Quality Management Manager – Faisal Yusra juga menyampaikan
imbauannya untuk selalu menggunakan sistem penilaian kegiatan CIP yang dimiliki oleh internal
perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari benturan kepentingan oleh masing-masing juri dalam
penilaian dikarenakan sistem penilaian tersebut menggunakan kalkulasi matematis. “Siapapun jurinya,
baik internal maupun eksternal, harus memakai sistemnya Pertamina”, kata Faisal.

Aktivitas KOMET

Seiring dengan perkembangan implementasi KOMET. Kebutuhan insan mutu terkait
pemanfaatan Portal KOMET terus meningkat. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut
dan mengoptimalkan pemanfaatan Portal KOMET, saat ini sedang dilakukan pengembangan
aplikasi Portal KOMET dalam 3 (tiga) stage berdasarkan prioritas kebutuhan selama bulan Agustus
sampai dengan Oktober 2013.
Bekerja sama dengan Fungsi Corporate Shared Service (CSS), yaitu Business Demand
dan IT Solution. Pengembangan Portal KOMET meliputi tiga item yaitu aplikasi mengenai aset
pengetahuan, expert panel dan Community of Practice (CoP).

Manajemen Puncak PT Pertamina Gas yang Hadir dalam Forum Presentasi CIP
PT Pertamina Gas 2013

Hasil dari Forum Presentasi CIP PT Pertamina Gas 2013 ini adalah lima Gugus terbaik akan
dikirimkan menjadi delegasi PT Pertamina Gas dalam Forum Presentasi CIP Korporat dalam rangkaian
acara Annual Pertamina Quality (APQ) Awards. Kelima Gugus tersebut adalah:
1. GKM Lokak – Area Sumatera Bagian Selatan – “Mengatasi Kerusakan Insulator Busi pada Mesin
Kompresor Cooper Bessemer dengan Membuat Alat Bantu Pelepas Busi di SKG Cambai”
2. GKM Mundupolitan – Area Jawa Bagian Barat – “Melakukan pencegahan kebocoran pipa gas 12”
jalur Mundu - Balongan dari 11 kejadian menjadi 0 kejadian”
3. PKM Viper – Area Kantor Pusat – “Pengembangan PPES (Pertagas Pipeline Engineering System)
untuk mendukung kegiatan inspeksi dan pemeliharaan pipeline di Direktorat Operasi”
4. SS Lematang – Area Sumatera Bagian Selatan – “Mengatasi Kebocoran Seal Clamp Menggunakan
Additional Clamp pada Pipa Gas 16” Ruas Rambutan-Betung KM 21,2.”
5. GKM Juragan Terasi – Area Jawa Bagian Barat – “Mempercepat Proses Penerimaan Cairan
Hasil Pigging Pipa 32” dengan Mendesain Sistem Penerimaan Cairan Hasil Pigging di Citarik –
Tegalgede.”

Item Pengembangan Portal KOMET

Aplikasi mengenai aset pengetahuan yang menjadi prioritas adalah aplikasi monitoring
pencapaian KPI Shared berbagi pengetahuan. Item tersebut merupakan salah satu hasil
rekomendasi dari Rapat Tengah Tahun Quality Management pada 4-5 Juli 2013 di Jakarta.
Aplikasi tersebut diharapkan dapat memudahkan para Person In Charge (PIC) KOMET dalam
mengontrol pencapaian KPI tiap periode.
Aplikasi mengenai Expert Panel yang diprioritaskan adalah report untuk memonitor kinerja
Expert Panel. Respond time dan jumlah aset pengetahuan yang telah di-review oleh Expert Panel
menjadi mudah untuk dimonitor. Aplikasi tersebut akan dijadikan sebagai salah dasar pemberian
penghargaan para Expert Panel selain kualitas review yang dilakukan. Selain itu, untuk aset
pengetahuan yang di-reject namun memiliki saran perbaikan dari Expert Panel. Akan diubah
namanya menjadi “revise” agar KOMETers lebih bersemangat memperbaikinya dan berbagi
aset pengetahuan kembali.
Aplikasi CoP yang menjadi prioritas dalam pengembangan adalah mengenai report topic dan
report reply CoP yyang seharusnya diintegrasikan menjadi satu untuk memudahkan memonitoring
proses diskusi dalam Portal KOMET sesuai dengan TKI Penggunaan Portal KOMET C-005/
I00010/2012-S0.
Seluruh pengembangan tersebut tentu akan mendukung proses utilisasi aset pengetahuan
yang akan diawali pada akhir tahun 2013. Mohon dukungan dari KOMETers dan seluruh pihak
terkait agar proses pengembangan dapat berjalan sesuai rencana.
The More You Share, The More You Get! Let’s Shared Knowledge!!!
oleh Desy Puspitasari - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Salah Satu Gugus Terbaik dalam Forum Presentasi PT Pertamina Gas 2013

Akankah kelima Gugus tersebut menjadi yang terbaik di Forum Presentasi CIP Korporat? Kita
tunggu kabar mereka di Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2013.
Semoga keberhasilan R. Gunung Sardjono Hadi dalam membangkitkan semangat inovasi Pekerja
PT Pertamina Gas selama ini dapat diteruskan di tempat kerja yang baru (Fungsi Corporate Shared
Service/CSS). Selamat bertugas dan sukses selalu!
Keep Innovating! Keep Improving!
Salam Mutu!
oleh Susanti Chandra - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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JAKARTA -Bertempat di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Direktur
Keuangan PT Pertamina (Persero) Andri T. Hidayat menjadi salah satu
narasumber dalam Talkshow “Mencapai Sustainable Growth Melalui
Praktik Tata Kelola Berbasis Budaya”. Acara tersebut digelar oleh
Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), 18 Juli lalu, bersamaan dengan
peluncuran Buku Manual Komite Audit (Edisi 2).
Andri T Hidayat menceritakan upaya Pertamina mengedepankan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan
bisnisnya. Hal tersebut dilaksanakan bersamaan dengan program
Transformasi Pertamina. Salah satunya adalah dengan penerapan
budaya Clean (Bersih) sebagai salah satu bagian dari Tata Nilai 6C.
Andri juga memaparkan prinsip penerapan GCG di Pertamina sebagai
prinsip tata kelola perusahaan untuk membangun lingkungan bisnis
yang sehat dengan mitra bisnis dan stakeholders lainnya. Selain itu,
dijelaskan juga tentang implementasi Code of Conduct dan Whistle
Blowing System (WBS).
“Walaupun awalnya berat, namun seiring waktu upaya tersebut
menunjukkan hasil yang positif. Selain rating GCG yang terus
meningkat, Pertamina juga dipercaya oleh investor-investor di Amerika,

Foto : COMPLIANCE

Pertamina Berbagi Pengalaman
Penerapan GCG di Ikatan Komite Audit

Judul Buku : Buku Pintar Calon Ayah (dari
Kehamilan hingga Satu Tahun Pertama)
Penulis : Andi
Penerbit : Andi
Kolasi
: vii/178p/iL/20cm

Eropa, dan Asia pasifik dengan berhasilnya pembukaan global bond.
Dan terakhir, Pertamina menjadi satu-satunya BUMN Indonesia yang
masuk ke dalam Global Fortune 500, sebagi perusahaan terbesar ke122 di dunia,” terang Andri.•COMPLIANCE - RUSTAM AJI

Pertamina Kembali Adakan Bareng-bareng Mudik
JAKARTA - Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Pertamina
menggelar acara Barang-Bareng Mudik Pertamina 2013. Pelepasan
dilakukan oleh Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto dari Lapangan
Monas, Jakarta Pusat pada Senin (5/8).

Foto :KUNTORO

Pelepasan tersebut dihadiri Direktur PIMR M. Afdal Bahaudin,
Direktur Pemasaran & Niaga Hanung Budya, Direktur Hulu M. Husen
dan Direktur Gas Hari Karyuliarto. Hadir juga jajaran manajeman dari
fungsi-fungsi dibawah Direktorat Marketing & Trading, seperti BBM
Retail, Pelumas dan Elpiji.
Corporate Secretary Nursatyo Argo selaku ketua panitia melaporkan,
BBM tahun ini diikuti sekitar 4.235 pemudik yang diangkut oleh 77 bus
ukuran besar, dengan tujuan 24 kota di Jawa yang terbagi dalam 7
jurusan perjalanan. Sebagai perbandingan, demikian Argo, tahun lalu
Pertamina hanya memberangkatkan 3.000 orang pemudik. “Tampaknya
trend ini dari tahun ke tahun terus meningkat,”kata Argo. Para peserta
yang mengikuti BBM pun lebih beragam. Mulai dari mekanik, operator
SPBU, outsourcing Pertamina dan anak perusahaan, hingga awak
media.
Argo juga menambahkan bahwa para sopir bus yang membawa
para pemudik telah menjalani tes kesehatan untuk memastikan bersih
dari alkohol dan narkoba.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Kolaborasi Perdana Floating Storage antara
Pertamina Shipping dan PT Pertamina Patra Niaga
BONTANG – Break Through Project (BTP) floating storage
di Bontang merupakan kolaborasi project floating storage
pertama yang dilakukan PT. Pertamina Patra Niaga dan
Pertamina Shipping. Project ini menempatkan kapal floating
storage type MR di perairan Bontang, Kalimantan Timur
sesuai dengan misi dari project ini, yaitu “sinergi Pertamina
dan anak perusahaan untuk memenangkan pasar industri
di Kalimantan”.
Kapal ini dapat menampung solar sebanyak ± 35.000
KL yang nantinya akan dipasarkan ke industri di wilayah
Kalimantan dan sekitarnya. Project tersebut diawali
dengan penandatanganan kontrak antara Direktur Utama
PT. Pertamina Patra Niaga dengan Senior Vice President
Pertamina Shipping pada 21 Juni 2013 di Bali. Kapal
floating storage Bontang itu sendiri telah di-delivery pada
31 Juli 2013 di perairan Bontang dan siap untuk beoperasi
sebagai floating storage di Bontang.•PERKAPALAN

Foto : PERTAMINA SHIPPING

Menjadi calon ayah pastinya
mendebarkan khususnya untuk
suami yang baru akan mempunyai
anak pertama. Tapi hal tersebut
juga terjadi kepada ayah yang akan
mempunyai anak kedua, ketiga
ataupun seterusnya. Merawat bayi
dan mengasuhnya tentulah bukan
hal yang bisa dibilang mudah, tak
pelak banyak ayah yang akhirnya
malas untuk turut merawat buah hati
mereka, dan menyerahkan semuanya
kepada ibu. Karena hal inilah banyak
terjadi baby blues terhadap ibu,
karena setelah melahirkan sang
ibu merasa harus dituntut menjadi
seorang ibu yang sempurna terhadap
anak yang mereka lahirkan. Untuk
menghindari baby blues tersebut
tentunya peran sang ayah sangat
dibutuhkan, merawat bayi terlebih
dahulu sampai sang Ibu cukup kuat
untuk melakukan kegiatan merawat
bayi pasca melahirkan.
Menurut penelitian, anak yang
dekat dengan kedua orang tuanya
lebih cepat mandiri dibandingkan
dengan anak yang hanya dekat
dengan ibunya saja. Di dalam buku
ini para ayah dipandu bagaimana
merawat bayi mulai dari 0 bulan-1
tahun. Bagaimana cara memahami
tangisan bayi, menidurkan bayi,
memotivasi istri, dan lain-lain.
Membuat lingkungan yang aman
bagi si kecil adalah salah satu peranan
dari orang tua. Kita sebagai orang
tua perlu memperhatikan keamanan
rumah, jangan menyepelekan hal-hal
yang kelihatannya tidak berbahaya.
Berpergian dengan si kecil bisa
menjadi hal yang cukup merepotkan
khususnya untuk orang tua baru,
sebaiknya saat melakukan perjalanan
orang tua membuat check list
keperluan barang apa saja yang
sebaiknya dibawa, sehingga nanti
tidak ada barang yang sekiranya
ketinggalan padahal itu kebutuhan
yang dibutuhkan bayi. Si kecil adalah
tanggung jawab suami dan istri.
Diskusikanlah semua yang mengganjal
di hati, utamakan keterbukaan dan
komunikasi. Sehingga peran ayah tidak
hanya mahir dalam merawat namun
juga dalam menjaga keharmonisan
rumah tangga.• PERPUSTAKAAN
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PEP Field Sangatta Buka Puasa
Bersama dengan Stakeholder

SALIS S. Aprilian

SVP Engineering & Operation
Management
Direktorat Gas

SANGATTA – PT Pertamina EP Sangatta Field menggelar

Yenni andayani

FIELD SANGATTA

buka puasa bersama SKK Migas Kalimantan & Sulawesi
(Kalsul), Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kutai Timur,
dan Jurnalis pada (30/7) di Hotel Royal Victoria, Sangatta.
Kegiatan dihadiri sekitar 75 orang dan berjalan dengan
penuh suasana kekeluargaan. Dengan silaturahmi ini,
diharapkan dapat memberikan nilai positif bagi peningkatan
hubungan KKKS dengan pihak eksternal yang berimplikasi
pada peningkatan stabilitas operasional perusahaan. •PEP

Foto :PEP FIELD SANGATTA

Foto : kntoro

POSISI

Foto : kntoro
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SVP Gas & Power
Direktorat Gas

SANGATTA - Development Director PT Pertamina EP Beni
J. Ibradi melakukan safari Ramadan ke Asset 5 Sangatta
Field, pada (29/7). Sesampainya di Sangatta Field, Benny
melakukan Management Walk Through ke area Sumur
Tapah dan beberapa fasilitas produksi. Dalam kesempatan
tersebut Beni mengapresiasi prestasi Field Sangatta yang
berhasil meningkatkan produksinya. Ia juga secara simbolik
menyerahkan bantuan sembako kepada kaum dhuafa di
Desa Sangkima, Kec. Sangatta Selatan. •PEP FIELD SANGATTA

SVP Corporate Strategic Growth
Direktorat PIMR

Foto : PEP FIELD SANGATTA

GIGIH prakoso soewarto

BAZMA RU III Adakan Pesantren Ramadan
Toharso

PLAJU - Baituzzakah Pertamina (Bazma) RU III menyelenggarakan
Pesantren Ramadan kepada siswa SD, SMP, SMA & Madrasah
di Kecamatan Plaju dan Banyuasin I. Acara yang dipusatkan di
SD Negeri 154 Plaju dibuka oleh Wakil Ketua Badan Pelaksana
Bazma RU III Encep Wahyudin, (22/7). Kegiatan ini bertujuan
untuk membina generasi muda yang berada di wilayah ring I
operasi perusahaan, agar memiliki akhlak mulia dan mampu
mengemban amanah bangsa dan negara. Pesantren yang
diadakan mulai 16 Juli s.d 3 Agustus 2013 diikuti h 573 siswa.
Mereka mendapatkan pembekalan rohani dengan metode
interaktif, fun dan experimental learning.•RU III

Direktur Utama PT Pertamina Retail

GINANJAR

VP Strategic Planning &
Business Development
Direktorat Gas

Foto : RU III

Foto : kntoro

Foto : KUntoro

Foto : KUntoro

Safari Ramadan Development
Director di PEP Field Sangatta

Safari Ramadan GM MOR I ke Riau
melakukan Safari Ramadan ke Provinsi Riau pada 30-31 Juli
2013. Acara yang dipusatkan di TBBM Sei Siak – Tanjung Datuk
Pekanbaru ini dilakukan dengan buka bersama keluarga besar
Pertamina dan Hiswana Migas. Kemudian Giri secara simbolis
memberikan bantuan dana sosial kepada Masjid di lingkungan
TBBM Sei Siak dan bantuan 100 paket perlengkapan sekolah
kepada anak-anak Panti Asuhan Takdir Illahi-Rumbai dan Panti
Asuhan Harapan Putra. Giri juga melakukan pemeriksaan ke
TBBM Sei Siak dan DPPU Sutan Syarif Kasim II.•MOR I

Tanudji D

VP Operation, Asset &
Subsidiary Management
Direktorat Gas

Foto : kntoro

Foto : MOR I

Foto : kntoro

PEKANBARU - GM Marketing Operation Region I Giri Santoso

ADNAN

GM Area Ulubelu - Operasi
PT Pertamina Geothermal Energy

BDI Pertamina Tanjung Uban
Peringati Nuzulul Qur’an

m helmi kamal lubis
Presiden Direktur
Dana Pensiun Pertamina

Uban mengadakan kegiatan Nuzulul Qur’an di Masjid Lingkungan
Kantor Terminal BBM Tanjung Uban, pada (25/7). Acara dihadiri
oleh Operation Head (OH) Terminal BBM Tanjung Uban Heri
Supriadi, seluruh pekerja dan warga sekitar. Sebelum tausiyah Ustad
Muhammad Rifai, acara diisi dengan pembagian hadiah perlombaan
menyambut Ramadan kepada pemenang lomba MTQ, adzan dan
shalat subuh berjamaah se-Kecamatan Bintan Utara.•MOR I

Foto : MOR I

Foto : PRIYO WIDIYANTO

TANJUNG UBAN— Badan Dakwah Islam (BDI) Pertamina Tanjung

PEP Field Pendopo
Songsong Operational
Excellence
PENDOPO-PT Pertamina EP Asset 2 Field
Pendopo berhasil menyelesaikan verifikasi
Operational Excellence yang mencakup tujuh
fundamental keselamatan operasi terpadu di
Stasiun Pengumpul Gas Musi Barat, pada (4/6).
Operational Excellence adalah suatu manajemen
sistem terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas suatu kegiatan. Program ini merupakan
salah satu bagian dari program PEP World Class
yang ditinjau dari pelaksanaan kegiatan operasi
migas di lapangan.
Hadir dalam kegiatan tersebut tim penilai dari
assessor PEP Pusat di antaranya Antoni Lubis,
Adhitya, dan Rusdi. Dalam penilaian, mereka
didampingi oleh koordinator Agent of Change
(AOC) Sigid Setiawan dan Project Leader Musi
Barat Wangsit K S.
Hasil dari penilaian tersebut, SPG Musi Barat
mendapatkan nilai awal 3,47. Keberhasilan ini
tidak terlepas dari kerja keras tim dan dukungan
dari manajemen PEP Field Pendopo yang
senantiasa memonitor perkembangan program
tersebut. Program OE di SPG Musi Barat sudah
dilaksanakan dengan baik dari keseluruhan tujuh
aspek, Pendopo merupakan field pertama yang
selesai melakukan OE. Diharapkan Field Pendopo
dapat menularkan keberhasilan tersebut ke
field-field lainnya dan melakukan improvement
lainnya.
Tujuan dari program OE ini adalah untuk
mencapai keselamatan operasi, optimalisasi
produksi, dan keandalan fasilitas. Wangsit
sebagai project leader menyatakan kepuasannya
atas hasil yang diraih, “Kami sangat senang
karena project ini dapat diselesaikan tepat waktu
berkat kerja sama dan kekompakan seluruh
fungsi dan pekerja di Pendopo”, jelasnya.•PEP
FIELD PENDOPO

Armada Baru PT Pelita Air Service
PONDOK CABE -Sekali lagi
PT. Pelita Air Service (PT PAS)
menunjukkan komitmennya
untuk melakukan peremajaan
pesawat, dengan menda
tangkan pesawat keenam
dalam dua tahun terakhir ini,
helicopter baru jenis Bell412 EP dengan kapasitas 12
penumpang.
PT PAS menyadari se
penuhnya untuk meningkatkan
pendapatan secara signifikan
adalah dengan melakukan
peremajaan dan atau
penambahan pesawat seba
gai alat produksi. Dengan
penambahan armada terse
but diharapkan akan semakin
memperkokoh posisi PT
PAS dalam pasar Oil & Gas
Producer (OGP) sebagai
“market leader”.
Atas kedatangan armada
baru tersebut, pada 12 Agus
tus 2013 diadakan syukuran di
Hanggar Lapter Pondok Cabe.
Kegiatan tersebut dibarengi
dengan halal bihalal Idul Fitri
1434 H. Hadir dalam acara

tersebut, Komisaris Utama
PT PAS Budhi Himawan,
dan Komisaris Delas M.
Pontolumiu, serta direksi dan
seluruh pekerja PT PAS.
President Director PT PAS
Andjar Wibawanun mengawali
sambutannya dengan ucapan
selamat Idul Fitri dan mohon
maaf lahir dan batin kepada
seluruh jajaran PT PAS. Ia
mengajak seluruh jajaran PT
PAS untuk bahu membahu

saling bekerjasama dengan
baik dan bersinergi guna
membangun PT PAS menjadi
lebih baik lagi. “Tahun 2013
tinggal empat bulan lagi.
Seluruh warga PT PAS wajib
memberikan kontribusi positif
dan saling mendukung untuk
mencapai target yang telah
ditetapkan. Komunikasi yang
baik dan bekerja sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang
ada (compliance) harus tetap

menjadi prioritas,” ujarnya
Acara syukuran diisi de
ngan pemotongan tumpeng
dan doa bersama. Dalam
kesempatan tersebut juga
dilaksanakan penerbangan pra
komersial armada tersebut.
Ikut dalam penerbangan
Komisaris Utama PT PAS
Budhi Himawan, Komisaris
PT PAS Delas M. Pontolumiu,
serta sebagian Direksi PT
PAS.•PT PAS

Management Walkthrough Dirut Pertamina
ke Wilayah Operasi Anak Perusahaan di Jambi
JAMBI – Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan
memperhatikan pipa minyak
yang menjadi salah satu titik
tempat terjadinya pencurian
minyak pada jalur pipa
Tempino Jambi menuju Plaju,
di Bayung Lencir, Musi Banyu
Asin, Sumatera Selatan pada
Jumat (26/7).
Management Walkthrough
kali ini Karen Agustiawan
didampingi oleh Corporate
Secretary Nursatyo Argo,
Direktur Utama Pertagas
G u n u n g S a rd j o n o H a d i ,
Direktur Utama PHE Ignatius

Pelatihan untuk Guru PAUD di Sangasanga
SANGASANGA – PT Pertamina EP (PEP) Asset 5 Field Sangasanga bekerjasama dengan Dana
Peduli Umat (DPU) Kalimantan Timur mengadakan Pelatihan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
belum lama ini. Acara diisi oleh trainer H. Suriadi S.Hut sebagai narasumber ini 106 guru yang terdiri
dari 26 guru dari 4 PAUD di Kecamatan Sangasanga, 38 guru dari 4 PAUD di Kecamatan Anggana, 21
guru dari 4 PAUD di Kecamatan Muara Jawa dan 21 guru dari 4 PAUD di Kecamatan Samboja.
Kegiatan ini merupakan salah satu wujud komitmen PEP Field Sangasanga dalam mendukung
program pemerintah di bidang pendidikan. Pelatihan diharapkan mampu menyosialisasikan kurikulum
PAUD 2013 sehingga setiap guru dapat menyesuaikan diri secara profesional. Saat ini pendidik
dituntut untuk lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran terhadap anak.
Selanjutnya, akan ada pendampingan terhadap PAUD dan peserta pelatihan selama 6 bulan.•PEP
FIELD SANGASANGA

Foto : PT PAS

Foto : PEP PENDOPO
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Tenny W ibowo, General
Manager JOB Pertamina –
Talisman Judha Sumarianto
dan VP Communication Ali
Mundakir.
Dirut Pertamina beserta
rombongan juga melakukan
field visit ke JOB Pertamina
– Talisman di Sungai Kena
wang, Jambi Merang.
Merek a disambut hangat
oleh seluruh pekerja dan

berkesempatan menyapa
seluruh staf yang berada di
lokasi saat itu. Rombongan
juga berkesempatan buka
puasa bersama dengan
mengangkat tema “Jadikan
Semangat Ramadan 1434H
sebagai momentum untuk
memacu pencapaian visi
2025”.
Karen Agustiawan dan
Ignatius Tenny Wibowo mem

berikan santunan kepada 30
anak yatim Yayasan Alfatah
dan Yayasan Ibadurahman
berupa peralatan sholat dan
sejumlah uang.
Sebelum bertolak ke
Jakarta Karen juga mengun
jungi TBBM Jambi untuk
memastikan ketahanan stok
BBM selama lebaran untuk
daerah Sumatra Bagian
Selatan.•PRIYO WIDIYANTO
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Tur Keliling Eropa Bersama
“Pertamax-Fastron Go to Europe”

Pusintek Kementerian Keuangan
Benchmark Pengelolaan Data Center

Foto : PHE

JAKARTA – Sebanyak 15
orang akhirnya terpilih sebagai
pemenang utama grand prize
Program Pertamax & Fastron
Go to Eurpore yang diundi di
XXI Lounge Plaza Indonesia
pada Jumat (19/7). Selain
mendapat hadiah utama
berupa paket tur keliling
Eropa, mereka juga akan
mend ukung langsung laga
pembalap GP2 Indonesia, Rio
Haryanto di Eropa.
Pengundian dilakukan
langsung oleh Vice President
Pertamina Ali Mundakir
disaksikan oleh banyak
pihak, termasuk para awak
media. Adapun 15 pemenang
tersebut yakni Adrian
Lumanto, Henry Husen,
Farhan, Syaiful Munir, Il Madjid
Kusuma, Irvan, Muhammad
Dawam, Aprilda, Betty, Chadir
Ramadhan, Asep Suhardi,
Ernawati, Sodik, Hartono, dan
Rusminto.
Rencananya para peme
nang tersebut berangkat ke
ajang GP2 dan F1 Monza italia
pada tanggal 5-11 September
2013. Selain itu mereka juga
akan diajak untuk berkunjung
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Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir melakukan
pengundian grand prize program Pertamax & Fastron Go to Europe.

ke obyek wisata seperti
Lugano/Swiss, Venecia, serta
Stadion San Siero di Milan.
Pada pengundian tahap
III ini Pertamina juga melepas
berbagai hadiah menarik untuk
pemenang lainnya, seperti
4 Motor Honda Scoopy, 4
Samsung Galaxy Tab, dan
9 unit emas masing-masing
5 gram.
Menurut Ali Mundakir,
program ini sudah tiga kali
dilaksanakan dengan tren
keikutsertaan yang terus
meningkat dari tahun ke tahun.
Tahun ini undian ini mendapat

respon yang sangat positif
dari pengguna Pertamax
dan Fastron, yaitu mencapai
lebih dari 417.000 entry
dibandingkan dengan tahun
2011 sebanyak 250.000 entry.
Hal ini menandakan semakin
antusiasnya sambutan ma
syarakat untuk mengikuti
program ini.
“Program ini merupakan
salah satu apresiasi kami
kepada pelanggan yang setia
pada Pertamax dan Fastron,”
ujar Ali Mundakir.• SAHRUL
HAETAMY ANANTO

MOR V Fasilitasi Mudik
Makin Nyaman di Jawa Timur
SURABAYA – Melakukan
perjalanan mudik di wilayah
Jawa Timur kini lebih
nyaman. Bukan saja SPBU
Pertamina yang lebih bersih,
aman dan nyaman, namun
juga ketersediaan BBM non
subsidi yang dapat dibawa
kemana pun.
Hal ini diwujudkan melalui
serangkaian program Retail
Fuel Marketing Region
V semasa Ramadan dan
Lebaran 1434 H lalu. Retail
Fuel Marketing Region V
Manager Ibnu Chouldum
menjelaskan, ada beberapa
program yang disiapkan pada
masa Ramadan dan Lebaran
kali ini, yaitu Takjil Gratis,
Cak Pas dan Mudik Nyaman
Pertamax.
Program Takjil Gratis
merupakan apresiasi untuk
pelanggan yang membeli

Bahan Bakar Khusus (BBK) di
SPBU 8 Kota di Jawa Timur.
Program ini diselenggarakan
pada 25 Juli 2013 hingga 3
Agustus 2013 pukul 16.3018.30 WIB.
Sedangkan program Cak
Pas merupakan icon petugas
khusus di SPBU yang telah
dilatih secara intensif untuk
memastikan SPBU selalu
dalam keadaan aman dan
bersih sehingga nyaman untuk
konsumen. Cak Pas dapat
dikenali melalui kostumnya
yang unik khas Jawa Timur
dan helm safety sebagai
lambang HSSE sehingga
mudah dikenali. “Cak Pas”
bertugas di 15 SPBU di jalur
utama mudik.
Sementara bagi pengen
dara motor yang hendak
mudik ke kampung halaman
di Jawa Timur, juga dapat

mengikuti program undian
mudik gratis, yaitu Mudik
Nyaman Pertamax. Pertamina
menyediakan 5 paket mudik
gratis dilengkapi dengan 1
unit mobil keluarga beserta
BBK dan supir untuk
setiap pemenang yang
dapat digunakan mudik
selama 5 hari. Program ini
dilaksanakan bagi pengguna
motor konsumen BBK di
12 SPBU wilayah Surabaya
pada 6-11 Agustus 2013.
Program ini juga menyiapkan
apresiasi kepada operator
yang melayani pemenang
pada saat pembelian BBK.
Marketing Operation
Region V juga melakukan
launching Pertamax Series
dalam kemasan yang bisa
diperoleh konsumen di SPBU
Surabaya, Madiun, Ngawi,
Kediri dan Mojokerto.•MOR V

Kirimkan pertanyaan seputar Human Resources melalui :
Telpon ke HR Customer Service di 021 - 381.6666 tekan 4 atau
Email ke servicedesk.hr@pertamina.com
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Akuisisi SPBU “Hijau”
PT Pertamina

(Persero) secara resmi

mengoperasikan SPBU
Company Owned

Company Operated
(COCO) Dago, yang

merupakan salah satu

dari 8 SPBU hasil akuisisi.
Rebranding SPBU COCO
Dago ini menjadi bukti

Pertamina semakin andal

dan kuat mempertahankan
pangsa pasar di sektor
bisnis retail SPBU.

BANDUNG - “Rebranding
SPBU ini sengaja kami buat 1
hari sebelum hari kemerdekaan
Indonesia ke-68 supaya
menimbulkan rasa nasionalisme
yang sangat kuat apalagi
Pertamina menjadi satu satunya
perusahaan Indonesia yang
masuk dalam Fortune 500. Jadi
momentum itu akan kita jaga
terus supaya bangsa Indonesia
mempunyai optimisme bahwa
masih banyak hal-hal baik yang
terjadi di negara kita ini”.
Demikian disampaikan
Direktur Utama Karen
Agustiawan usai peresmian
SPBU COCO Dago Bandung,
Jumat (16/8). Turut hadir
dalam peresmian tersebut
Komisaris Utama Pertamina
Sugiharto, Kapolda Jabar Irjen
Polisi Suhardi Alius, Walikota
Bandung Dada Rosada serta
jajaran direksi dan komisaris
Pertamina.
Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina Hanung Budya
menyampaikan pemb ukaan
SPBU COCO di Bandung ini
sebagai simbolisasi dari akuisisi
8 SPBU dan satu bidang tanah
di Sidoarjo dengan luas sekitar

6.000 meter persegi di dekat
bandara. Proses akuisisi ini
diikuti Pertamina melalui proses
tender internasional.
Sementara itu, Dada
Rosada mengatakan bahwa
pertumbuhan kepemilikan
kendaraan bermotor di kota
Bandung menunjukkan
peningkatan yang sangat
signifikan dengan rata-rata
kenaikan 11 persen per tahun.
Oleh karena itu, sebagai
konsekuensinya kebutuhan
BBM pun semakin bertambah
yang tentunya berjalan pararel
dengan peningkatan kebutuhan
SPBU.
“Beberapa tahun lalu saya
meresmikan tempat ini, yaitu
Petronas. Dan sekarang saya
kembali berada di SPBU ini
yang akhirnya dimiliki oleh
Pertamina. Dan baru kali ini
saya menyaksikan di Bandung
bendera Malaysia diturunkan
menjadi Merah Putih. Semoga
fasilitas ini memperlancar
distribusi kebutuhan BBM warga
kota Bandung dan mudahmudahan akan mend orong
perekonomian yang produktif,”
ungkap Dada Rosada.
Karen juga mengatakan
bahwa kehadiran SPBU COCO
Pertamina di berbagai daerah
ini diharapkan menjadi role
model dan standar pelayanan
SPBU-SPBU lainnya di
daerah masing-masing.Terlebih
lagi dengan adanya sistem
standarisasi Pasti Pas yang
menjadi ikon perubahan positif
bagi Pertamina dan mendapat
apresiasi dari berbagai
kalangan, termasuk Presiden
Republik Indonesia, Susilo
Bambang Yudhoyono dan
lembaga independen.
“Kita memang ingin
memiliki SPBU COCO sekitar

25 persen dari jumlah SPBU
yang ada di Indonesia dan saya
ingin SPBU ini menjadi suatu
parameter bagaimana SPBUSPBU melayani customer-nya.
SPBU swasta lainnya harus
bisa mencontoh bagaimana
cara SPBU COCO Pertamina
melayani konsumennya.Saya
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Gandeng Perusahaan
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mengharapkan banyak lagi
nanti SPBU lain yang dikelola
oleh pihak swasta yang mau
ikut program Pasti Pas karena
program ini merupakan muka
dari transformasi Pertamina
yang sudah dilihat oleh
masyarakat,” ujar Karen.• IRLI

KARMILA

Jakarta – Untuk mengejar peningkatan angka
produksi migas, Pertamina terus melakukan berbagai
upaya termasuk pengembangan teknologi dan
model bisnis. Kerja sama dilakukan dengan sejumlah
perusahaan berkompetensi tinggi dari dalam dan luar
negeri.
Kerja sama tersebut meliputi Kontrak KSO PT
Pertamina EP dengan PT Geo Cepu Indonesia.
Penandanganan dilakukan oleh GM Asset Cepu PT
Pertamina EP Pribadi Mahaguna Bangsa dengan
President Director GEO Corporation Limited Jiao Xiao
Meng, untuk kontrak selama 20 tahun.
Penandatanganan kerja sama yang disaksikan
oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan dan jajaran Direksi
serta Komisaris Pertamina tersebut, juga diikuti dengan
penandatanganan Principal of Agreement (POA) antara
PT Pertamina (Persero) dengan Daqing Oilfield dan
Principal of Agreement (POA) antara PT Pertamina
Geothermal Energy dengan Energy Development
Corporation.
Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen
mengatakan kerja sama dalam mengelola beberapa
lapangan tersebut melibatkan perusahaan yang sukses
dalam menerapkan EOR/IOR di negaranya.
“Kami hanya mengundang pemilik teknologi
yang sudah proven. Di Cina, Daqing dengan EORnya berhasil berproduksi 800.000 barrel oil di satu
lapangan, ini sudah terb ukti bahwa mereka me
nerapkan teknologinya dengan baik,” kata M.Husen
dalam kesempatan tersebut.•DSU/SAHRUL
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