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Aksi Berbuah Konsekuensi

Denda ini merupakan denda sengketa terbesar sepanjang
sejarah AS, tiga kali lebih besar dari denda BP US$ 4 miliar akibat
pencemaran minyak di Teluk Meksiko. Meski terbilang luar biasa,
US$13 miliar hanya sekitar 40% dari laba bersih JP Morgan
pada 2012 yang mencapai US$21,3 miliar. Sementara itu,
US$4 miliar dari denda tersebut akan dialokasikan untuk pemilik
rumah yang terjerat utang karena informasi JP Morgan. Sisanya,
dibayarkan ke Pemerintah Federal, Pemerintah Negara Bagian
New York, dan US$6 miliar untuk investor yang dirugikan. Selain
itu, ternyata JP Morgan telah beberapa kali membayar denda
karena subprime mortgage dengan total nilai US$ 26.48 miliar.

Dalam kacamata pasar uang, JP Morgan selaku pelaku pasar
seharusnya sudah mumpuni menerapkan prinsip kehati-hatian
(prudency) dalam penawaran portfolio investasi. Umum berlaku
dalam dunia investasi, penerbit instrumen mengeluarkan
Prospektus atau diistilahkan juga dengan Offering Circular (OC),
yang berisi informasi detail mengenai portfolio yang dijual. OC
dipandang sebagai kontrak kesepakatan dan landasan informasi
bagi investor. Dokumen ini menunjukkan hak dan kewajiban
pelaku usaha yang mengikat kedua pihak bertransaksi, termasuk
hal yang boleh dan tidak diboleh dilakukan. Karena pentingnya
OC, penerbit serta investor harus memperhatikan detail apa
yang tertulis didalamnya.
Pertamina sebagai penerbit Global Bond juga mengeluarkan OC.
Selain untuk memahami kondisi serta bisnis Pertamina, dalam
OC dan dokumen kesepakatan tertulis jelas hak dan kewajiban
yang harus dipenuhi. Mulai dari kewajiban perusahaan untuk
meng-update laporan keuangan secara berkala, hingga larangan
melepas aset yang berpotensi menurunkan kinerja keuangan.
Pada akhirnya, penerbit obligasi global harus senantiasa
memperhatikan dokumen kesepakatan agar terhindar dari
sanksi, seperti yang menjerat lembaga keuangan global JP
Morgan.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Pojok Manajemen :
yang muda yang menjawab
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Luar biasa! Pekan lalu, JP Morgan Chase & Co sepakat
membayar denda US$13 miliar (setara Rp143 triliun) karena
Pengadilan Federal Amerika Serikat (AS) menilai JP Morgan
memberikan informasi menyesatkan bagi investor. Infomasi
yang dimaksud adalah informasi dalam penjualan sekuritas
berbasis kredit kepemilikan rumah (subprime mortgage) dan
menyebabkan kerugian besar bagi investor saat terjadi gagal
bayar. Tidak main-main, sebagian besar investor adalah
institusi keuangan penting di AS, diantaranya Goldman Sachs
dan lembaga Dana Pensiun negara bagian seperti Illinois dan
California. Kelalaian itu disinyalir turut memicu krisis subprime
mortgage AS.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Budiman melakukan penanaman pohon di areal Yonif Arai 752
Manokwari. Kegiatan yang serentak dilakukan di 8.815 lokasi di seluruh Indonesia tersebut mendapatkan rekor MURI Menabung 20 Juta Pohon.

Pecahkan Rekor MURI

Tanam 20 Juta Pohon
dalam Sehari
PT Pertamina (Persero)
bekerja sama dengan
TNI Angkatan Darat,
memecahkan Rekor
MURI (Museum Rekor
Indonesia) Menabung
20 Juta Pohon secara
serentak di seluruh
wilayah Indonesia.

MANOKWARI - Kegiatan yang
dipusatkan di areal Yonif Arai
752 Manokwari ini, dipimpin
langsung oleh Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan
bersama Kepala Staf Angkatan
Darat (KASAD) Jenderal
TNI Budiman. Penanaman
pohon dilakukan pada waktu
bersamaan (08.00 WIB, 09.00
WITA, dan 10.00 WIT) dan

Suara Pekerja:
Engage but not
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berlangsung selama 24 jam.
Penanaman 20 juta
pohon ini merupakan bagian
dari tanggung jawab sosial
Pertamina di bidang lingkungan
yang dikerjasamakan dengan
TNI AD. Kegiatan penanaman
pohon dilakukan di 8.815
lokasi di sekitar wilayah
operasi Pertamina dan anak
perusahaan, serta 13 Kodam
dan 60 Kodim yang tersebar di
seluruh Indonesia. Di antaranya
meliputi Aceh Besar, Deli
Serdang, Tangerang, Garut,
Temanggung, Tanjung Selor,
Mamuju, Karangasem, Sintang,
dan lain-lain.
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan mengatakan,
kegiatan menabung 20 juta
pohon merupakan bagian dari
dukungan Pertamina terhadap

Kiprah Anak Perusahaan :
pertagas niaga dan kim
sepakati krisis gas di sumut

gerakan pemerintah menanam
1 miliar pohon dan diwujudkan
melalui program menabung 100
juta pohon. Hal ini menjadi bukti
komitmen perusahaan terhadap
upaya menjaga kelestarian
lingk ungan hidup sekaligus
menumbuhkan peluang bernilai
ekonomi bagi masyarakat di
sekitar wilayah operasi Per
tamina dan anak perusahaan.
Oleh karena itu, imbuh Karen,
kegiatan ini tidak berhenti pada
menanam melainkan juga
merawat hingga tumbuh dan
memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat.
“Kegiatan menabung 20
juta pohon serentak selama
24 jam ini merupakan yang
pertama kalinya di Indonesia.
Kami sangat bangga, kendati
b u k a n m e r u p a k a n t u ju a n
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utama, penghargaan MURI
untuk kegiatan hasil kerja
sama Pertamina dan TNI AD
menunjukkan bahwa upaya yang
telah kami lakukan mendapatkan
apresiasi positif dari masyarakat.
Kami berkomitmen untuk melan
jutkan gerakan menabung 100
juta pohon. Dengan antusiasme
masyarakat sukarelawan dan
juga TNI AD, kami yakin bisa
melakukan lebih dari itu,” ka
tanya.
Selain menabung pohon,
Pertamina juga mengadakan
kegiatan lainnya, yakni bakti
sosial yang dikerjasamakan
dengan TNI AD, untuk pem
bangunan pos kesehatan
desa, bantuan alat kesehatan,
pengobatan massal, operasi
gratis bibir sumbing, katarak dan
hernia.•DSU

Utama :
PENGELOLAAN SDA INDONESIA BUTUH
INSPIRASI, MOTIVASI, DAN ROLE MODEL
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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yang muda
yang menjawab
tantangan
Foto : PERTAMINA

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

Pengantar Redaksi :
Direktorat Gas memang masih muda, namun memikul beban
berat yang harus dicapainya. Mereka pun menggelar Technical
Exchange Forum (TEF) – I tahun 2013 dan menghimpun para
pekerjanya yang datang dari berbagai fungsi di Direktorat Gas dan
direktorat lain, khususnya yang berpengalaman dalam teknikal dan
bisnis gas. Berikut petikan wawancara dengan SVP Engineering
& Operation Management – Gas Directorate Salis S. Aprilian.
Apa itu Technical Exchange Forum? dan apa tujuannya?
Technical Exchange Forum (TEF) merupakan media komunikasi untuk
berbagi pengalaman dan pengetahuan para pekerja di lingkungan
Direktorat Gas. Seperti diketahui, Direktoat Gas adalah direktorat
termuda di Pertamina, yang dibentuk setelah Pertamina memiliki
visi baru sebagai perusahaan energi nasional yang berkelas dunia.
Selain mengelola gas, Direktorat Gas juga mengemban tugas untuk
mengembangkan power atau pembangkit yang sebelumnya tidak
termasuk dalam bisnis Pertamina. Nah, disitulah Pertamina menaruh
harapan kepada Direktorat Gas untuk dapat mengembangkan dan
mengelola bisnis gas dan power, baik dari aset kita yang ada di
Indonesia maupun di luar negeri.
Forum ini memberi pencerahan tentang kondisi sumberdaya
manusia (SDM) kita yang mengalami demographic gap, hingga
tantangannya ke depan. Selain itu, kita juga mendapat informasi
yang sangat baik tentang visi-misi dan program kerja Ditjen Energi
Baru dan Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE), Kementerian
ESDM. Kita juga mendapatkan sharing pengalaman dari BPPT dan
perguruan tinggi, serta presentasi para pekerja hingga 20 technical
papers dan posters. Lalu pada malam penutupan kita berikan
apresiasi bagi presenter terbaik.
Apa yang diperlukan untuk mengembangkan SDM
kita khususnya di bidang gas ini? Dalam industri migas, SDM
merupakan modal utama dalam menjalankan dan melanggengkan
bisnis yang digelutinya. Untuk itu, SDM kita harus kuat. Nah,
Pertamina memiliki demographic gap yang cukup serius. Hal ini
terlihat dari data usia pekerja kita yang bi-mode. Artinya, pekerja
yang berusia di atas 46 tahun memiliki persentasi yang cukup besar
(sekitar 33 %), sedangkan pekerja yang berusia antara 35 – 45 hanya
sekitar 25%, dan sisanya di bawah usia 35 tahun. Jika tidak ada
perhatian yang serius, maka ini akan sangat mempengaruhi kinerja
perusahaan dalam 5 – 10 tahun ke depan. Ini juga terjadi di Direktorat
Gas. Kita harus memikirkan bagaimana cara mengisi gap ini dengan
jumlah dan kompetensi yang sepadan dengan perkembangan bisnis
gas ke depan.
Bagaimana mengatasi kesenjangan ini? Apakah bisa
diakselerasi? Ada beberapa cara, yakni strategi jangka pendek,
menengah dan jangka panjang. Dalam program jangka pendek,
misalnya, kita akan meng-hire experienced engineer yang memang
sudah ahli dan berpengalaman di bidangnya. Mereka kita seleksi,
kita rekrut, kemudian kita jadikan pekerja Pertamina.
Tentu saja harus melalui proses di SDM, seperti masa percobaan
(probation), pengenalan lingkungan kerja Pertamina (induction),
training, dan seterusnya. Memang proses itu tidak mudah, karena
biasanya orang yang sudah pengalaman bekerja di tempat lain
membawa culture berbeda. Belum tentu visinya sama dengan
Pertamina. Jadi kita perlu hati-hati dan sangat selektif. Mencarinya
pun agak susah, karena ternyata perusahaan lain pun juga butuh
expertise seperti ini, sementara yang tersedia di pasar juga tidak
banyak.
Oleh karenanya strategi jangka pendek itu harus didukung
oleh strategi jangka menengah dan jangka panjang. Yaitu, dengan
memberdayakan (empower) pekerja yang sudah ada. Kita adakan
training, workshop, program BTP (break-through projects). Atau

seperti ini, bertukar informasi, pengetahuan dan pengalaman melalui
technical exchange forum. Semua ini harus rutin dilakukan untuk
meningkatkan kapabilitas pekerja yang sudah ada dalam organisasi
sekarang. Ada beberapa upaya capability building yang sudah,
sedang, dan akan dilakukan Pertamina dalam jangka menengah dan
jangka panjang, serta beberapa saran sebagai diskusi yang terbuka.
Salah satunya adalah mendorong tumbuhnya Pertamina Corporate
University (PCU) yang konsisten dan terprogram secara baik untuk
segera menjembatani demographic and competency gaps yang ada
di SDM Pertamina.
Kalau dari BPS yang muda, adakah antusiasme untuk
masuk ke Direktorat Gas ? Direktorat Gas baru saja menerima
fresh graduates yang diikutkan dalam program BPS (Bimbingan
Profesi Sarjana). Saya melihat antusiasme mereka ketika kita berikan
gambaran trend bisnis migas ke depan yang akan lebih didominasi
oleh gas. Sehingga mereka merasa tidak salah pilih untuk masuk ke
Direktorat Gas. Mereka juga melihat kenyataan atau membaca berita
bahwa penemuan cadangan beberapa tahun belakangan ini ternyata
lebih banyak menemukan gas. Juga porsi penggunaan bahan bakar
gas (BBG), CNG, dan LNG semakin popular. Itu juga yang membuat
mereka semakin semangat.
Artinya di masa depan, gas akan menjadi ujung tombak
dari Pertamina? Bisa jadi demikian, karena road map energy mix di
Indonesia pun akan menuju pada penggunaan gas dalam porsi yang
semakin besar di banding minyak. Pada tahun 2025 diperkirakan peran
gas akan menjadi sekitar 25% (dari sekitar 15% sekarang ini) terhadap
keseluruhan energi yang digunakan.
Pertamina, dengan langkah membentuk Direktorat Gas, saya kira
sudah tepat. Dengan trend seperti sekarang ini, bisa jadi Pertamina
akan bertumpu pada gas dalam mengelola bisnisnya. Gas selain lebih
murah, dan lebih bersih, juga dengan teknologi sekarang ini sudah lebih
mudah untuk diperjualbelikan, ditransportasikan seperti halnya minyak.
Dengan adanya technology breakthrough, seperti mini/micro LNG,
CNG, GTL, dan lain-lain, bias jadi gas sangat makin kompetitif dan
cocok untuk dibawa dengan small vessel ke pulau-pulau kecil sebagai
bahan bakar pembangkit listrik, rumah tangga atau transportasi.
Oh, ya, bagaimana dengan rencana di bidang pengem
bangan teknologi ke depan khususnya di bidang power (pem
bangkit)? Karena Indonesia adalah negara kepulauan, kita harus
menguasai teknologi kelautan dan “apung” (offshore, floating storage,
floating LNG,mini vessel, dll). Inilah tantangan kita ke depan.
Untuk power technology barangkali kita harus membuka seluasluasnya informasi perkembangan teknologi ini di negara-negara maju.
Kita harus bisa mengembangkan renewable energy yang begitu
berlimpah di negara kita ini, seperti solar cell, biogas, sampah, angin,
hydro, dll. Dan, Direktorat Gas sudah mulai. Ada beberapa perjanjian
kerja sama sudah ditandatangani, baik dengan pihak swasta, maupun
BUMD, yakni untuk mengembangkan mini-hydro, waste to energy,
sekam padi, dll.
Apakah teman-teman di Direktorat Gas merasa terbebani
dengan target tinggi yang ditetapkan oleh korporat? Ini kan
direktorat yang paling muda, tetapi sudah harus bisa berlari
kencang. Kebetulan SDM di Direktorat Gas ini terdiri dari gabungan
beberapa pekerja yang berasal dari berbagai direktorat. Ada temanteman eks Direktorat Hulu, ada dari fungsi LNG, ada dari Pemasaran
& Niaga, dan juga dari Direktorat Pengolahan. Rata-rata mereka sudah
cukup berpengalaman di tataran operasi dan manajerial, sehingga
beban yang diberikan kepada Direktorat Gas untuk mencapai target
tersebut kami jadikan sebagai tantangan bersama yang harus
ditunaikan. Inilah tantangan kami sebagai direktorat baru yang sedang
tumbuh.•URIP

Seorang mahasiswi Universitas Negeri Papua (UNIPA)
menanyakan kepada Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan apakah berkenan memberikan motivasi
dan kuliah inspiratif kepada mereka di lain kesempatan.
Pertanyaan tersebut dilontarkan, mewakili ratusan
mahasiswa saat mengikuti kegiatan Pertamina mengajar,
Jumat pekan lalu di Manokwari, Papua Barat.
Merry, mahasiswi Fakultas Sastra yang mengajukan
pertanyaan tersebut mengaku haus kegiatan seperti
‘Pertamina Mengajar’. Aktivitas yang dikemas seperti
kuliah umum, menghadirkan tokoh penting, ataupun
publik figur untuk berbagi pengetahuan, pengalaman
serta memberikan motivasi bagi mahasiswa dalam
menghadapi tantangan ke depan.
Usai kegiatan saya dekati mahasiswa lainnya, apakah
memang benar, apa yang disampaikan Merry tersebut
mewakili suara hati mereka? Atau kedatangan mereka
hanya sekadar untuk absen, karena diwajibkan oleh
pihak kampus. Ternyata ada sedikit benarnya. Beberapa
mahasiswa penerima beasiswa sobat bumi dari Pertamina
memang diwajibkan hadir. Sementara yang lainnya,
sengaja hadir atas kemauan sendiri. Perbandingannya
10 persen diwajibkan, 90 persen lainnya datang secara
sukarela.
“Kapan lagi kami bisa mendengarkan motivasi dari
tokoh terkenal? Ini kesempatan sangat jarang kami
dapat,”kata Yuno Heipon, mahasiswa Fakultas Kehutanan
UNIPA. Hal sama juga disampaikan mahasiswa lainnya,
yang rela datang meski harus duduk lesehan di lantai atau
tangga, karena 500 kursi yang disiapkan di aula kampus
sudah tidak bisa menampung mereka lagi.
Para mahasiswa yang datang cukup beragam.
Dari Fakultas Kehutanan, Perikanan, Pertanian, MIPA
dan Sastra. Bagi anak-anak di wilayah Indonesia Timur,
apapun bentuk motivasi yang diberikan dari para praktisi
maupun tokoh masyarakat, apalagi yang datang dari
‘pusat’ begitu mereka mengistilahkannya, sangat
berarti. Karena selama ini, wilayah mereka jarang disapa,
bahkan disirami kegiatan sharing pengalaman yang
bisa menambah pengetahuan dan mendorong motivasi
mereka untuk maju.
Tak hanya itu. Ternyata banyak juga informasi dan
pandangan yang selama ini menjadi pemikiran umum
mahasiswa dan masyarakat, yang kurang tepat. Bahkan
perlu diluruskan pemahamannya. Sebut saja pemikiran
bahwa bangsa ini kaya akan minyak bumi yang begitu
berlimpah, sehingga menurut mereka sudah seharusnya
BBM dijual murah. Pola pikir Indonesia kaya raya minyak
bumi, masih melekat di benak mayoritas masyarakat.
Karena pada kenyataannya cadangan minyak di
negeri ini saja hanya cukup 21 hari. Faktanya negara
Indonesia bukan lagi anggota OPEC sejak tahun 2008.
Indonesia adalah net importir. Cadangan minyak dan
produksinya turun dari tahun ke tahun. Paradigma sumber
energi hanyalah minyak bumi saja, masih melekat dalam
pemikiran mereka. Padahal sebenarnya masih ada
sumber-sumber energi lainnya.
Atau masalah pengelolaan sumber daya alam
yang menurut mereka hanya dilakukan oleh Pertamina.
Padahal faktanya dilakukan oleh berbagai perusahaan
pertambangan. Bukan hanya Pertamina, yang selama
ini fokus pada ekplorasi minyak, gas, energi baru dan
terbarukan.
Minim informasi, begitu pandangan saya melihat
beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Meski tidak
semuanya seperti itu. Tetapi satu hal yang patut
digarisbawahi adalah betapa perlunya Pertamina
ini gencar memberikan sosialisasi, sharing tentang
bisnisnya serta memberikan motivasi bagi anak-anak
muda, generasi penerus bangsa yang benar-benar haus
informasi. Tak salah kiranya jika Merry berharap akan
ada sesi ‘Pertamina Mengajar’ secara rutin di kampus
mereka. Karena apapun yang dibagikan bagi mahasiswa
sangatlah bermanfaat membuka cakrawala mereka
untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.
Semoga gagasan program ‘Pertamina Mengajar’
sebagai rangkaian dari program HUT Pertamina ke-56
bisa berlanjut dan dilakukan oleh kita semua, melalui
lingkungan terkecil. Baik itu di lingkungan tetangga,
sekolah formal maupun informal.•
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Engage But Not Satisfied???

“Tingkat engagement sebuah
perusahaan didorong oleh pola
hubungan antara atasan dan bawahan
yang menciptakan kondisi lingkungan
kerja yang kondusif”. Itulah petikan
dari artikel yang saya buat tiga
minggu yang lalu. Sedikit saya ingin
kembali mengulas tentang employee
engagement. Pola hubungan antara
atasan dan bawahan yang saya
sampaikan sebelumnya sangat selaras
dengan konsep Rumah Engagementnya Pertamina dimana hal tersebut
menjadi pondasi dari bangunan rumah
engagement.
Ada alasan mengapa saya ingin
kembali membahas engagement
di Pertamina, karena beberapa
waktu yang lalu sudah ada kebijakan
dari perusahaan yang berdampak
pada seluruh pekerja Pertamina.
Salah duanya adalah kebijakan
perubahan terkait bagaimana kita
mengembangkan karier di perusahaan
ini dan juga bagaimana kita bertindak
ketika kondisi sakit datang untuk
bertamu. Pertanyaannya bisakah halhal tersebut mempengaruhi tingkat
engagement pekerja?
Hal ini menarik, karena jika
berdasarkan teori yang berkembang
dan saya pahami seharusnya penga
ruhnya tidak signifikan. Lain halnya jika
kita mengukur employee satisfaction
yang besar kemungkinan akan sangat
terpengaruh secara signifikan. Jika bisa
dibandingkan, Employee Engagement
mempunyai level yang lebih tinggi lagi
dari Employee Satisfaction.
Pada sebuah acara saya berke
sempatan berdiskusi dengan para

“

EDITORIAL
Haus Informasi

penggerak Employee Engagement di
perus ahaannya masing-masing. Ada
cerita yang ingin saya bagikan, yaitu
cerita salah satu dari mereka dimana
beliau bekerja pada sebuah perusahaan
yang bergerak di bidang kimia di Jawa
Timur, kalau tidak salah. Pada suatu
periode waktu, perusahaan tersebut
terpuruk karena kondisi keuangan
dan pasar yang tidak baik. Kedekatan
beliau dengan pemilik perusahaan dan
perasaan memiliki terhadap perusahaan
tersebut membuat beliau memilih
untuk tetap tinggal di saat pekerja
lain memutuskan untuk meninggalkan
perusahaan tersebut. Selama masa
tersebut ada banyak kebijakan yang
mau tidak mau harus dilakukan demi
keselamatan perusahaan. Dari rangkap
jabatan sampai dengan keterlambatan
pemberian gaji untuk beliau sendiri demi
membayar para staf dibawahnya harus
dialami. Pada hari dimana saya bertemu

beliau, badai telah berlalu dan keuangan
perusahaannya sudah kembali stabil.
Belajar dari pengalaman tersebut,
saya sendiri yakin, di tengah gempuran
kebijakan yang diberlakukan perusahaan
kepada pekerjanya, selama praktikpraktik komunikasi dan keterbukaan
antara atasan dan bawahan konsisten
dilak ukan, maka tingkat employee
engagement tidak akan terpengaruh
secara signifikan. Pekerja bisa saja
tidak puas dengan kebijakan yang
dikeluarkan perusahaan. Namun, tidak
berarti seketika itu juga dia sudah
tidak engage dengan perusahaan lagi.
Anyway everthing can be happen, kita
lihat saja akhir dari survei ini di akhir
bulan november nanti, akankah nilai
Employee Engagement Pertamina
akan turun secara signifikan atau
bertahan???•

Di tengah gempuran kebijakan yang diberlakukan perusahaan kepada
pekerjanya, selama praktik-praktik komunikasi dan keterbukaan antara
atasan dan bawahan konsisten dilakukan, maka tingkat employee

engagement tidak akan terpengaruh secara signifikan. Pekerja bisa saja
tidak puas dengan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan. Namun, tidak

“

berarti seketika itu juga dia sudah tidak engage dengan perusahaan lagi.

JAKARTA (Investor Daily) – Badan Pengatur
Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta
pemasangan Radio Frequency Identification
(RFID) atau alat pemantau konsumsi Bahan Bakar
Minyak (BBM) bersubsidi diprioritaskan untuk
kendaraan yang menggunakan solar. PT Inti
bertugas memasang perangkat RFID untuk sekitar
100 juta kendaraan bermotor di seluruh Indonesia
dengan rincian 80 juta sepeda motor, 11 juta mobil
penumpang, 6 juta truk, dan 3 juta bus. PT Inti
juga melakukan pemasangan RFID di 5.027 SPBU
Pertamina seluruh Indonesia. Pemasangan ini
ditargetkan rampung pertengahan 2014.

Pertamina AKAN bangun
pltgu 350 MW

JAKARTA Suara Pembaruan) – PT Pertamina
(Persero) ekspansi ke bisnis sektor kelistrikan.
Sejumlah pembangkit listrik siap dibangun mulai
tahun depan, dengan menggunakan bahan bakar
biomassa hingga gas. Salah satu yang terbesar yang
akan dibangun di kawasan industri di Jawa Barat,
berkapasitas 350 megawatt (MW). Ekspansi ini
sejalan dengan visi Pertamina menjadi perusahaan
energi, khususnya sebagai pengembang listrik
(Independent Power Producer/ IPP) terbesar bagi
PLN yang menghasilkan listrik hingga 5 gigawatt
(GW). Dalam waktu dekat, Feasibility Study (FS)
yang akan rampung adalah untuk pembangkit
listrik di Bantar Gebang yang menggunakan bahan
bakar biomassa, dengan daya 120 MW. “FS Bantar
Gebang akan rampung Desember ini,” ujar Direktur
Gas Pertamina Hari Karyulianto.

pertamina kaji wacana akuisisi
saham pgn

JAKARTA (Kompas) – PT. Pertamina (Persero)
telah menuntaskan kajian detail penggabungan
(merger) PT. Perusahaan Gas Negara (PT. PGN)
dengan PT. Pertamina Gas (PT. Pertagas), anak
perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bisnis
gas bumi. Jika disetujui pemegang saham, yaitu
pemerintah, penggabungan PGN dan Pertagas
merupakan langkah strategis Pertamina dengan
adanya tambahan kekuatan pada bisnis hilir gas.
Sebab, perusahaan hasil gabungan itu menjadi
anak perusahaan Pertamina sekaligus dapat
memperkuat industri gas nasional. “Dalam konteks
ini, Pertamina akan menerapkan skema akses
terbuka pada seluruh pipa gas yang dibangun dua
entitas bisnis, baik sebelum merger maupun setelah
merger dilakukan,” kata Vice President Corporate
Communication Pertamina Ali Mundakir.

2018, puncak produksi gas

JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah
memprediksi puncak produksi gas bumi Indonesia
akan terjadi tahun 2018, yaitu sekitar 10.000 juta
standar kaki kubik per hari (MMSCFD kontribusi
produksi gas bumi itu antara lain berasal dari
proyek gas baru, seperti Indonesia Deepwater
Development, Blok Masela, Blok Tangguh dari Train
III, dan East Natuna. Seperti diketahui, cadangan
gas di blok Masela, diperkirakan sekitar 9,18 triliun
kaki kubik (TFC) dengan total investasi sekitar US$
4,99 miliar. Inpex sebagai operator di Blok Masela
diperkirakan akan mulai memproduksi gas pada
kuartal II tahun 2018. Sebelumnya, Kepala Bagian
Humas SKK Migas Elan Biantoro menyatakan,
umumnya kontrak ekspor gas itu berkisar 20 tahun,
namun saat ini sudah ada skema ekspor gas hanya
tiga tahun sampai sepuluh tahun. “Untuk tahun
2014, tidak akan ada lagi kontrak panjang untuk
ekspor Liquefied Natural Gas,” ungkap dia.•devi/
nida/putri
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Launching Perdana
Pertamax Dex ke Surabaya
BALIKPAPAN – Dengan
terobosan yang dilakukan
oleh Refinery Unit (RU) V
Balikpapan, Pertamina Dex
B B M D i e s e l d i p ro d u k s i
untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat akan bahan bakar
diesel berkualitas baik. Acara
launching diadakan di SPBU
COCO Karang Anyar dengan
dihadiri oleh General Manager
MOR VI Balikpapan, Fariz
Aziz dan General Manager
RU V Pertamina Balikpapan,
Ahmad Fathoni.
Acara peresmian
launching Pertamina Dex
diawali dengan pelepasan
lifting perdana Pertamina Dex
kilang RU V Balikpapan di
Jetty 5 berkapasitas 3.000 KL
dengan kapal M Patricia ke
Surabaya. Acara dilanjutkan
dengan pengisian mobil
konsumen pertama oleh
Fariz dan Ahmad di hadapan
perwakilan Agen Tunggal
Pemegang Merek (ATPM) dan
wartawan.
“Seiring dengan pertum
buhan otomotif kendaraan
me
sin diesel modern,
Pertamina dituntut membuat
produk berkelas dunia,” ujar
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BPH MIGAS minta RFid diprioritaskan
untuk kendaraan solar
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General Manager MOR VI Balikpapan, Fariz Aziz dan General Manager RU V Pertamina Balikpapan, Ahmad Fathoni
melakukan pengisian Pertamina Dex ke mobil konsumen saat peluncuran perdana Pertamina Dex dari RU V ke Surabaya.

Ahmad Fathoni.
Ia menjelaskan, Perta
mina Dex merupakan bahan
bakar berkualitas tinggi setara
dengan standar Euro 3 yang
memiliki sulfur terendah
dengan kandungan sulfur
300 ppm. “Menghidupkan
mesin akan lebih mudah,
tarikan lebih ringan, suara
lebih halus, dan mesin mobil
diesel lebih bersih dengan
cetane number minimal 53,”
ujarnya.
Keunggulan produk kilang

RU V ini, fleksibilitas ke
sempatan produksi dengan
flash point tinggi kurang
dari 60 derajat celcius dan
Pour Point rendah minus 0
derajar celcius. “Meskipun
dipergunakan di tempat
tertinggi dengan suhu 0
derajat, mesin tetap hidup
atau tidak beku. Bahan
bakar ini cocok dipergunakan
pada pertambangan di atas
permukaan laut yang tinggi,”
ujar Ahmad.
BBM solar yang dihargai

Rp 13.200/liter ini disiapkan
untuk konsumen di kawasan
Indonesia bagian T imur
dan Kalimantan. Fariz Aziz
menjelaskan bahwa penjualan
Pertamina Dex tersedia dalam
bentuk curah dan kemasan,
yaitu kap 10 dan 20 liter dan
penjualan langsung via 98
SPBU yang tersebar di wilayah
Kalimantan. “Saya harapkan
pemilik mobil double cabin
memilih produk Pertamina
Dex untuk konsumsi bahan
bakarnya”, ujarnya.•MOR VI

Pertamina dan Disperindag Sidak
Pangkalan LPG 3 kg di Labuhan Batu Selatan
Labuhan Batu - Untuk
melihat pelayanan langsung
kepada konsumen LPG
3 kg, Pertamina bersama
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten
Labuhan Batu Selatan
mengadakan inspeksi
mendadak (sidak) ke
pangkalan LPG 3 kg pada
Rabu, 13 November 2013.
Kunjungan berlangsung di
lima lokasi Pangkalan sekitar
Kecamatan Cikampak,
Kecamatan Torgamba, dan
Kecamatan Kota Pinang.
Hadir dari Pertamina, Sales
Executive Widhi Tri Hidayat
dan dari Disperindag Maliq
Harahap, Sinaga.
Kegiatan tersebut rutin
dilaksanakan untuk meman
tau secara langsung kinerja
pangkalan dan agen resmi

Foto : MOR I

RESUME
PEKAN INI

LPG Pertamina untuk men
jamin distribusi sesuai de
ngan peruntukan serta harga
jual. Selain itu, untuk melihat
langsung aspek safety (ke
amanan) dalam layanan
penjualan kepada konsumen.

Di Kabupaten Labuhan
Batu Selatan terdapat 1 agen
LPG 3 kg dan 27 pangkalan
resmi Pertamina dengan ratarata penyaluran 10 Mton atau
3.360 tabung/per hari.
Penyaluran LPG di wilayah

Labuhan Batu Selatan disupply dari Stasiun Pengisian
& Pengangkutan Bulk Elpiji
(SPPBE) PT Bangko Bakti
Perdana Tri Jaya di Kabupaten
Labuhan Batu Selatan.•MOR I

Tahun XLIX, 25 November 2013

Foto : RAHMAN

Direktorat Gas Gelar Technical
Exchange Forum I
Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan memberikan sambutan
dalam ICOTY 2013.

Kontribusi Pertamina
di Ajang ICOTY 2013
JAKARTA – Indonesian Car of the Year (ICOTY)
2013 telah memasuki tahun ke-12 diikuti oleh 31
mobil dari 12 Agen Pemegang Merek (APM) di
Indonesia dengan 11 kategori. Dalam perhelatan
ini, PT Pertamina (Persero) turut berkontribusi untuk
yang ke-2 kalinya sejak tahun 2012.
Pemilihan mobil terbaik yang dilaksanakan
oleh majalah MobilMotor ini dengan menguji
mobil terbaru maupun mobil yang melakukan
pembaruan dalam rentang satu tahun terakhir
sehingga dapat menjadi rujukan bagi konsumen.
Materi pengujian dimulai dari konsumsi BBM, kabin
dan visibilitas, pencahayaan, pengujian emisi,
akselerasi, performa dan pengujian audio. Ini lah
yang mendorong Pertamina turut mendukung
segala kegiatan positif melalui bahan bakar
berkualitas yang sesuai dengan kemajuan teknologi
industri otomotif nasional saat ini.
Manager Fuel Retail Non PSO Pertamina,
Waljianto yang ditemui pada malam penganugerahan
ICOTY 2013 di Grand Ballroom Kempinski, Rabu
(13/11) mengatakan, Pertamina berkontribusi
dengan memberikan dukungan berupa penyediaan
bahan bakar Pertamax, Pertamax Plus dan
Pertamina Dex sehingga memudahkan selama
pengujian berlangsung.
“Kontribusi ini merupakan barter value,
dimana kita dapat membuktikan diri bahwa
produk BBM non subsidi yang dihasilkan oleh
Pertamina senantiasa mengikuti perkembangan
inovasi teknologi otomotif di Indonesia,” ungkap
Waljiyanto.•IRLI

BOGOR - Direktorat Gas
menyelenggarakan Technical
Exchange Forum I tahun 2013
ini, yang berlangsung pada
Kamis – Sabtu (14 – 16/11)
di Novotel Hotel, Bogor. TEF
I dibuka oleh SVP Engineering
& Operation Management
Salis S. Aprilian.
Hadir dalam acara
tersebut Presdir PT Badak
NGL Nanang S. Untung,
Presdir PT Arun NGL Gusti
Aziz As, Presdir PT DSLNG
Gusrizal, VP Engineering &
Project Management Daniel S.
Purba, VP Strategic Planning
& Business Development
Ginanjar, dll.
Andianto Hidayat,
Technology & Product De
velopment Manager, selaku
ketua panitia menyatakan,
tema yang diusung TEF I ini
ialah Gas & Power Technology
for Growth, karena Direktorat
Gas mengemban tugas untuk
membangun infrastruktur dan
mengembangkan bisnis gas
di dalam negeri.
Menurut Andianto, TEF
merupakan pertemuan untuk
membagi pengetahuan dan
pengalaman dari sisi operasi
dan project. Tidak hanya dari
internal Pertamina, tetapi juga
mencakup pakar-pakar dari
luar Pertamina, seperti Dadan
Kusdiana (Ditjen EBTKE),
Rachmawan Budiarto (PSE
UGM), Yoga P. Suprapto
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SVP Engineering & Operation Management Salis S. Aprilian mempresentasikan Bridging The Demographic Gap in Pertamina.

(PT Rinder Utama), Eden
Napitupulu (PT Karya Bangun
Energi Nusantara), dll.
TEF juga membahas
18 paper dan 11 poster,
dengan jumlah peserta sekitar
70 orang yang datang dari
Direktorat Gas, anak dan
cucu perusahaan. Juga hadir
wakil-wakil dari Pertamina EP
dan PHE.
Andianto menamb ah
kan acara ini digagas sejak
p e r t a m a k a l i D i re k t o r a t
Gas dibentuk, dengan me
ngumpulkan para expertise
yang sudah ada terlebih
dahulu dari Direktorat Hulu,
Direktorat Pemasaran &
Niaga, dan fungsi LNG.
“Setelah mengumpulkan para
expertise, kita perlu berbagi.
Masing-masing punya
pengalaman, ilmu, capability,

tetapi belum diketahui oleh
teman-teman yang lain yang
juga bekerja di Direktorat
Gas,” kata Andianto.
Setelah pembukaan, di
lanjutkan dengan talk show
yang menampilkan 3 pem
bicara. Yaitu, Salis S. Aprilian,
Dadan Kusdiana (Direktur
Bio Energi – Ditjen EBTKE)
dan Yoga P. Suprapto (Dirut
PT Rinder Energia). Talkshow
dimoderatori Daniel S. Purba.
Salis dalam presentasi
bertajuk “Bridging The De
mographic Gap in Pertamina”

Foto : RAHMAN
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menekankan aspek capability
building serta kesenjangan
usia dan pengalaman antara
pekerja senior dan pekerja
junior di Direktorat Gas. Yoga
dalam presentasi “Tantangan
Pengembangan SDM
di Bisn is Gas Pertamina”,
juga menitikberatkan pada
SDM. Sementara Dadan
sebagai pejabat pembuat
kebijakan di Kementerian
ESDM, berbicara tentang
strategi pengembangan dan
pemanfaatan energi baru ter
barukan.•URIP

Sosialisasi Layanan
Kesehatan Managed Care
Medan – Untuk memberikan layanan kesehatan kepada pekerja
di MOR I, Medical MOR I mengadakan “Sosialisasi Layanan
Kesehatan Managed Care”, Selasa (12/11) di Gedung Serbaguna
Kantor MOR I Medan. Dihadiri oleh General Manager MOR I, Jumali,
Head of Medical Sumbagut Glen AS Sidabutar dan Ketua Serikat
Pekerja MOR I, Sabaruddin Abadi Baros.
GM MOR I Jumali mengungkapkan, seluruh pekerja yang ada
di Pertamina berhak memiliki jaminan kesehatan dari perusahaan
di tempat dia berkerja, sehingga seluruh pekerja mendapatkan
layanan kesehatan yang optimal. “Kesehatan dan keselamatan
itu paling penting, sebab pekerja adalah aset yang paling berharga
bagi perusahaan,” tegasnya.
Sementara itu dr. Glen AS Sidabutar memberikan penjelasan
mengenai sistem layanan kesehatan Pertamina berupa Sistem
Managed Care Kesetaraan dan Rujukan Berjenjang. Sis
tem Managed Care adalah sistem layanan kesehatan yang
mengintegrasikan mutu pelayanan kesehatan dengan pengendalian
biaya kesehatan yang dilakukan melalui beberapa kegiatan,
di antaranya adalah Dokter Primer sebagai gate keeper dan
Manajemen Pengendalian Biaya Obat (MPBO).
Dokter Primer sebagai gate keeper berperan dalam Hirarki
Rujukan Berjenjang, dimana semua pekerja dan keluarga, di luar
kasus emergency dapat dilayani kesehatannya pertama kali di
dokter primer. Jika membutuhkan Layanan Tingkat 2 dan RS
dapat dilakukan rujukan. Sedangkan penerapan Manajemen
Pengendalian Biaya Obat, salah satunya adalah pemakaian
formularium obat Pertamina atau daftar obat standar Pertamina
sebagai kewajiban.•MOR I
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Penyadaran Kelola
Sampah untuk Ibu
Rumah Tangga
Belawan – Untuk menggugah kesadaran
masyarakat di lingkungan sekitar Operasi
Terminal BBM Medan Group dalam pengelolaan
Sampah, Marketing Operation Region I
mengadakan “Sosialisasi dan Pelatihan Peman
faatan Sampah untuk Ibu Rumah Tangga”, di
Kantor Lurah Bagan Deli, Belawan, pada (4/11).
Program pemanfaatan sampah yang
digulirkan dalam program Corporate Social
Responsibility (CSR) oleh Marketing Operation
Region I ini bekerja sama dengan Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera
Utara dengan materi pengelolaan sampah,
menggugah kesadaran masyarakat, serta
pemanfaatan pembuatan limbah sampah.
Dra. Syarifah, MS dari Fakultas Kesehatan
Masyarakat USU memberikan materi untuk
menggugah kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan sampah dengan 3R, yaitu Reduce,
Reuse dan Recycle.
Sementara itu, Assistant Customer Relation
Marketing Operation Region I, Sudarman
mengharapkan pelatihan ini dapat memberikan
informasi maupun wawasan bagi peserta.
Termasuk meningkatkan pendapatan ibu-ibu
di daerah ini.
Lurah Bagan Deli, Irwansyah Lubis, SH
yang hadir dalam kesempatan tersebut
menyampaikan terima kasih kepada Pertamina
yang telah peduli kepada warganya.
Dalam sosialisasi dan pelatihan ini juga
dilakukan penyerahan secara simbolis tanaman
hasil pupuk kompos oleh Assistant Customer
Relation Marketing Operation Region I,
Sudarman, Fakultas Kesehatan Masyarakat
USU, Dra. Syarifah, MS dan Lurah Kelurahan
Bagan Deli kepada peserta pelatihan.•MOR I

MALANG – PT Pertamina
( P e r s e ro ) m e n g g a n d e n g
Universitas Negeri Malang
(UM) dalam pelaksanaan
peningkatan kualitas guru di
Indonesia melalui program
Teachers Quality Improvement
Program (TEQIP). Kepe
d u l i a n P e r t a m i n a u n t u k
meningkatkan kualitas pen
didikan merupakan bagian
dari SME & SR Partnership
Program.
“Sasaran Pertamina untuk
program TEQIP ini adalah
pemerataan pendidikan
khususnya untuk daerah
pelosok supaya bisa lebih
seimbang dengan pendidikan
yang di kota. Caranya dengan
meningkatkan kompetensi
para guru sekolah di daerah
pelosok dan tumbuh motivasi
diri untuk memperkuat pondasi
pembelajaran di sekolah,”
ungkap Manager SME & SR
Partnership Program Region II
Pertamina, Gatot Siswowijono.
Dikatakan pula untuk
total anggaran pelaksanaan
program TEQIP sejak tahun
2010 hingga 2013 adalah
sebesar Rp 62,8 miliar. Untuk
anggaran TEQIP 2013 ini
sendiri sekitar Rp 29 miliar.
“Biaya yang dikeluarkan untuk
TEQIP 2013 memang lebih
besar dibandingkan tahuntahun sebelumnya karena
pada pelaksanaan TEQIP
2010 hingga 2012 hanya
untuk guru SD saja sedangkan
di tahun 2013 untuk guru SD
dan SMP,” kata Gatot.
M e n u r u t K o o rd i n a t o r
Pelaksana TEQIP, Isnandar,

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Pertamina Tingkatkan Kualitas
Guru dari Sabang Sampai Merauke

Sebagian guru peserta TEQIP berdiskusi mengenai alat peraga pengajaran yang ditampilkan Seminar Nasional TEQIP
Exchange of Experiences.

sejak 2010-2013 wilayah yang
sudah dijangkau oleh TEQIP
mencapai 22 Provinsi dan
47 Kabupaten/ kota daerah
tertinggal dan Perbatasan
seperti NAD, NTB, Bengkulu,
NTT, Sumut, Jambi, Kepri,
Kaltim, Kalbar, Sulut, Maluku,
Papua dan Jawa Timur.
Jumlah trainer TEQIP
pusat dan daerah sejak
2010-2013 mencapai 3.700
orang guru Sekolah Dasar
(SD) dan Sekolah Menengah
Pertama (SMP). Sedangkan
jumlah guru imbas mencapai
lebih dari 25.000 guru. Untuk
jumlah peserta TEQIP tahun
ini adalah 540 orang.
Sementara Rektor UM,
Prof. Dr. Suparno sangat
bangga mendapatkan
kepercayaan dari Pertamina
dalam menjalankan program
TEQIP ini. Menurutnya TEQIP

juga menjadi tanggung jawab
UM untuk meningkatkan
kualitas pendidikan di
Indonesia. Melalui TEQIP
ini, UM menyusun suatu
model pelatihan guru yang
benar-benar sesuai dengan
kebutuhan peningkatan guru
profesional.
Pada TEQIP 2013 kali ini
juga dilangsungkan Seminar
Nasional TEQIP Exchange
of Experiences dengan tema
“Menciptakan Pembelajaran
Bermakna, Kreatif dan
Berkarakter Melalui Lesson
Study untuk Guru SabangMerauke” di Graha Cakrawala
UM, Sabtu (9/11).
Bersamaan dengan
seminar juga dipamerkan
sejumlah produk TEQIP
yang berupa buku, jurnal
dan media pembelajaran
karya peserta TEQIP. Pada

malam sarasehan sekaligus
penutupan program TEQIP
2013, Pertamina menyerah
kan bantuan 131 laptop ke
pada para trainer TEQIP di
masing-masing Kabupaten.
Daryanto, salah satu
peserta TEQIP 2013 dari
Natuna Kep. Riau menilai
TEQIP sangatlah luar biasa
karena berbeda dengan
pelatihan guru pada umumnya
yang pernah diikutinya. “Di
TEQIP, saya dibekali ilmu yang
berbeda dalam mengajar.
Inilah yang membuat saya
merasa percaya diri untuk
menerapkan ke anak didik
melalui berbagai macam
m e d i a d a l a m m e n g a j a r.
Kalau pulang ke Natuna, saya
menjadi orang yang paling
percaya diri untuk mengajar,”
ucapnya bangga.•IRLI

Pertamina Sobat Bumi Hijaukan Kampus Unpad Jatinangor
Jatinangor – Pertamina melakukan penanaman 7.000 bibit
pohon di wilayah kampus Universitas Padjadjaran (Unpad),
Jatinangor. Kegiatan menabung pohon ini merupakan salah
satu bagian dari program CSR (Corporate Social Responsibility)
Pertamina Sobat Bumi dan juga salah satu rangkaian
menyambut hari jadi Pertamina ke 56.
Penanaman dilakukan secara simbolis oleh Direktur Hulu
Pertamina , M. Husen, bersama Rektor Unpad, Ganjar Kurnia,
beserta jajarannya, pada Kamis, (14/11). Dalam kesempatan
tersebut Rektor Unpad, Ganjar Kurnia mengungkapkan rasa
terimakasih atas prakasa yang dilakukan Pertamina tersebut.
“Penanaman pohon ini sejalan dengan Pola Ilmiah Pokok
Unpad dalam Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup, yang
menjadi bagian integral Unpad. Kita akan optimalkan apa yang

dititipkan Pertamina ini untuk kampus keseluruhan,” kata Ganjar
Kurnia dalam sambutannya.
Adapun 7.000 bibit pohon yang disumbangkan terdiri dari
dua jenis spesies yakni bambu dan beberapa jenis pohon keras
yang terdiri dari 3.330 pohon bambu, dan 4600 pohon Mahoni,
Salam, Rasamala dan Kiara Hujan.
Direktur Hulu Pertamina, Muhamad Husen mengungkapkan
bahwa kegiatan ini bukan semata-mata kegiatan menanam
bibit poho, namun menabung pohon. Selain di kampus Unpad,
program serupa digulirkan pula di kampus-kampus lainnya di
Indonesia dengan total 20 juta bibit pohon. Sejak awal program
ini bergulir, tercatat sudah 48 juta pohon berhasil ditanam oleh
Pertamina Sobat Bumi. “Targetnya di 2015 kami ingin menanam
hingga 100 juta pohon,” ucap Husen.•SAHRUL

Foto : pRIYO WIDIYANTO
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Direktur Hulu Pertamina secara simbolis menanam satu pohon di kampus Unpad,
Jatinangor.
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Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo memantau
siswa SMK BOPKRI menggunakan komputer bantuan
Pertamina.

Bantuan Komputer
untuk SMK BOPKRI
Yogyakarta - Pertamina memberikan
paket perlengkapan komputer, yaitu 20 unit
komputer, 1 printer dan 1 set proyektor
kepada SMK BOPKRI Wates, Yogyakarta.
Bantuan diserahkan oleh Corporate Secertary
Pertamina Nursatyo Argo didampingi Manager
CSR Pertamina Ifki Sukarya kepada Kepala
Sekolah SMK BOPKRI, Drs. Harsoyom
Supriyadi M.En., pada (15/11).
Acara dihadiri oleh perwakilan dari Yayasan
BOPKRI Yogyajarta, Purwantono, Ketua
Yayasan BOPKRI Kabupaten Kulon Progo
Pujo, Komite Sekolah SMK BOPKRI Wates
Marwoto dan Pengawas Unit Sekolah Dinas
Pendidikan Kendarti.
Dalam kesempatan tersebut Corporate
Secertary Pertamina Nursatyo Argo yang
juga sebagai salah satu lulusan BOPKRI,
menjelaskan, bantuan yang diberikan
merupakan kelanjutan dari kegiatan Direksi
Mengajar yang dilakukan Direktur Gas
Pertamina Hari Karyuliarto. “Pada waktu
itu, semua Direksi di BUMN ditugaskan oleh
Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mengajar
di bekas sekolah masing-masing. Pak Hari
Karyuliarto merupakan alumni di SMA BOPKRI
1, Yogyakarta. Sesuai dengan anjuran Menteri
BUMN untuk tidak mengajar di wilayah
kota, maka dipilihlah SMK BOPKRI Wates
untuk melakukan kegiatan direksi mengajar,”
paparnya.
“Terima kasih atas bantuan Pertamina.
Perlengkapan komputer sudah dapat
digunakan di ruang laboratorium komputer.
Para siswa juga sudah mendapatkan
pengajaran dari guru,” jelas Harsoyom.•WNR

Jatinangor- “Mahasiswa,
generasi muda harus berani
keluar dari zona nyaman,
berpikir out of the box, berani
melakukan hal yang berbeda,
dan berani melawan risiko,”
kata Direktur Hulu, Muhamad
Husen kepada ratusan maha
siswa Universitas Padjadjaran
(Unpad), Jatinangor.
Di hadapan mahasiswa,
Husen juga membangkitkan
semangat mahasiswa
dengan menantang mereka
untuk ambil bagian menjadi
agen perubahan dan
pemimpin bangsa di masa
depan. “Bangsa kita itu
adalah raksasa tidur yang
harus dibangunkan. Kelak
bangsa ini akan besar, dan
pasti bisa! kalau negara ini
tidak mengandalkan kaum
mudanya, mau ke siapa lagi?”
ujar Husen disambut terpuk
tangan meriah.
Hal tersebut disampai
kannya saat mengisi kuliah
umum dalam program
“Pertamina Mengajar” di
Kampus Unpad, Jatinangor,
Jawa barat, pada (15/11).
Kehadiran Direksi Per
tamina ini untuk membe
rikan motivasi kepada para
mahasiswa untuk bisa ber
kontribusi membangun
bangsa dengan spirit “Ayo
Indonesia Mendunia!”. Ke
giatan ini merupakan rang
kaian dari peringatan hari jadi
ke-56 Pertamina.
Husen menuturkan
bahwa bangsa Indonesia
merupakan bangsa yang
menyimpan kekayaan alam

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : WAHYU NUGR
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Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen mengajak mahasiswa Universitas Padjajaran untuk menjadi agen perubahan.

berlimpah ruah namun belum
dioptimalkan. Contohnya,
Indonesia menyimpan ca
dangan geothermal terbesar
di dunia. Bahkan para ahli
meramalkan Indonesia men
jadi negara ketujuh besar
dunia di tahun 2030. Indo
nesia menjadi radar baru
investasi dunia.
Untuk membangkitkan
rasa bangga akan bangsa
sendiri, Husen juga
menyebutkan bagaimana
Pertamina mendulang
pengakuan dunia, mendulang
banyak prestasi internasional.
Husen juga menyontohkan
berbagai pengembangan
usaha Pertamina. “Kita harus
jago di dalam maupun luar
negeri. Kita mampu dan kita
pasti bisa!” ungkap Husen
menyemangati.
Disebutkan juga bahwa
putera-puteri Indonesia

adalah insan-insan cemerlang
dengan ilmu yang mumpuni.
Seperti dicontohkan bagai
mana Pertamina menggan
deng putera-puteri bangsa
dalam pembuatan Rig di
Batam. Rig ini merupakan
rig pertama buatan bangsa
sendiri yang mendapat pe
ngakuan dari Amerika Serikat.
Husen menekankan ke
pada para mahasiswa bahwa
generasi muda harus optimis
dengan kemampuanya,
terlebih di sektor energi.
Ta n t a n g a n a d a , n a m u n
bangsa ini memiliki berbagai
potensi dan harus mengatasi
berbagai tantangan tadi.
“Potensi itu ada, kita
punya semangat dan visi.
Kita harus bisa mengatasi itu,
sehingga kita bisa leading,
mengalahkan perusahaanperusahan lain,” tegasnya.
Para mahasiswa tampak

sangat antusias mengikuti
kuliah umum ini. Hal tersebut
terlihat dari banyaknya
pertanyaan yang mengalir saat
sesi tanya jawab berlangsung.
Rendi, salah satu peserta
mengungkapkan bahwa
kegiatan ini sangat menarik,
karena selain diskusi tentang
permasalahan energi, ia juga
bisa tahu tentang informasi
lain dan apa yang harus
dilakukan untuk ketahanan
energi Indonesia.
“Kita jadi tersadar kembali
peranan mahasiswa sebagai
agen of change. Kita juga
tahu permasalahan energi dari
Pertamina pada khususnya.
Ternyata Pertamina bersedia
untuk berkembang rupanya
banyak kendalanya, termasuk
regulasi, makanya harus
didukung,” kata mahasiswa
jurusan Geologi angkatan
2009 itu.•SAHRUL

JAKARTA – Sebanyak 100 siswa dari Sekolah Menengah Atas/
Kejuruan se-Jakarta Selatan mengikuti pelatihan jurnalistik yang
diselenggarakan oleh Marketing Operation Region III bekerja sama
dengan Republika Online, (12/11). Kegiatan yang diadakan di
SMKN 6 Jakarta Selatan ini diisi oleh pembicara dari Pertamina
dan Republika Online dengan tema “Ayo, Indonesia Mendunia!”.
Dalam pelatihan jurnalistik ini, seluruh siswa diminta untuk
menulis berita mengenai Pertamina. Sebagai pembekalan
kepada para peserta, tim External Relations Pertamina Marketing
Operation Region III memberikan pemaparan tentang bisnis
Pertamina, prestasi di kancah internasional, dan tantangan di
masa mendatang.
“Saya tak menyangka, ternyata tugas Pertamina ini lebih
berat dalam pengelolaan sumber daya alam. Saya bangga juga
Pertamina tak kalah dengan perusahaan-perusahaan asing yang

mengelola minyak dan gas,” ujar Andi Syailendra, salah satu siswa
yang ikut dalam pelatihan. “Ini sesuatu yang baru, kami mengerti
apa tugas Pertamina sekarang. Cara pemaparan pembicara
benar-benar menggunakan bahasa anak muda,” lanjut Andi yang
mengaku senang dengan pelatihan seperti ini.
Setelah pemaparan kinerja Pertamina, para siswa mulai
mendapat pelajaran mengenai teknik menulis dan pengenalan
dunia jurnalistik secara umum. Irwan Ariefyanto yang akrab
dipanggil Kang One dari Republika Online, menjelaskan
perkembangan dunia jurnalistik yang cenderung mulai merambah
dunia digital. Kang One juga menjelaskan manfaat mempelajari
jurnalistik yang kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari
para siswa di sekolah.
“Kami senang melihat antusiasme pelajar mengikuti pelatihan
semacam ini. Banyak siswa yang mendapat pengetahuan baru

Foto : MOR III

Pelatihan Jurnalistik untuk Siswa SMA se-Jakarta Selatan

dan semakin paham mengenai bisnis Pertamina. Mudah-mudahan
mereka bangga dengan Pertamina dan memiliki semangat
yang sama untuk berprestasi di kancah dunia,” ujar Krisanti
Gondokusumo selaku Pjs. Ast. External Relations MOR III.•MOR III

SINOPSIS
		

A Brief History of Time
Stephen Hawking
372.89.Haw.b
Seorang ilmuwan terkenal pernah mengadakan kuliah
umum astronomi. Dia menjabarkan bagaimana Bumi
mengelilingi matahari dan matahari mengelilingi pusat gugusan
bintang yang kita sebut galaxy. Pada akhir kuliah, seorang
perempuan tua kecil di bagian belakang ruangan berdiri dan
berkata : “yang anda katakana barusan itu omong kosong.
Dunia ini bidang datar yang berada diatas punggung kurakura raksasa. “si ilmuwan tersenyum, merasa unggul, sebelum
menjawab, “kura-kura itu berdiri diatas apa? Anda pandai
sekali, anak muda, pandai sekali, kata si perempuan tua itu.
Ada kura-kura, banyak kura-kura, terus sampai ke bawah.
Sebagian besar orang bakal menganggap gambaran
alam semesta yang berada diatas tumpukan kura-kura itu
menggelikan, tapi mengapa kita berpikir bahwa kita lebih
tahu? Apa yang kita ketahui alam semesta, dan bagaimana
cara kita mengetahuinya? Dari mana alam semesta berasal,
dan kemana tujuanya? Apa alam semesta punya awal, dan
kalau punya awal, apa yang terjadi sebelumnya? Apa hakikat
waktu? Akankah waktu berakhir? Bisakah kita mundur dalam
waktu? Pertanyaan – pertanyaan seperti ini sering muncul
dibenak seluruh manusia, namun bagi sudut pandang agama
tentunya kita tidak perlu memikirkan hal tersebut karena
semua ada dalam buku keagamaan setiap agama, namun
apakah hal tersebut sesuai dengan para manusia yang telah
melakukan penelitian tersebut?
Pertama-tama kita ketahui dahulu tujuan akhir sains
adalah menyediakan satu teori yang menjabarkan seluruh
alam semesta. Namun pendekatan yang diikuti sebagian
besar ilmuwan adalah memecah persoalan itu menjadi dua
bagian. Pertama, ada hukum-hukum yang memberitahu kita
bagaimana alam semesta berubah seiring berjalanya waktu.
(jika kita tahu seperti apa alam semesta pada suatu waktu,
maka hukum-hukum fisika akan memberitahu kita seperti apa
alam semester pada waktu berikutnya). Kedua ada persoalan
keadaan awal (initial state) alam semesta. Beberapa orang
merasa bahwa sains seharusnya hanya membahas bagian
permulaan : mereka menganggap persoalan keadaan awal
adalah urusan metafisika atau agama. Mereka berkata bahwa
Tuhan yang Maha Kuasa dapat memulai alam semesta dengan
cara apapun yang Dia mau. Boleh jadi memang demikian, tapi
kalau begitu Dia dapat membuat alam semesta berkembang
secara sangat teratur mengikuti hukum-hukum tertentu. Oleh
karena itu tampaknya masuk akal juga kalu diduga bahwa ada
hukum-hukum yang mengatur keadaan awal.
Didalam buku ini Stephen Hawking mencoba menjelaskan
suatu bentuk sejarah singkat waktu melalui penelitian yang
telah ia lakukan, memang belum terjawab sepenuhnya namun
sedikit demi sedikit teori-teori yang ia kemukakan mengenai
alam semesta akan terjawab. Salah satunya ialah ketika
gravitasi telah berjalan maka waktu pun berjalan itulah hal
yang ia jabarkan mengenai teori waktu, singkat namun sangat
bermakna. Tentunya teori tersebut akan disempurnakan di
kemudian hari, baik olehnya atau orang lain.•PERPUSTAKAAN
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Internal Auditor SM
Sebagai “Penghapus Mimpi”
“Kata apa yang paling diingat bila berbicara tentang Mutu?”
“Hal apa yang penting terkait dengan Sistem Standar?”
“Forum Presentasi CIP berbicara tentang…?”,
Adalah tiga pertanyaan fundamental yang diberikan Quality
Management Manager - Dit. General Affair pada para calon
internal auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 28000, dan OHSAS
18001 Refinery Unit (RU) V Balikpapan. Ketiga pertanyaan tersebut
merupakan pertanyaan mendasar terkait implementasi sistem
standar tidak hanya di RU V namun seluruh lini bisnis Pertamina.
Pada saat awal sesi ini, jawaban yang timbul beragam, dari mulai
yang umum seperti: “Kualitas”, “Sertifikasi”, dan “Konvensi”;
hingga yang khusus seperti “Kontrol Berkelanjutan”, “STK”, dan
“Presentasi Hasil Inovasi”. Keberagaman jawaban yang muncul menjadi indikator bahwa kegiatan awareness
masih diperlukan.
Workshop Sertifikasi Internal Auditor ISO 9001, ISO 14001,
ISO 28000, dan OHSAS 18001 yang diadakan oleh para penggiat
bersama dengan para insan mutu Pertamina di RU V Balikpapan
merupakan langkah strategis Perusahaan optimasi sumber daya
internal dalam meningkatkan implementasi sistem standar yang
ada di Perusahaan. Hal tersebut diimplementasikan sesuai Code
pasal 11 ayat 3 yang berbunyi “Pekerja dapat ditunjuk sebagai
auditor internal bila memiliki pengalaman kerja di Organisasi
sekurang-kurangnya tiga tahun dan memilki sertifikat auditor
internal”.
Implementasi ini dibutuhkan menopang kualitas pekerjaan yang ada di organisasi agar tidak menurun.
Sesuai dengan ukuran keberhasilan pengelolaan sistem standar yang diukur melalui besaran peningkatan
efektifitas proses dan efisiensi biaya (Code of Pertamina Quality Management System – PQMS) Pasal 15 ayat 3).
Ada yang menarik dari pelatihan ini. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan audit-audit implementasi sistem
standar sebelumnya, banyak temuan hasil audit yang muncul dari ketidaksesuaian sistem tata kerja (STK)
dengan pelaksanaan di lapangan. Ketidaksesuaian itu muncul karena kebanyakan STK dibuat berdasarkan
“mimpi” para konseptor mengenai seperti apa suatu pekerjaan dibuat, bukan bagaimana pelaksanaan kegiatan
tersebut yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Dari kejadian itulah, maka para calon auditor internal ini
memiliki fungsi baru, yaitu menghapus “mimpi”.
Calon auditor internal diembankan amanah untuk mengoreksi
sistem standar dan segala bentuk implementasi yang masih berupa
“mimpi” menjadi “bangun” kembali sehingga dapat digunakan
sebagai sarana yang mampu menjawab tantangan Perusahaan dan
mendorong penciptaan nilai manfaat bagi Perusahaan dan pemangku
kepentingan, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Code of PQMS. Maka
dari itu, internal auditor dituntut untuk tidak menjadi auditor yang
ditakuti karena stigma untuk mencari kesalahan auditee, namun
menjadi auditor yang disegani karena memiliki niat dan perilaku untuk
memberikan solusi atas temuan yang timbul pada organisasi auditee.
Pelatihan yang dilaksanakan di Wisma Patra Balikpapan pada tanggal, 20- 22 Nopember 2013 lalu juga
memberikan pesan untuk menggunakan Konsep DELTA - PDCA (Continuous Improvement Program) dan
menghilangkan konsep silo-silo dalam melaksanakan kegiatan audit internal. Kegiatan ini dilakukan dengan
mengintegrasikan seluruh pilar Quality Management seperti penggunaan pola ABCD KOMET pada Permintaan
Tindakan Perbaikan (PTP) sebagai hasil audit.
Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil audit dan memperpendek learning curve yang
ada di Perusahaan pada umumnya, dan RU V Balikpapan
pada khususnya. Hal ini senada dengan implementasi Code
– PQMS Pasal 17 dan poin pertama Kebijakan Knowledge
Management Pertamina.
Pada akhir sesi, dilaksanakan feedback survey dengan
menggunakan “QM e-voter” untuk mengetahui tingkat
pemahaman peserta terhadap materi workshop setidaknya
menjawab tiga pertanyaan awal, bahwa keberlanjutan,
implementasi sistem standar, dan sharing adalah tiga kata
kunci dalam pengelolaan standar di masa mendatang.•

oleh Senna Gumilar - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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Pelatihan Auditor SM : Cross Functional
Audit Tak Lagi Menjadi Kendala
Akhir tahun bagi sebagian orang merupakan saat
liburan tiba, namun itu tidak berlaku bagi Fungsi Quality
Management (QM). Mengakhiri tahun 2013 ini Fungsi
QM sedang mempersiapkan rencana training Sistem
Manajemen (SM) angkatan ke-II Lead Auditor IRCA
Certified dan training awareness SMT atau Sistem
Manajemen Terpadu, yaitu integrasi ISO 9001, 14001
dan OHSAS 18001.
Awareness SMT batch pertama diselenggarakan dari tanggal 13 sampai dengan
18 Mei 2013, menyusul kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Lead Auditor
Course ISO 9001, 2008 IRCA Certified pada tanggal 20 sampai dengan 24 Mei 2013.
Materi pelatihan Awareness SMT yang meliputi pemahaman tentang integrasi ISO
9001, 14001, dan OHSAS 18001 merupakan salah satu bentuk keseriusan kita menuju
perusahaan energi berkelas dunia yang diwujudkan dengan upaya perbaikan di seluruh lini
bisnis. Dimulai dari menjaga kestabilan mutu, memberikan perhatian terhadap lingkungan
serta memperhatikan keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Sedangkan
awareness IRCA Certified adalah pelatihan sertifikasi yang terakreditasi untuk auditor
berbasis sistem manajemen dan standar industri.
Penyelenggaraan pelatihan ini
merupakan salah satu tugas Fungsi
Quality Management sebagaimana
diatur dalam Code of Pertamina Quality
Management System. Bab II Pasal
12 ayat (1) menyatakan “Perusahaan
bertanggung jawab memberikan pema
haman dan kesadaran tentang sistem
standar yang dibutuhkan kepada seluruh
pekerja sesuai dengan tingkatannya
melalui kegiatan workshop, sosialisasi,
dan kegiatan lainnya”. Sustainability akan ketersediaan resource auditor internal menjadi
fokus utama Perusahaan untuk mencapai aspirasi Pertamina 2025.
Berdasarkan memorandum dari Pertamina Learning Center No.2865/K00120/2013
–S8 tanggal 18 Nopember 2013 perihal pemanggilan peserta Awareness dan Integrated
Management System Internal Auditor (ISO 9001-OHSAS 18001-ISO 14001) Angkatan
II – 2013. Sudah terdaftar sebanyak 21 orang yang akan mengikuti awareness SMT
pada 2 – 5 Desember 2013 dan 10 orang confirm mengikuti IRCA Certified pada bulan
Nopember ini. Seluruh peserta berasal dari berbagai Unit Operasi/Unit Bisnis/Region dan
Anak Perusahaan.
Kebutuhan akan pelatihan
bagi fungsi Quality Management
merupakan dasar penugasan,
bukan hanya sebagai “just to
know” semata. Oleh karena
itu hasil dari pelatihan tersebut
diharapkan akan menghasilkan
auditor-auditor baru yang kom
peten.
Auditor SMT tersedia dan
siap ditugaskan untuk proses
audit sebanyak 33 peserta, sedangkan IRCA untuk Lead Auditor sebanyak 19 peserta.
Ketersediaan resource tersebut menjawab Pasal 11 (1) Code of Pertamina Quality
Management System” Organisasi wajib melakukan audit implementasi sistem standar
secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk memastikan sistem
berjalan sesuai dengan persyaratan dan rencana kerja yang telah ditetapkan”.
Diharapkan dengan diselenggarakannya kedua pelatihan ini, kebutuhan internal auditor
dapat memenuhi dan mendukung keberhasilan proses audit diseluruh sentra operasi/
produksi Perusahaan.•
“Write What You Do”
“Do What You Write”
oleh Hilda Yanti - 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

sumber : rkateringsehat.com
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Pola makan sehat untuk
pekerja kantoran
Ketika sedang bekerja di kantor seringkali kita hanya
makan seadanya atau bahkan mengabaikan waktu makan.
Sehingga banyak pekerja yang kekurangan energi, badan
menjadi lesu, tetapi berat badan malah naik. Bila itu terjadi,
sebaiknya Anda mengikuti beberapa tips di bawah ini agar
dapat tetap sehat dengan mendapat asupan makanan
yang sesuai. Yang terpenting adalah jangan sampai Anda
merasa telalu lapar. Cegah rasa lapar itu dengan caracara berikut :
Pagi Hari. Setelah bangun tidur pada pagi hari, sebaik
nya Anda memakan sesuatu untuk menjaga metabolisme
tubuh. Buah dan kacang-kacangan seperti almond, biji
bunga matahari, dan kenari dapat menjadi pilihan yang
sehat karena kacang-kacangan memiliki kandungan serat,
lemak sehat, dan protein yang baik untuk tubuh.
Sarapan. Seringkali kita terburu-buru untuk berangkat ke
kantor sehingga lupa untuk sarapan. Padahal makan pagi
wajib dilakukan untuk dapat menjaga kadar gula dalam
tubuh tetap stabil serta membuat tubuh serta otak bekerja
lebih efektif. Konsumsi makanan yang praktis namun sehat
seperti telur rebus dan jeruk atau roti dengan selai kacang
untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat dan protein tubuh.
Atur konsumsi teh dan kopi. Kafein terlalu banyak
dapat menghambat kinerja otak. Ganti kopi atau teh hitam
yang biasa Anda konsumsi dengan teh hijau. Teh hijau
memiliki kandungan antioksidan yang tinggi dan berfungsi
untuk meningkatkan metabolisme tubuh, membantu
pencernaan, dan mencegah kerusakan sel tubuh akibat
radikal bebas.
Makanan sehat untuk para pekerja kantor. Di sela-sela
waktu antara makan pagi dan makan siang, konsumsi buah
atau segelas air kelapa. Segelas jus buah segar juga dapat
Anda konsumsi karena mengandung probiotik yang baik
untuk pencernaan dan mengatur keseimbangan pH tubuh.
Makan Siang. Apa yang Anda pilih untuk makan siang
serta waktu memakannya memiliki dampak yang signifikan
bagi berat badan dan energi tubuh. Makanan yang praktis
seperti sandwich bisa menjadi alternatif menu makan siang.
Masukkan sumber protein seperti ayam panggang atau
ikan tuna ke dalam potongan roti gandum. Tambahkan
berbagai sayuran dan lengkapi dengan saus mint dan
mustard sebagai pengganti mayonaise. Serta hindari
menambahkan keju dalam sandwich Anda. Bisa juga
mengonsumsi nasi merah dengan dada ayam panggang
disertai banyak sayuran.
Jeda jam makan. Setiap dua jam sekali, Anda perlu
makan agar otak mendapat asupan gula untuk menghidari
kelelahan, perubahan mood, dan tubuh lesu. Makanlah
camilan yang sehat seperti kacang-kacangan, keju rendah
lemak, biji labu dan bunga matahari. Satu gelas susu
rendah lemak juga dapat dikonsumsi untuk memenuhi
kebutuhan protein tubuh.
Makan Malam. Penting untuk mengetahui kualitas,
kuantitas, dan waktu makan malam yang tepat. Banyak
yang menganggap bahwa makan malam merupakan
makanan pengganti tenaga yang kita keluarkan seharian.
Sehingga membuat kita mengonsumsi apa saja yang
ingin kita makan. Padahal pada saat malam hari, kita
sudah tidak melakukan banyak aktivitas sehingga tidak
memerlukan banyak asupan energi. Sebaiknya konsumsi
sedikit makanan dengan sayuran dan protein menjadi
prioritas. Pastikan Anda makan malam dua jam sebelum
waktu tidur.•www.wolipop.detik.com
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Pelatihan Leadership bagi PWP Direktorat Gas

BOGOR – Sebagai seorang istri yang suaminya bekerja
di perusahaan besar seperti Pertamina, tentu banyak sekali
tantangan yang harus dihadapi oleh anggota Persatuan
Wanita Patra (PWP). Untuk itu, diperlukan trik atau cara
mengatasi tantangan tersebut. Salah satunya adalah
mengetahui pekerjaan suami, dan yang lebih penting adalah
bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan suami.
Demikian yang disampaikan oleh motivator Krishna Murti
saat memberikan motivasi kepada anggota PWP Direktorat
Gas yang berlangsung di Novotel Hotel – Bogor (26/10).
Anggota PWP Direktorat Gas yang dipimpin oleh Rinie
Hari Karyuliarto mengikuti sesi motivasi saat mendampingi
para suami yang secara bersamaan sedang mengikuti
workshop Leadership Program. Menurut Rinie, hal ini
merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menambah

Foto :KUNTORO

TIPS

pengetahuan istri agar lebih memahami perannya sebagai
wanita yang baik, ibu yang mengurus anak-anaknya, maupun
sebagai pendamping suami. Dengan demikian pada akhirnya
para suami akan fokus dalam bekerja dan memberikan
kontribusi maksimal bagi perusahaan.•KUNTORO
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Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas
Dana Pensiun Pertamina

Foto :KUNTORO

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan bersama jajaran Direksi menyalami
dan memberikan selamat kepada Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Pertamina, yang
baru diangkat Hanung Budya, menggantikan pejabat sebelumnya Andri T. Hidayat, pada
Senin (18/11) di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta. Di hadapan Direksi dan pejabat baru, Karen
Agustiawan mengatakan pentingnya sensitifitas dalam pengelolaan dana pensiun, terkait rasa
memiliki dari para pekerja.•SAHRUL

Pertamina Dukung Yamaha Cup Race

Foto : KUNTORO

JAKARTA - Pertamina melalui Marketing Operation Region (MOR) III men-support lomba
balap motor Yamaha Cup Race 2013 yang berlangsung di Sirkuit Karting Sentul pada Sabtu
– Minggu (16-17/11). Danang Siswantoro dari MOR III yang ditemui di belakang paddock
mengatakan bahwa Pertamina menyediakan BBK Pertamax Plus sebanyak 5.000 liter untuk
kebutuhan para pebalap selama 2 hari, mulai dari latihan bebas, kualifikasi sampai pada
lombanya. Lomba balap Yamaha ini, menurut Danang, merupakan acara rutin yang sudah
terjadwal setiap tahunnya.•URIP

JAKARTA – Perkerja Pertamina Lubricants, masing-masing Nugroho Setyo Utomo (Overseas
Manager Region B) dan Agus Supriyanto - terpilih sebagai peserta terbaik I dan II Strategic
Account Management Course yang dilaksanakan oleh Pertamina Corporate University.
Program yang dilaksanakan mulai 29 Agustus 2013 dan berakhir pada 12 November 2013ini
diikuti oleh pekerja di lingkungan Direktorat M&T, terutama dari Industrial & Marine-Fuel,
Aviation, dan Pertamina Lubricants. Terpilihnya Nugroho Setyo Utomo dan Agus Supriyanto
diharapkan bisa memotivasi pekerja di lingkungan Pertamina Lubricants untuk meraih prestasi
terbaik, terutama menghadapi tantangan yang semakin besar.•BmW-PELUMAS

Foto : PELUMAS

Pekerja Pertamina Lubricant Raih Pretasi Terbaik
di Strategic Account Management Course PCU

Inhouse Training Sertifikasi Safetyman Mitra Kerja RU II

Foto : RU II

DUMAI - Kamis (10/10) Bertempat di Banglat RU II diselenggarakan Training Safetyman pihak ke III
tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi mitra kerja RU II. Acara yang diselenggarakan dalam
II batch ini diikuti oleh sekitar 40 mitra kerja RU II. Senior Manager Operational Manufacturing RU II
Afdhal Martha menyampaikan, tujuan dari training ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mengelola
keselamatan kerja di dalam kilang dan agar mitra kerja mampu mengidentifikasi risiko yang ada di dalam
suatu pekerjaan. Sehingga pekerja dapat mencari solusi dari potensi risiko tersebut, agar tidak terjadi
kecelakaan dalam bekerja.•RU II

RU III Raih Gold, Silver, dan The Best Valueable Innovation
pada APQ Award 2013

Foto : RU III

INDRAMAYU – Jakarta – Pelaksanaan APQ Award tahun 2013 telah usai. Pada Kegiatan yang diselenggarakan selama
tiga hari tersebut, Refinery Unit III mengirimkan gugus CIP 3 PKM, 1 GKM dan 1 SS yang meraih peringkat gold (PKM ELA)
dan silver (PKM E3, PKM Optimis, GKM Centum, serta SS Poltak & Nata). Selain itu, PKM E3 juga dinobatkan sebagai
The Best Valueable Innovation. Penyerahan penghargaannya diberikan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan
kepada GM RU III Ignatius Tallulembang (saat menjabat).•RU III

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO
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RIS Forum : Upaya Tingkatkan
Inovasi di Lingkungan Pengolahan
BALIKPAPAN – Direktur
Pengolahan Pertamina Chris
na Damayanto menghadiri
acara Refinery Improvement
Sharing (RIS) Forum & Refinery
Award 2013. Acara ini diikuti
oleh tim manajemen dan para
pekerja Direktorat Pengolahan
dari seluruh Refinery Unit
selama tiga hari, mulai (20/10).
Acara yang diadakan
di Gedung Benua Patra,
Balikpapan itu merupakan
event pertama kalinya, dengan
tema Menjadikan Insan Mutu
sebagai Pemegang Peran
Strategis Dalam Pencapaian
Aspirasi Pertamina 2025.
Ketua Panitia Pengarah
RIS Forum MR Sihombing
mengatakan, kegiatan
ini digelar sebagai bukti
keterlibatan manajemen
dalam Continuous Impro
vement Program (CIP) dalam
mendukung peningkatan
pekerja melalui forum know
ledge sharing untuk pen
capaian kinerja finansial dan
operasional.
MR Sihombing menje
laskan, RIS Forum 2013 diikuti
4 Vice President sebagai
penyaji sharing, 15 orang
panelis dan 200 peserta
CIP dari RU II Dumai, RU III
Plaju, RU IV Cilacap, RU V

Foto : wahyu nugraha

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

POSISI

Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto memberikan penghargaan The Best Refining Performance 2013 kepada
RU III Plaju yang diterima oleh GM RU III Plaju Ignatius Tallulembang.

Balikpapan, RU VI Balongan
dan RU VII Sorong. Para
peserta tersebut tergabung
menjadi 16 Proyek Kendali
Mutu (PKM), 8 Gugus Kendali
Mutu (GKM) dan 5 Sistem
Saran (SS). Dan penilaian
dilakukan secara objektif
dengan melibatkan juri atau
panelis yang berpengalaman.
Sementara Direktur
Pengolahan Pertamina Chrisna
Damayanto mengharapkan,
dengan adanya RIS Forum
ini, pekerja Pertamina
mengutamakan mutu se

cara profesional dan juga
mutu hasil kerja, sehingga
Pertamina mencapai rencana
strategis pada kemudian hari.
“Yang harus diterapkan yakni
pengembangan secara terus
menerus berupa pelatihan dan
melakukan sharing seperti saat
ini,” harapnya.
Rencananya sharing
ini akan digelar setiap 6
bulan sekali dengan tujuan
menghasilkan insan mutu
yang berkualitas secara
pribadi, kelompok, golongan
dan unitnya sendiri yang ha

silnya untuk Pertamina secara
keseluruhan.
Pada kesempatan terse
but diumumkan hasil penilaian
Refinery Award 2013. The Best
HSE Performance diraih RU
III Plaju, The Best Reliability
Performance diraih RU V Ba
likpapan, The Best Operation
Performance diraih RU III Plaju,
The Best Growth Performance
diraih RU III Plaju, The Best
Sustainability Perf ormance
diraih RU II Dumai dan The
Best Refining Performance
2013 diraih Plaju.•WNR

djoko soedjarwo

Head Finance & Account PCPP
Direktorat Keuangan

Semarang – Demi menjaga

mengikuti tes hanya dengan

kebugaran dan kesehatan

lari mengelilingi lapangan tri

seluruh karyawannya,

lomba juang sebanyak 4 kali.

Marketing Operation Region

Sebelum melakukan

IV kembali mengadakan

rangkaian acara tes kese

kegiatan rutin per triwulan tes

hatan, seluruh peserta da

kebugaran di GOR Tri Lomba

pat melakukan tes tensi dan

Juang, belum lama ini.

tekanan darah guna menge

Tes Kebugaran ini dibagi

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

menjadi 2 tipe yaitu, karyawan
sugiyono

Finance RU III Manager
Direktorat Keuangan

sonny heriawan

Area Manager Finance MOR VII
Direktorat Keuangan

tahui kondisi kesehatannya.
General

Foto : MOR IV

Foto : KUNTORO

Tubuh Sehat, Kunci Jiwa Kuat Pertamina

Manager

berusia di bawah 35 tahun

Marketing Operation Region

dan karyawan senior (dengan

IV, Rifky E Hardijanto (saat

usia di atas 35 tahun). Untuk

menjabat) mengawali lari

karyawan berusia di bawah

putaran pertama sebagai

35 tahun, melakukan tes

simbol pembukaan acara

dengan lari mengelilingi

Tes Kebugaran tersebut.

lapangan sebanyak 4 kali

Meski raut muka tampak

ditambah dengan melakukan

lelah, namun seluruh peserta

tes rackport yang terdiri dari

terlihat mengikuti rangkaian

sit up, push up, lompat jauh,

sesi tes kebugaran dengan

dan skot jump. Sedangkan

semangat dan antusias.

untuk karyawan senior

“ Te s k e b u g a r a n i n i

(dengan usia di atas 35 tahun)

merupakan kegiatan rutin

yang disdakan di wilayah

rupa hadiah voucher fitness

Marketing Operation Region

dan renang di Hotel Horison

IV. Namun ada yang berbeda

dan Vaksinasi CA Cervix.

kali ini, yaitu tes untuk karya

Tes kebugaran Marketing

wan yang berusia di bawah

Operation Region IV ditutup

usia 35 atau under 35

dengan olahraga bebas oleh

menjalani tes tambahan untuk

seluruh peserta dan eksibisi

menguji kebugaran mereka.”

pertandingan sepak bola

ujar Rifky.

antara tim Manajemen dengan

Bagi peserta yang
terbukti paling bugar akan
mendapatkan apresiasi be

jajaran Hiswana Migas DPD IV
Jateng.•MOR IV

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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JAKARTA – Ihwal rencana penyaluran gas
ke kawasan Ekonomi (KEK) Sei Mangkei di
Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. PT
Pertagas Niaga bersinergi dengan PT Perkebunan
Nusantara III melalui penandatanganan Head of
Agreement di Kantor Pusat Pertamina, (8/11).
Prosesi penandatanganan yang dilaksanakan
oleh Direktur Utama PT Pertagas Niaga, Jugi
Prajugio dan Direktur Utama PTPN III, Bagas
Angkasa itu disaksikan oleh Direktur Gas
Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto.
Dalam sambutannya Hari Karyuliarto,
menjelaskan bahwa bentuk kerja sama ini
dilakukan untuk meningkatkan komitmen
jaminan pasokan gas untuk mengatasi krisis
energi di Sumatera Utara serta sebagai tindak
lanjut dari penandatanganan MOU yang sudah
dilakukan kedua belah pihak sebelumnya, pada
(27/5).
Terkait kurangnya suplai gas di Sumatera
Utara, Hari mengatakan perlunya pembangunan
infrastruktur gas di wilayah tersebut. “Bentuk
kerja sama ini sangat berguna untuk saling
menyinergikan dua perusahaan BUMN
Indonesia guna membantu perekonomian
bangsa,” ungkapnya.
Kendati begitu, ada salah satu kendala
yang bakal dihadapi yaitu mengenai supply
dan demand. “Bila diibaratkan seperti ayam
dan telur, mana yang lebih dahulu antara
keduanya. Oleh karena itu diharapkan dengan
terbentuknya kerja sama ini mampu mengatasi
permasalahan tersebut,” papar Hari.
Pasokan gas dari Pertagas Niaga itu,
merupakan hasil regasifikasi Floating Storage
Regafication Unit (FSRU) Arun yang akan
digunakan untuk kebutuhan industri di KEK
Sei Mangkei. Industri yang akan menempati
KEK Sei Mangkei antara lain, Samator Group,
Procter and Gamble (P&G), dan PT Unilever
Oleochemical.
Untuk menunjang proyek pembangunan itu
yaitu dengan menggunakan skema kerja sama
penyediaan gas, antara Pertagas Niaga dengan
konsorsium Independent Power Producer
(IPP) KEK, dan PT Pertamina (Persero). Hal ini
sejalan dengan dari strategi Pertamina untuk
mengembangkan bisnis power.
Pembangunan IPP itu, berdasarkan pada
proyeksi kebutuhan listrik di KEK Sei Mangkei
sebesar 238 MW hingga 25 tahun ke depan.
Saat ini, Sei Mangkei baru memiliki pembangkit
listrik berbahan bakar biomass dengan kapasitas
7 MW.•EGHA

Foto : WAHYU NUGRAHA

Sinergi Dua BUMN
Atasi Krisis Energi

Jakarta - PT Pertagas
Niaga menggelar Head of
Agreement (HoA) dengan
PT Kawasan Industri
Medan (KIM) (Persero) pada
Selasa, (12/11), di Kantor
Pusat Pertamina, Jakarta.
Jalinan kerja sama ini terkait
pemenuhan kebutuhan
industri dan independent
power producer.
Melalui HoA, Pertagas
Niaga berkomitmen menye
diakan pasokan gas bagi
industri di Sumatera Utara
semakin kuat.
Penandatanganan dila
kukan oleh Direktur Utama PT
Pertagas Niaga, Jugi Prajugio
dan Direktur Utama PT KIM
Gandhi D. Tambunan, yang
disaksikan oleh Direktur Gas
Pertamina Hari Karyuliarto
dan dihadiri juga oleh Di
rektur Utama PT Pertagas
Hendra Jaya beserta jajaran
manajemen.
Rencananya PT Pertagas
Niaga akan menyuplai gas
sebesar 75 MMSCFD yang
akan dialirkan melalui pipa
gas open access ArunBelawan yang dibangun oleh
PT Pertagas. Dari jumlah 75
MMSCFD tersebut, sebanyak
40 MMSCFD akan digunakan
untuk kebutuhan industri di
KIM.
Sisanya sebesar 35

Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto melakukan toast dengan Direktur Utama PT Pertagas Niaga, Jugi Prajugio dan
Direktur Utama PT KIM Gandhi D. Tambunan setelah penandatanganan HoA antara kedua belah pihak.

MMSCFD rencananya digu
nakan untuk Independent
Power Plant kawasan KIM 4
sampai KIM 6 dengan luas
sekitar 310 Ha. Volume gas 35
MMSCFD akan menghasilkan
listrik sekitar 140 MW. Saat ini
kebutuhan listrik di wilayah
KIM 4-6 sebesar 450 MW
namun yang disuplai PLN
baru sebesar 300 MW.
“Kami berharap pipa ini
bisa selesai pada awal 2014,”
kata Direktur Utama PT
Pertagas Niaga Jugi Prajugio.
Sementara Direktur Gas
Pertamina Hari Karyuliarto
yang menyaksikan penan

datanganan tersebut,
mengungkapkan, proyek ini
merupakan bentuk dukungan
dari Pertamina kepada pro
gram pemerintah. “Ini adalah
dukungan terhadap program
open access tanpa adanya
monopoli,” tegas Hari.
Sedianya kawasan
Industri Medan merupakan
sebuah kawasan industri
yang terletak di Kelurahan
Mabar, Medan Deli, Medan
dengan luas total sebesar 514
hektar. Krisis gas yang selama
ini terjadi di Sumatera Utara
telah menyebabkan kerugian
besar bagi industri hingga

menyebabkan tiga perusahaan
pengguna gas gulung tikar
dan dua perusahaan berhenti
beroperasi.
Kondisi inilah yang men
dorong Pertagas Niaga untuk
membantu pertumbuhan
ekonomi di Sumatera Utara
dengan mensuplai gas bumi
yang bersumber dari alokasi
gas domestik dari pemerintah
melalui fasilitas Arun Regas.
Kerja sama antara Pertagas
Niaga dengan PT KIM
didahului dengan penand
atanganan MOU pada pada 4
Juli 2013.•SAHRUL-PERTAGAS NIAGA

Reorganisasi PHE Menjawab Tantangan
JAKARTA - PT Pertamina

vensional PHE meningkat

reorganisasi di tubuh PHE.

organisasi yang mampu

Hulu Energi (PHE) melakukan

Perubahan ini dilakukan
untuk menjawab tantangan
di dunia minyak dan gas yang
saat ini berkembang pesat.
Selain merotasi beberapa
pejabatnya, perubahan
ini juga menambahkan
beberapa jabatan baru
yang disesuaikan dengan
kebutuhan perusahaan
mengembangkan sayap
bisnisnya di industri Migas.
President Director
PHE, Ign. Tenny Wibowo
m e n gu n g k a p k a n , a s e t
konvensional dan non kon

dan sangat membutuhkan
untuk mengelola semua
aset secara produktif dan
efisien. Dan juga saat ini
anak perusahaan (AP) PHE
sedang berkembang cepat.
Pelaksanaan time-sharing
dan pusat layanan bersama
antara AP sangat diperlukan
untuk meminimalkan biaya
dan risiko bisnis ini. Serta
penyelarasan strategi dan
organisasi PHE dengan Hulu
dan Pertamina Pusat.
Pada kesempatan
terpisah, Director Finance &
Business Support PHE Yayok

Foto : PHE

Foto : KUNTORO

Pertagas Niaga dan KIM Sepakat
Atasi Krisis Gas di Sumut

T. Wisanggo mengatakan,

manajemen berterima kasih

”rotasi dan mutasi merupa

atas dedikasi, kontribusi

kan hal yang wajar disebuah

dan sumbangsih yang telah

organisasi. Apalagi ses e

diberikan untuk perusahaan

orang yang telah cukup

selama menjabat. Saya

lama menempati sebuah

juga mengingatkan bagi

posisi atau jabatan perlu

pejabat baru untuk tidak ada

dilakukan penyegaran. Untuk

alasan target dan KPI tidak

yang dipindahtugaskan,

tercapai,” tambahnya.•PHE
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RU V Balikpapan
Produksi Pertamina Dex
Balikpapan - Dalam rangka meningkatkan
penetrasi pasar, RU V mempersiapkan Pertamina
Dex. Kehadiran sarana ini merupakan terobosan
Pertamina dalam mempersiapkan bahan bakar
mesin diesel non subsidi di Indonesia Timur
khususnya pulau Kalimantan, sehingga diharapkan
mampu menjadi bahan bakar pilihan bagi
masyarakat.
Dengan tersedianya Pertamina Dex dalam
bentuk curah dan kemasan, Pertamina yakin
keberadaan produk ini dapat meningkatkan
jumlah pengguna produk diesel, seiring dengan
pertumbuhan otomotif kendaraan mesin diesel
modern. Kendaraan bermesin diesel akan
dengan mudah mendapatkan bahan bakar yang
berkualitas dengan kandungan sulfur yang rendah,
yaitu Pertamina Dex.
Pertamina Dex merupakan bahan bakar
persembahan Pertamina yang berkualitas tinggi
setara dengan standar Euro 3, yang memiliki sulfur
terendah di Indonesia saat ini, yaitu 300 ppm.
Dengan Cetane number minimal 53 membuat
start engine lebih mudah, tarikan lebih enteng, dan
suara lebih halus.
Pertamina Dex diproduksi salah satunya di
Kilang RU V Balikpapan. Dan Kamis, 7 November
2013 dilaksanakan peresmian lifting perdana
Pertamina Dex produksi Kilang RU V Balikpapan
di Jetty 5 RU V Balikpapan. Hadir dalam peresmian
tersebut manajemen dan pekerja Pertamina, para
perwakilan dari ATPM (Agen Tunggal Pemegang
Merek), dan rombongan wartawan.
Keunggulan produksi Pertamina Dex Di Kilang
RU V adalah fleksibilitas kesempatan produksinya,
dengan Flash Point tinggi > 60oC dan Pour Point
rendah (<0oC) untuk handling yang lebih safety.
Aspek safety dalam beroperasi merupakan hal
yang dijunjung tinggi di seluruh area operasi
Pertamina. Penyaluran produk Pertamina Dex
dilakukan melalui pipeline ke Depot TBBM Balik
papan dan melalui kapal menggunakan Jetty 5.
“Lifting perdana Pertamina Dex Produksi
Kilang RU V Balikpapan merupakan salah satu
kado terindah untuk HUT ke-56 Pertamina pada
10 Desember 2013 dan secara umum tentunya
memberikan nilai manfaat lebih bagi masyarakat
Indonesia,” tegas GM RU V, A. Fathoni Mahmud.
Pertamina Dex dalam bentuk kemasan jerrycan
(kap 10 dan 20 Liter) dan penjualan langsung
via nozzle SPBU saat ini telah tersedia di 98
SPBU/APMS yang tersebar di seluruh wilayah
Kalimantan. Khusus untuk di Kalimantan Timur,
penjualan Pertamina Dex via nozzle telah siap
dilayani 6 SPBU/APMS yang berlokasi di : SPBU
COCO Karang Anyar-Balikpapan, SPBU Batu
Ampar Km 4-Balikpapan, SPBU Tenggarong
Seberang, SPBU Jl. Cipto MangunkusumoSamarinda, APMS Ds Loa Tebu-Tenggarong, dan
APMS Kotabangun.•RU V

DEPOK – Sebagai salah satu
BUMN yang berkontribusi
besar terhadap ekonomi
negara, PT Pertamina
(Persero) selalu berupaya
terh adap program trans
formasi melalui langkahlangkah strategis lewat
media konvergensi. Hal
itu disampaikan Brand
Manager Pertamina Agus
Mashfud dalam Konferensi
Nasional Komunikasi FISIP
UI, di Auditorium Juwono
Sudarsono, Kampus
Universitas Indonesia, Depok,
Kamis (14/11).
Tak hanya itu, dirinya
mengaitkan media konver
gensi dengan transformasi
Pertamina untuk menunjang
pembangunan perusahaan.
“Sejatinya suatu perusahaan
harus dekat dengan media,
karena prestasi maupun hal
yang bersifat citra perusahaan
bisa segera disampaikan
kepada masyarakat,” kata
Agus pada acara yang
bertema “Pengguna Media
dan Lokalitas Transformasi
Masyarakat dalam Dunia
Media yang Konvergen”.
Dirinya menambahkan,

peran media internal Per
tamina juga memiliki fungsi
sentral untuk menjaga ke
harmonisan pekerja dengan
perusahaan. Melalui informasi
yang diberikan media internal
maka pekerja secara tidak
langsung diajak secara aktif
menyuarakan aspirasinya.
“Semakin banyak informasi,
achievement dan suara
pekerja yang didapatkan,
maka menjadi semangat
untuk pekerja dan perusahaan
itu sendiri,” paparnya.
Oleh sebab itu, jelas Agus,
melalui media konvergensi
proses perkembangan peru
sahaan akan terekam jejaknya
sebagai bentuk transparansi
perusahaan kepada publik
dan negara.
Maraknya media sosial
yang menyeruak saat ini juga
mengharuskan Pertamina
untuk memanfaatkan perkem
bangan teknologi. Misalnya,
tabloid mingguan Pertamina
yang dikemas secara online
sehingga bisa dinikmati publik.
Selain itu, menurutnya
dengan diterapkannya nilainilai budaya di perusahaan
maka para pekerja akan ikut

Foto : EGHA

Foto : RU V

Meneropong Transformasi Pertamina
Lewat Media Konvergensi

Brand Manager Pertamina Agus Mashud berbicara di depan peserta Konferensi
Nasional Komunikasi FISIP UI.

berperan aktif lewat karya
inovatifnya. “Salah satunya
proyek terobosan Pertamina
seperti Breaktrough Project,
dan yang terpenting adalah
konteks budaya,” ucap Agus
kepada ratusan mahasiswa
dan akademisi FISIP UI.
Sesuai dengan visi dan
misi Pertamina, menjadikan
perusahaan energi kelas
dunia melalui semangat
energi terbarukan, Agus
mengatakan konteks bisnis
dan budaya harus berjalan
bersamaan guna mendorong
kemajuan perusahaan.
“Dengan adanya komitmen

dan integrasi perusahaan
dalam menjalankan kedua
komponen tersebut, maka
dapat dipastikan perusahaan
akan mampu bersaing secara
global,” ujarnya.
Sebagai perusahaan yang
banyak menorehkan pres
tasi, dirinya menilai Pertamina
ha
rus mampu menjadi
perus ahaan yang terbaik
di negerinya sendiri. “Kita
harus berani membuktikan
kepada kompetitor lain bah
wa Indonesia tidak kalah
d ib a n d i n g p e r u s a h a a n
asing,” tegasnya penuh se
mangat.•EGHA

Pakai Sweet Gas, Hemat Rp 3,3 Miliar
JAKARTA - Sejalan dengan
kepedulian PT Pertamina
Hulu Energi terhadap
penghematan bahan
bakar, Tim Proyek Kendali
Mutu (PKM) Sinergy coba
memanfaatkan Sweet Gas
untuk mengurangi pemakaian
diesel, di Central Processing
Area JOB Pertamina
Petrochina East Java, Tuban,
Jawa Timur.
“Dengan dilakukannya
inovasi ini, kita bisa
menghemat biaya sebesar
Rp 3,3 miliar per tahun,”
ucap Hari, selaku Operation
Production PPEJ, pada acara
Annual Pertamina Quality
(APQ) Awards 2013 di Kantor
Pusat Pertamina, Jakarta,
Senin (28/10).
Agar pemakaian diesel
dapat dikurangi, kelompok
PKM Sinergy kemudian
berinisiatif memasang bi-fuel
converter untuk mencampur
bahan bakar diesel dengan

Sweet Gas. Melalui langkah
tersebut, pihaknya meyakini
bisa menurunkan biaya
bahan bakar dan mengurangi
frekuensi pengiriman diesel
secara optimal. Selain untuk
mengurangi iluminasi flare,
juga dapat menurunkan tem
peratur exhaust sehingga
meningkatkan performance
engine.
“Untuk jangka panjang,
program ini sangat menjan
jikan karena gas yang dipakai
adalah gas produksi sendiri
yang lebih murah,” papar
Hari,
Hari menjelaskan, ada
beberapa faktor yang menjadi
penyebab masalah, di an
taranya tidak ada pengawasan
dalam pengisian sehingga
pengisian fuel tidak sesuai
permintaan, running hour dan
load bertambah tinggi, dan
pembacaan level sebelum
settling mengakibatkan level
diesel fuel tidak aktual.

“Dari beberapa faktor,
hanya ada satu yang menjadi
faktor dominan, yaitu design
engine dengan diesel, aki
batnya bahan bakar yang
dipakai hanya menggunakan
diesel,” pungkasnya.
Pada presentasinya ber
judul “Mengurangi Pemakaian
Diesel Oil Shipping Pump
Engine dengan Pemanfaatan
Sweet Gas di Central
Processing Area JOB PPEJ”,
pihaknya mulai menargetkan
pengurangan pemakaian
diesel di crude oil shipping
pump sebesar 39.4 persen
atau sebesar 41 persen untuk
PP-8300 C dan 38 persen
PP-8400 B.
Setelah dipasang bi-fuel,
Hari mengungkapkan, telah
terjadi penurunan temperatur.
Tak hanya itu, permintaan dan
pengisian diesel fuel juga bisa
berkurang. “Dari sebelumnya
18 kali, kini pengisian bisa
menjadi 12 kali,” ujar dia.

Dampak positif yang
bisa diperoleh tidak hanya
berdasarkan kualitas saja,
namun juga bersifat moral
yakni dengan membentuk
kepedulian terhadap peng
hematan penggunaan diesel
fuel. “Tentunya dengan pe
ngecekan kondisi gas supply
yang dilakukan setiap 2 jam
sekali,” imbuhnya.
Hari mengungkapkan,
inovasi yang dijalani bersama
anggota kelompoknya itu
sudah sesuai dengan pene
rapan standar prosedur.
Kendati demikian, pihaknya
menekankan, bahwa tidak
ada perubahan karakteristik
terhadap performa engine
antara percampuran Sweet
Gas dengan diesel. “Untuk
instruksi kerja pengoperasian
PP-8300 C dan PP-8400, kita
menggunakan dual fuel yang
sudah di-update. Hal ini sudah
disosialisasikan ke semua
operator,” tegasnya.•EGHA

No. 47

SOROT

15

SVP CSS Pertamina, Gunung Sardjono Hadi membuka kegiatan Optimalisasi Upskilling Utilisasi ERP untuk Anak Perusahaan.

Upskilling Utilisasi ERP
untuk Anak Perusahaan
JAKARTA – Dalam rang
ka mengurangi jumlah
backlog dan meningkatkan
pencapaian KPI Utilasasi
Sistem Enterprise Re
source Planning (ERP),
fungsi Corporate Shared
Service (CSS) Pertamina
mel angsungkan kegiatan
Upskilling Utilisasi ERP bagi
seluruh Anak Perusahaan
Pertamina khususnya di
fungsi keuangan.
Acara yang berlangsung
di ruang Timor Hotel Boro
budur (18/11) menjadi forum
komunikasi antara team
Task Force PIC KPI di anak
perusahaan dengan CSS,
meningkatkan awaraness
top level management akan
pentingnya tindak lanjut
terhadap laporan KPI Utilisasi
Sistem ERP, Upskilling
mekanisme pengukuran KPI
Utilisasi Sistem ERP serta
Klinik penyelesaian backlog
selama 3 hari.
“CSS tidak hanya
sebagai ICT Service
Provider, tapi kami ingin
CCS menjadi partner in

business. Keberadaan
Pertamina sebagai Fortune
Global 500 tersebut adalah
kontribusi dari hasil laporan
keuangan yang telah teraudit
tepat waktu. Dan target
kita di bulan Februari 2014
laporan keuangan sudah
selesai,” ungkap SVP CSS
Pertamina, Gunung Sardjono
Hadi.
Gunung mengatakan,
untuk mencapai hal itu maka
harus dilakukan finalisasi
dari Utilisasi ERP dimana
bisa mengurangi backlog
Pertamina khususnya bagi
seluruh anak perusahaan.
“Backlog berawal dari sisi
ked isiplinan. Untuk itulah
perlunya peningkatan kedi
siplinan dan perencanaan
yang lebih matang dari
sisi administrasi. Dengan
demikian kita bisa mencapai
target yang diinginkan, yaitu
laporan keuangan bisa
selesai secepat mungkin,”
tegasnya.
Pengukuran KPI meng
gunakan amount berhasil
menurunkan backlog dari

Rp. 78 triliun (Desember
2011) menjadi Rp. 3 triliun
(September 2013).
KPI Utilisasi ERP
memb antu mengurangi
backlog, mengurangi wak
tu rekonsilisasi dan me
minimalkan koreksi audit
laporan keuangan sehingga
penyusunan laporan keuang
an bisa dilakukan lebih cepat.
Manfaat pengukuran
Utilisasi Sistem ERP adalah
meningkatkan kultur pe
manfaatan sistem ERP, me
ningkatkan awareness user
akan proses bisnis dalam
sistem ERP, pencatatan data
yang akurat dan tepat waktu
dan mendukung konvergensi
IFRS.
Diharapkan dengan
adanya pengukuran Utilisasi
Sistem ERP, kualitas data
transaksi di sistem ERP akan
semakin baik sehingga akan
mempercepat penyusunan
laporan keuangan peru
sahaan yang merupakan
bagian dari penilaian Fortune
Global 500.•IRLI
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Program Cinta Produk Pertamina :

MOR III Lampaui Target Penjualan

JakartA–Dalam rangka menyukseskan kegiatan Cinta Produk Pertamina yang digagas
oleh Kantor Pusat, Marketing Operation Region (MOR) III berhasil mencatatkan penjualan
voucher BBK melampaui target yang ditetapkan, yaitu senilai Rp.234.200.000,-pada hari
ke-5 penjualan di lokasi tersebut. Angka penjualan ini terbilang fantastis, mengingat dalam
periode 1 November – 5 Desember 2013, MOR III ditargetkan untuk menjual voucher
BBK senilai Rp.65.000.000,- dan menjaring 300 follower Twitter.
Di MOR III, program Cinta Produk Pertamina dilaksanakan pada 11 – 22 November
2013. Dalam periode ini, lokasi penjualan voucher BBK di MOR III berada di kantor MOR
III, TBBM Jakarta Group, Kantor Cabang Bandung, dan TBBM Bandung Group (TBBM
Ujung Berung dan TBBM Padalarang) sehingga seluruh pekerja dan pekarya di lokasi
dapat turut serta berpartisipasi dalam menyukseskan program tersebut.
“Dengan adanya kegiatan ini, kami yakin dapat menumbuhkan kepedulian seluruh
karyawan internal Pertamina untuk menggunakan produk BBK. Saya optimis penjualan
masih akan terus meningkat. Dengan demikian semakin banyak karyawan kita yang
merasakan performa kualitas produk BBK Pertamina,” ujar GM MOR III Afandi.•MOR III

RALAT

Sehubungan dengan terbitnya artikel “Hak Pekerja untuk Naik Golongan”, yang dimuat
pada Rubrik SOROT halaman 15, di Energia Weekly No. 46, 18 November 2013, bersama ini
dapat kami sampaikan bahwa artikel tersebut bukan untuk dipublikasikan, karena tidak ada
permintaan peliputan untuk forum internal HR tersebut. Dalam artikel tersebut juga telah terjadi
kesalahan persepsi dari substansi materi yang disampaikan.
Demikian koreksi dari kami atas pemberitaan tersebut.
Terima kasih,
Redaksi
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Pengelolaan SDA Indonesia Butuh
Inspirasi, Motivasi, dan Role Model
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SVP CSS Pertamina, Gunung Sardjono Hadi membuka secara
resmi kegiatan CSS KIOSK.

Kupas Tuntas
Layanan TIK di KIOSK

Foto : BOD SUPPORT

JAKARTA - Direktur SDM
Pertamina, Evita M. Tagor
menjadi pembicara dalam
seminar internasional
“Optimizing Indonesia’s
Wealth of Natural Resources
for The People”. Seminar
berlangsung di Auditorium
Profesor Harun Nasution UIN
Jakarta, pada 14 November
2013. Dalam kesempatan
tersebut Evita memaparkan
materi bertema “HR
Management: Towards Build
Our Leader from Within”,
yang antara lain mengupas
tentang ruang lingkup bisnis
Pertamina serta Manajemen
SDM menuju World Class
HR selaras dengan Aspirasi
Pertamina 2025, menjadi
Asian Energy Champion.
Evita menuturkan, capaian
peringkat 122 oleh Pertamina
dalam Fortune Global 500
dan menjadi satu-satunya
perusahaan Indonesia yang
berhasil menembus Fortune
Global 500 dalam waktu
yang lebih cepat, disamping
mengejutkan juga menjadi
tantangan tersendiri bagi
Pertamina dan bagi BUMN
lainnya. “Bila kita memiliki
visi dan mimpi, kemudian kita
bekerja keras untuk mencapai
mimpi itu, maka dalam waktu
lebih cepat mimpi itu bisa
dicapai,” ujar Evita.
Evita juga mengemukakan,
bahwa dalam menuju
visi yang dicita-citakan,
Pertamina melaksanakan
transformasi sejak 2007
dan menjalankan roadmap
untuk menjadi National
Energy Company. Tahapan
lima tahun pertama adalah
membangun fundamental
basic yang kuat di Indonesia,
di lima tahun kedua menjadi
energy company leader di
South East Asia, dan hingga
lima tahun ketiga menjadi
World Class NEC. “Namun
semua harus didukung
dengan pengukuran yang
baik, efisiensi dan tidak
terlepas dari profesionalisme
d a n re p u t a s i . D i s i n i l a h
dilakukan yang namanya
HR Transformation Scope,”
ungkap Evita.
Untuk menjadi World Class
Company memang tidak
mudah karena diperlukan
juga Word Class HR. Untuk
itu, Evita menambahkan,
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di antara strategi yang
dilakukan HR Pertamina
adalah menetapkan roadmap
pengembangan leaders
Pert am ina dengan carrier
path, baik secara struktural
maupun spesialis.
Pada kesempatan ter
sebut Evita juga menekankan
perlunya pengembangan
jurusan teknik dalam
mempersiapkan generasi
penerus pengelolaan SDA,
karena tidak banyak orang
yang bergelar S-2 di bidang
teknik. “Oleh Karena itu saya
sangat berharap, apabila
nanti UIN menelurkan
sarjana-sarjan fakultas teknik,
maka tolong stick di jalurnya,”
harap Evita.
Sementara itu Rektor
UIN, Prof. Komarudin Hi
day at menyampaikan, UIN
telah membuka Fakultas
Sumber Daya Alam, untuk
memfasilitasi anak-anak
pintar yang memiliki minat
untuk maju kemudian bisa
mengolah sumber daya
alam. “Kami ingin santri jadi
geologist, santri jadi ahli
perminyakan, santri kemudian
juga menjadi bagian dari
jajaran teknokrat membangun
bangsa, sehingga potensi
mereka itu lebih tersalur,” ujar
Komarudin.
Harapannya, lebih
jauh bahwa UIN nantinya
disamping memiliki keahlian
teknokratik, skill, juga
mempunyai komitmen,
wawasan dan skill sosial
untuk bisa mempererat
kohesi bangsa, menjembatani
kota dan desa, kemudian

bisa membantu bahwa
pertambangan itu juga
rahmat bagi lingkungannya.
Turut menjadi nara sumber
dalam seminar tersebut,
Dekan Fakultas Geologi ITB,
Staf Kementerian Pertahanan
dari Centre of Energy Studies
Petroleum Engineering Master
Degree Program Trisakti
University, Rachmat Sudibjo,
President Director Chevron
Pasific Indonesia, Ir. Hamid
A Batubara, Dekan Fakultas
Te k n o l o g i P e r m i n y a k a n
dan Pertambangan ITB,
DR. Sriwidianto yang juga
Ketua Umum Himpunan Ahli
Geofisika Indonesia, serta
Professor pada Missouri
University of Science
& Te c h n o l o g y, S a m u e l
Frimpong.
Pada kesempatan
tersebut, Ketua penyelenggara
seminar, Untung Suryanto,
mengatakan, tekanan bagi
Pertamina untuk melakukan
peran yang lebih besar dalam
kegiatan hulu dan hilir migas
di masa depan mendapat
dukungan publik yang sangat
signifikan. Namun demikian
mayoritas masyarakat
Indonesia belum memahami
dengan jelas sifat usaha
eksplorasi dan prosduksi
migas yang berisiko tinggi.
“Yang pasti, industri
mig as di Indonesia tidak
bisa mengembangkan stra
tegi secara independen
dari pengaruh kebijakan
pemerintah yang semakin
meningkat, karena didorong
oleh iklim politik dan
kemanan perekonomian

negara. Seringkali kebijakan
pemerintah yang dihasilkan
oleh proses politik belum tentu
menghasilkan hasil yang jelas
ataupun rasional, saat dimana
kesulitan ekonomi semakin
berat, maka sulit diprediksi
masa depan kegiatan migas
Indonesia tanpa menghayati
yang secara mendalam akan
kompleksnya persoalan yang
kita hadapi secara bersamasama,” ungkap Untung.
Industri SDA, lanjut
Untung, baik dari migas
dan pertambangan telah
menyebabkan perubahan
dalam masyarakat dimana
industri tersebut beroperasi,
perubahan sistemik terjadi
sejak tahun 70-an dan telah
membuaka era baru dan
peluang baru, dalam dunia
dimana tenologi dan kebijakan
lingkungan hidup berubah
begitu cepat. semua yang
terlibat di dalamnya perlu
berbagi dalam pemikiran yang
jernih tentang masa depan,
para investor, akademisi,
regulator, pemerintah, media
dan para pelaku industri
harus berkumpul dan berbagi
pandangan tentang masa
depan Sumber Daya Alam
Indonesia sehingga pada
satu titik pemahaman yang
sama dan bagaimana cara
untuk menghadapinya.
Untuk itulah UIN Jakarta
d i d u k u n g I AT M I , H A G I ,
IAGI, menyelenggarakan
seminar internasional ini
untuk menyediakan platform
secara terbuka tentang SDA
di Indonesia.•IWAN RIDWAN FAISAL

JAKARTA – Corporate Shared Service (CSS)
Pertamina kembali menunjukkan komitmennya
memberikan layangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) yang terbaik kepada
pelanggan dan pengguna jasa di Pertamina.
Salah satunya yaitu melalui gelaran CSS KIOSK
yang berlangsung sejak 18-22 November 2013.
SVP CSS Pertamina, Gunung Sardjono Hadi
mengatakan CSS KIOSK merupakan wadah
untuk mendekatkan diri secara langsung dengan
pengguna layanan CSS. Dengan harapan
para pengguna layanan jasa CSS dapat lebih
mengenal, memahami serta mendukung peran
CSS yang tidak hanya sekedar ICT Service
Provider, tetapi juga sebagai partner in business.
“ICT juga tidak hanya sebagai cost center
tetapi kami ingin menjadi profit center dimana
bisa memberikan kontribusi atau revenue bagi
perusahaan. Langkah kami ke depan tidak hanya
memberikan jasa layanan internal saja tetapi
juga kepada pihak eksternal selain Pertamina,”
ungkap Gunung usai membuka CSS KIOSK
yang berlangsung di Ground Kantor Pusat
Pertamina, Senin (18/11). Kali ini terdapat 20
jenis layanan CSS, termasuk layanan konsultasi
TI dan sistem proses bisnis lainnya.
Penyelenggaraan CSS KIOSK yang
mem asuki tahun ke-5 ini bertujuan untuk
mempercepat proses bisnis, menciptakan
efisiensi yang lebih signifikan, meningkatkan
produktivitas, nilai tambah dan daya saing
sehingga menjadi fondasi yang kuat bagi
terbentuknya world class company melalui
information-driven corporation.
Salah satu pengguna layanan jasa CSS,
Imam Karyadi, dari fungsi keuangan Pertamina
menilai positif kehadiran CSS KIOSK. Dirinya
bisa lebih mengetahui aplikasi seperti apa yang
memang dibutuhkan dalam pekerjaannya.
Terlebih lagi tim manajemen CSS sudah
semakin meningkatkan profesionalisme dalam
memberikan jasa layanan CSS.
“Saya yang bekerja di fungsi keuangan
sangat membutuhkan pelayanan CSS karena
keakurasian yang kami request ke SPC sangat
didukung oleh layanan CSS. Teknologi yang kita
gunakan pun sangat dibantu oleh CSS dalam
pengoperasiannya,” ucap Imam Karyadi.
CSS KIOSK 2013 ini tidak hanya hadir di
Kantor Pusat, namun juga di kantor unit operasi
Pertamina. Kegiatan ini merupakan inisiatif
jemput bola untuk pelayanan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) dari seluruh fungsi di CSS,
sharing session, sharing knowledge untuk pelajar
dan mahasiswa dan survei kepuasan pelanggan
CSS Semester II Tahun 2013.•IRLI

