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Kapal Mauhau Perkuat
Armada Distribusi

MarketUpdate
January Effect

Pertamina kembali
menambah kapal
pengangkut BBM
berkapasitas 3.500 Long
Ton Deadweight (LTDW).
Dengan nama Mauhau,
kapal ini direncanakan
memperkuat armada
transportasi Bahan Bakar
Minyak (BBM) Kawasan
Timur Indonesia (KTI)
untuk meningkatkan
ketahanan pasokan
energi nasional secara
efisien.

Memasuki awal tahun, January effect merupakan topik
hangat yang diperbincangkan oleh media finansial serta
komunitas ekonomi global. Fenomena January effect awalnya
mencerminkan kenaikan harga saham yang tidak wajar
(anomali) pada awal tahun, dipicu oleh peningkatan pembelian
saham paska aksi jual investor pada bulan Desember sebagai
upaya pembenahan portfolio dan menjaga likuiditas selama
libur Natal dan Tahun Baru.
Seiring perkembangan ekonomi, istilah January effect kini tidak
hanya dipakai untuk saham, namun juga instrumen lainnya
seperti komoditas, obligasi, dan lainnya.
Penelitian mengenai January effect banyak dilakukan terhadap
berbagai bursa di dunia. Salah satunya Donald B Keim yang
meneliti pergerakan indeks Dow Jones dan S&P di bursa AS.
Hasil penelitian menyimpulkan adanya kenaikan harga saham
secara keseluruhan pada kedua indeks tersebut, selama
periode Januari. Secara historis, momentum January effect
terbukti setiap tahunnya, bahkan hingga saat ini. Namun
demikian, banyaknya investor yang sudah memanfaatkan
anomali ini sehingga fenomena January effect perlahan terkikis.
Berbanding terbalik, di Bursa Efek Indonesia (BEI) investor
mengakumulasi saham-saham pada akhir tahun. Sehingga,
peningkatan harga tidak terjadi di bulan Januari, melainkan
Desember. Secara rata-rata, imbal hasil (return) saham BEI
pada periode Januari mencapai 3,31%, sedangkan Desember
4,67% dan merupakan return bulanan terbesar selama kurun
waktu setahun.
Bagaimana halnya dengan pergerakan obligasi? Sejalan
dengan January effect, yield surat utang AS (US Treasury)
bertenor 10 tahun naik drastis dari level 1,711 (28/12) ke level
1,912 (3/1). Kenaikan yield menggambarkan investor melepas
kepemilikannya pada US Treasury. Selain untuk membenahi
portfolio investasinya, aksi jual juga untuk mengantisipasi imbas
kebijakan fiscal cliff (lihat Market Update No. 1 Tahun XLIX).
Hingga pertengahan Januari, yield tersebut perlahan mulai
turun dan sempat menyentuh level 1,859 (9/1). Sementara
itu, Global Bond Pemerintah RI dan Pertamina mencatatkan
pergerakan yang berbanding terbalik dengan US Treasury,
dimana ketika yield US Treasury turun, yield Global Bond asal
Indonesia naik. Hal ini menggambarkan pengalihan portfolio
investor global dari US Treasury ke instrumen asal negara
berkembang, termasuk Indonesia, yang dianggap relatif lebih
aman. •
Grafik Perbandingan US Treasury dan Global Bond Pertamina Tenor 10 Tahun
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Sumber: Thomson Reuters

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Jakarta – Kapal Mauhau
yang dibangun oleh PT Da
ya Radar Utama (DRU) Ja
karta tersebut merupakan
kapal milik ke-50 Pertamina
dari total 185 kapal yang
dioperasikan dalam menjamin
keamanan pasokan energi di
dalam negeri. Kapal Mauhau
direncanakan beroperasi pada
minggu pertama Januari 2013
untuk mendistribusikan BBM
di Kawasan Timur Indonesia.
Senior Vice President
Shipping Pertamina M. Yudhie
RF mengatakan, investasi
untuk pembangunan kapal
Mauhau sekitar 11,8 juta dolar
AS. Proses konstruksi kapal
telah melalui tiga tahapan
project milestone, yaitu first
steel cutting, keel laying dan
launching.
Commissioning atau
yang lebih dikenal dengan
nama uji coba laut (seatrial)
berhasil dilaksanakan dengan
baik pada awal Desember
2012 dan galangan berhasil
memberikan konfirmasi serah

Pojok Manajemen :
corporate university, upaya peningkatan
efektifitas pengembangan SDM
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http://www.pertamina.com/epaper

SVP Shipping Pertamina M. Yudhie menerima maket kapal Mauhau yang diserahkan Direktur Utama PT Daya Radar Utama
(DRU) Amir Gunawan.

terima kapal dapat dilakukan
pada akhir Desember 2012.
Direktur Utama PT Daya
Radar Utama (DRU) Amir
Gunawan menjelaskan kapal
Mauhau merupakan produk
unggulan dari DRU sebagai
perusahaan galangan kapal.
Karena proses pembangunan
kapal tersebut berstandar
internasional dengan perleng
kapan bertaraf internasional
pula.
“Kapal ini terselesaikan
dalam jangka waktu 20
bulan dengan melibatkan
400 pekerja. Hal ini menjadi
sebuah pengalaman baru bagi
kami membangun sebuah
kapal tanker berstandar
internasional,” tambah Amir.
Investasi proyek pemba
ngunan kapal baru di ga
langan kapal domestik ini
membuktikan bahwa Per
tamina berkontribusi secara
nyata dalam mengembangkan

Suara Pekerja:
informasi adalah aset perusahaan

dan memajukan industri
maritim nasional yang
mengalami penurunan
permintaan sebagai dampak
dari krisis ekonomi beberapa
tahun terakhir.
“ L a n g k a h t e ro b o s a n
penambahan kapal milik
oleh Pertamina diyakini akan
meningkatkan efisiensi biaya
transportasi BBM. Efisiensi
biaya transportasi melalui
kapal ditargetkan untuk dapat
memberikan lebih banyak
margin bagi peningkatan
revenue perusahaan melalui
efisiensi biaya angkutan laut
dalam setiap liter bahan bakar
minyak,” ungkap Yudhie.
Yu d h i e m e n j e l a s k a n ,
product selling price
(harga produk akhir)
Pertamina dipengaruhi oleh
biaya produksi dan biaya
transportasi. Total cost
biaya transportasi menjadi
pertaruhan Pertamina dalam
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persaingan global bisnis
hilir migas yang kini telah
terbuka.
Hingga akhir tahun 2015,
s e s u a i d e n g a n re n c a n a
Pertamina akan memiliki 61
kapal yang berstatus milik
sendiri. Sebanyak 29 kapal
atau 47 persen merupakan
kapal yang diproduksi oleh
galangan kapal domestik.
Sebanyak 24 unit di antaranya
telah beroperasi dan lima
unit masih dalam tahap kon
struksi.
Pertamina melalui rencana
jangka panjang penguatan
armada milik berkomitmen
untuk mengedepankan kerja
sama dengan mitra nasional
sebagai pembangun kapal
yang dibutuhkan sesuai
dengan kemampuan yang
dimiliki. Pertamina bertekad
untuk maju bersama dan
memajukan industri domestik
lain di Indonesia.•IRLI KARMILA

Utama :
hoa antara pertamina dengan
daqing oil field company ltd.

VISI

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

corporate university,
upaya peningkatan
efektivitas
pengembangan sdm
Pengantar Redaksi:
Menjelang ulang tahun ke-55, Pertamina meluncurkan Pertamina
Corporate University (PCU). Banyak orang yang agak bingung dengan
kata ‘university’ yang ada di belakangnya. Apakah ini seperti universitas
biasa yang terbuka untuk umum? Nah, untuk mengenal apa PCU, kami
berbincang dengan VP Pertamina Learning Center Hasnil Rasyid,
usai peresmian PCU, Jumat (7/12/2012) lalu.
Apa yang dimaksud dengan Pertamina Corporate University?
Pertamina Corporate University itu salah satu upaya untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi learning process yang selama ini kita lakukan.
Dua kelemahan utama kita selama ini dalam pengembangan
kompetensi, berdasarkan survei yang kami lakukan, adalah: Pertama,
tidak terjaminnya kontinuitas dari learning process dalam rangka
pengembangan kompetensi pekerja. Misalnya antara training yang satu
dengan yang lain belum terkait satu sama lain. Belum tentu juga trainingtraining tersebut terkait dengan pengembangan kompetensinya baik untuk
pengisian competency gap untuk jabatannya yang sekarang maupun
rencana pengembangan karir yang bersangkutan. Kedua, dirasakan
bahwa program learning yang dilakukan belum sepenuhnya terkait dengan
kebutuhan bisnis Perusahaan.
Maksudnya, tidak mendukung keahliannya? Iya, maksudnya
belum sepenuhnya terkait dengan pengisian competency gap pekerja.
Jadi kita keluar anggaran untuk program learning itu cukup besar, tapi
dirasakan efektifitasnya dalam pembinaan kompetensi belum begitu
kelihatan. Apalagi kalau dikaitkan dengan peningkatan kinerja bisnis dari
rekan-rekan di direktorat atau unit bisnis dan unit operasi.
Dengan corporate university ini paling tidak kita ingin meng-address
dua kelemahan utama tersebut di atas. Jadi kita gunakan metodologi
universitas dengan sistem SKS-nya dalam penyelenggaraan learning
process di perusahaan, dimana objective, content, serta evaluasi
pembelajaran dirumuskan dengan jelas. Dengan demikian progress
pengembangan kompetensi pekerja dapat di-track seperti mahasiswa di
Perguruan Tinggi. Jadi fokus corporate university adalah untuk internal
pekerja Pertamina dahulu, berbeda dengan universitas di luar (public
university) yang terbuka untuk umum.
Dalam hal ini, PLC sebagai penyelenggara program learning di
perusahaan berada di sektor hilir prosesnya. Untuk dapat menerapkan
metodologi ini maka sektor hulu nya juga perlu disempurnakan mulai dari
merumuskan kebutuhan kompetensi unit bisnis/unit operasi serta fungsi
penunjang baik teknis (hard competencies) maupun managerial/leadership
(soft competencies) sampai perumusan career path, succession planning
dan individual development plan serta aspek pendukung lainnya seperti
infrastruktur. Untuk itu PLC harus bekerja sama lebih erta dengan Fungsi
SDM lainnya serta Direktorat/Unit Bisnis/Unit Operasi.
Untuk Direktorat SDM sesuai dengan prioritasnya telah melaksanakan
secara terintegrasi beberapa inisiatif untuk meningkatkan competency
development di perusahaan. Antara lain, kita menata kembali kompetensi
teknis dan kompetensi managerial/leadership untuk setiap jabatan.
Berdasarkan itu, kita rumuskan kembali career path pekerja dengan jelas
seperti apa, sehingga setiap individu akan punya Individual Development
Plan sejalan dengan career path-nya serta succession planning untuk
setiap jabatan apabila suatu jabatan tersebut kosong. Dengan demikian
progress pengisian kompetensinya bisa berkesinambungan dan bisa ditrack dengan baik dimulai sejak direkrut hingga mencapai posisi tertinggi
yang kita ekspektasikan. Tentu saja, kecepatan setiap pekerja dalam
pengisian kompetensi yang diperlukan akan berbeda-beda sesuai dengan
kemampuan dan motivasi serta eksposur masing-masing pekerja.
Artinya PCU ini merupakan puncak pembinaan kompetensi
pekerja? Yang lebih tepat adalah, PCU akan menyentuh pengembangan
semua kompetensi pekerja sesuai kebutuhan bisnis secara lebih
terintegrasi dan berkesinambungan serta sejalan dengan rencana
pengembangan karir pekerja. Namun dalam tahap awal ini kami
memprioritaskan pengembangan kompetensi yang menurut Direktorat/
Unit Bisnis/ Unit Operasi perlu ditangani segera karena sudah sangat
kritis bagi pengembangan bisnisnya. Selanjutnya nanti akan di roll out ke
area kompetensi lainnya.
Untuk menetukan prioritas ini beserta pengembangan kurikulum,
silabus dan pola pembinaannya, kami benar-benar bekerjasama dengan
Direktorat/Unit Bisnis/Unit Operasi. Ownership program ini tidak hanya
di PLC atau SDM tapi lebih kepada Direktorat/Unit Bisnis/Unit Operasi
sedangkan PLC lebih sebagai fasilitator dan penyelenggara. Makanya
dalam strukturnya Pertamina Corporate University, sebagai rektornya

Foto : TATAN AGUS RST

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

adalah Dirut Pertamina, dan dekannya adalah masing-masing anggota
Direksi sesuai bidangnya.
Sebagai penyelenggara PCU, maka kami akan bekerjasama secara
intensif dengan dekan-dekan tadi sehingga kami mendapatkan masukan
tentang kebutuhan-kebutuhan Direktorat/Unit Bisnis/Unit Operasi serta
dalam penyusunan programnya dibangun bersama (co-creation). Pada
tahap awal ini kerja samanya agak intensif dimana kami merencanakan
setiap triwulan, paling tidak tiga kali dalam setahun untuk mendapatkan
arahan tentang prioritas area learning beserta strateginya.
Untuk operasionalisasinya, kami bekerja sama dengan para SVP dan
VP di masing-masing Direktorat untuk menjabarkannya ke dalam kurikulum
dan silabus beserta metode delivery-nya. Untuk memperkuat dari aspek
perkembangan di luar, kami mendapat masukan dari anggota Board of
Advisors, yang merupakan pakar atau akademisi dan pelaku bisnis yang
relevan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kita akan mendapatkan
konsultansi tentang desain programnya seperti apa, pengajarnya seperti apa,
dan kerja sama dengan institusi nasional/internasionalnya dengan siapa,
sehingga kita bisa me-leverage program kita dalam rangka mendukung
pencapaian visi perusahaan.
Bagaimana dengan penyelenggaraannya? Ya, dalam penyeleng
garaannya dalam bentuk business academy dan school of competency
sesuai bidangnya masing-masing seperti Refinery Academy, Marketing &
Trading Academy, Upstream Academy dan lain-lain yang dipimpin langsung
oleh Direktur terkait sebagai Dekan.
Dalam hal delivery untuk mengatasi kelemahan kita selama ini dalam
efektifitas program learning, yang lebih fokus kepada classroom tapi belum
mendayagunakan metode lainnya seperti on the job training, assignment,
coaching, mentoring, e-learning secara optimal.
Ke depan, kita akan lebih banyak menggunakan metode blended
learning berupa penggabungan dari beberapa metoda pembelajaran. Mulai
dari classroom, yang kita lengkapi dengan simulasi-simulasi dilanjutkan
praktek di lapangan lapangan. Ada project assignment yang dimonitor
progress-nya serta dibimbing oleh coach dan mentor. Kemudian kita evaluasi
dan hasilnya ditulis, sehingga ini bisa jadi pembelajaran juga untuk yang
lain. Kalau perlu dimasukkan ke online system sehingga bisa digunakan
untuk e-learning.
Blended learning ini juga dilengkapi dengan e-learning, modul-modul
tertentu yang bisa dipelajari di tempat kerjanya, sehingga bisa dilakukan
dalam waktu yang lebih fleksibel.
Mereka tidak perlu meninggalkan tempat kerjanya? Ya, mereka
tidak perlu meninggalkan tempat kerjanya.Yang tatap muka dalam bentuk
classroom untuk topik-topik tertentu tetap diperlukan, tetapi kita optimalkan
penggunaan e-learning serta virtual class supaya tidak banyak meninggalkan
tempat kerjanya serta lebih efisien.
Apakah PCU ini lebih untuk membentuk para spesialis setingkat
master? O, tidak. Kita tidak boleh memberikan gelar kalau bentuknya
corporate university. Kalau public university memang boleh memberikan
gelar. Kita tidak memberikan gelar, dan tidak juga fokusnya hanya ke
spesialis. Tetapi kedua-duanya, baik untuk jalur technical maupun
managerial/leadership. Ada program tertentu yang sifatnya sertifikasi. Kalau
kita mempunyai wewenang sertifikasi, kita akan melakukannya. Kalau tidak,
ya kita kirim ke lembaga sertifikasi yang benar-benar profesional untuk
bidangnya.
Kita sebenarnya tidak membangun dari nol. Semua program learning
yang sudah ada tetap kita laksanakan, Namun kita menata kembali
prioritasnya, silabus dan kurikulumnya, juga metode delivery-nya. Pada
prinsipnya, program learning dalam rangka meningkatkan kompetensi
pekerja, kita laksanakan semuanya.
Apakah peserta di corporate university ini setara dengan ikut
PPEP atau TLE? Jadi yang di-cover oleh Pertamina Corporate University
ini, semua program learning mulai dari level paling bawah sampai yang paling
atas. Cuma kita tata urutannya agar berkesinambungan dan sejalan dengan
kebutuhan bisnis perusahaan. Selama ini yang sudah tertata dengan baik
itu adalah untuk managerial dan leadership yang pola jenjangnya itu sudah
jelas, namun masih perlu ditingkatkan efektifitasnya.
Nah, untuk technical competency, polanya perlu kita tata lagi. Bukan
saja untuk BPS dan BPA, tetapi juga mulai dari operator kita akan bangun
technical competency development pipeline-nya. Ibaratnya pipa, maka
semua orang akan melalui pipa ini, mulai dari dia masuk sampai ke ujungnya
dengan kecepatan yang berbeda-beda sesuai kapabilitasnya.•URIP HERDIMAN
KAMBALI

EDITORIAL
Menghitung Kancing
Menghitung kancing, menjadi pilihan terakhir
bagi kebanyakan orang yang bingung memberikan
putusan ataupun jawaban saat kondisi kepepet.
Bisa karena tidak tahu jawabannya, terutama saat
mengerjakan soal-soal ujian, atau sekadar iseng.
Selain menghitung kancing, ada juga menebak
jawaban dengan bantuan tokek. Jawaban ya atau
tidak tergantung pada saat terakhir kali reptil besar
itu berhenti bersuara.
Hal itu pula yang terjadi dalam dua tiga
hari terakhir ini. Ketika pemerintah sudah
memberlakukan kenaikan tarif dasar listrik sejak
awal tahun 2013, kini giliran harga BBM bersubsidi
yang menjadi bahasan pemerintah antara naik
atau tidak. Antara tetap kebobolan anggaran, atau
mengalokasikan anggaran untuk sektor lainnya.
Yang berpendapat harga BBM subsidi belum
perlu naik, punya alasan tersendiri. Bobolnya
anggaran disebabkan karena penyaluran BBM
subsidi salah sasaran, dimana lebih banyak
dinikmati golongan masyarakat mampu. Sehingga
yang perlu diperbaiki adalah kebijakan untuk
memaksa masyarakat menengah atas beralih ke
BBM non subsidi. Atau membuat infrastruktur
pengontrolan pendistribusian BBM subsidi. Tentu
saja solusi yang ditawarkan akan memperkuat
pendapat bahwa BBM subsidi belum perlu naik.
Beda lagi dengan pendapat pro kenaikan
BBM subsidi. Menurut mereka, sistem apapun
yang diterapkan untuk mengendalikan dan
membatasi konsumsi BBM subsidi, biasanya
tidak berjalan dengan baik. Atau hanya sekadar
kebijakan saja, tidak bisa berjalan sebagaimana
yang direncanakan. Ujung-ujungnya siapapun
tetap saja akan membeli BBM subsidi yang lebih
murah, sebagaimana hukum pasar. Akibatnya
anggaran jebol untuk menopang kebutuhan
masyarakat yang sebenarnya tidak berhak
menerima subsidi.
Dibalik pro dan kontra, ada juga yang
berpendapat rencana kenaikan hanyalah
sandiwara berbagai pihak, yang punya agenda
khusus menuju 2014. Ibarat pemanasan di awal
tahun, berbagai pihak yang punya kepentingan
akan melihat peluang yang tepat, untuk mengambil
hati dan simpati masyarakat. Mendukung rencana
kenaikan, atau tidak mendukung. Berbagai
pertimbangan matang, disiapkan sebelum
mereka tampil dengan sikap yang nyata, apakah
putusannya akan mendapat simpati, atau
menurunkan pencitraannya.
Tapi beda halnya dengan masyarakat awam.
Mereka hanya bisa menebak-nebak jadi atau
tidak harga BBM naik. Mereka harus semakin
pintar mengelola keuangannya. Kebutuhan mana
lagi yang akan dikurangi agar ketahanan finansial
sehari-hari tetap stabil.
Putusan naik tidaknya BBM harusnya ditinjau
dari berbagai sisi. Tidak sekadar melihat karena
alasan anggaran jebol, tanpa memberikan solusi
bagi masyarakat. Atau tidak sekadar pro rakyat
dan bersikukuh mempertahankan harga BBM
subsidi, yang dampaknya mengarah pada sikap
pemborosan energi dan pemanfaatan yang tidak
tepat sasaran.
Harga BBM naik atau tidak, yang terpenting
adalah adanya kejelasan setelah putusan yang
diambil tersebut. Jangan sampai keputusan
diambil hanya dengan cara menebak-nebak arah
dukungan akan kemana. Keputusan yang diambil
seharusnya menomorsatukan kepentingan rakyat,
demi kemakmuran dan kesejahteraan mereka.
Ibaratnya, jangan mengambil keputusan seperti
anekdot hitung kancing atau wangsit suara
tokek.•

OPINI
,
PEKERJA

No. 02

Tahun XLIX, 14 Januari 2013
Nanang Hutawardana • Senior Analyst Web Architect, Architecture Strategy & Security

3

Informasi Adalah Aset Perusahaan
Pertamina saat ini sedang mencapai visi World Class Energy
Company dan Asia Energy Champion pada 2025. Banyak
strategi bisnis yang direncanakan untuk mewujudkan visi
tersebut. Rencana strategi bisnis perusahaan ini merupakan
informasi, dan informasi ini adalah aset perusahaan yang perlu
dijaga dan dilindungi agar tidak dicuri/disadap oleh yang pihak
tak bertanggung jawab. Lalu bagaimana menjaga kerahasiaan
informasi perusahaan dan dengan Undang-Undang No. 14
tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang nota
bene Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara.
Dalam undang-undang tersebut juga terdapat untuk melindungi
informasi yaitu di pasal 6 ayat (1) Badan Publik berhak menolak
memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Badan Publik
berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (3)
Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. informasi yang dapat membahayakan
negara;
b. informasi yang berkaitan dengan
kepentingan perlindungan usaha dari
persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan
rahasia jabatan; dan/atau
e. Informasi Publik yang diminta belum
dikuasai atau didokumentasikan.
M e n g a pa P e n g a m a n a n
Informasi penting bagi Pertamina?
Karena untuk melindungi kepentingan perusahaan terhadap
ancaman kejahatan; mencegah terjadinya kerugian finansial
maupun non finansial; memastikan kepatuhan terhadap
regulasi yang berlaku, menjaga reputasi perusahaan. Tujuan
dari pengamanan informasi adalah memastikan kelangsungan
bisnis perusahaan dan mengurangi kegagalan bisnis dengan
mencegah dan meminimalkan dampak dari insiden pengamanan.
Pengamanan informasi terkait kepada seluruh kontrol yang
bertujuan untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan
ketersediaan dari informasi.
Lalu bagaimana pihak luar yang mengakses informasi
perusahaan untuk kepentingan perusahaan juga, misalnya
konsultan atau auditor, ataupun pihak mitra kerja, tentunya
diberikan dengan terlebih dahulu menandatangani NDA
(Non Disclosure Agreement). Yakni Pernyataan Larangan
Penyampaian Kerahasiaan Data & Informasi Perusahaan,
sebagai pengendalian untuk setiap data & informasi perusahaan.
Untuk data atau informasi digital diberikan username password
untuk mengakses informasi tersebut. Username dan password,
tidak boleh di-share agar dapat men-trace siapa pengguna yang
diberikan akses.
Pengamanan informasi dari segi fisik , tentunya tidak hanya
tugas dari sekuriti saja, karena kemananan merupakan tanggung
jawab kita bersama. Contohnya penggunaan badge (ID Card).
Pastikan yang berada di lingkungan kantor, semua tanpa
terkecuali harus memakai bagde dan harus tampak. Jangan
dimasukkan ke dalam saku baju karena ID Card memastikan
yang bersangkutan sudah terdaftar di Security. Mmakai seragam
mitra ataupun produk juga bukan jaminan, karena bisa saja
pinjam atau beli. Hindari ‘tailgate’ orang yang numpang masuk
mengikuti kita, tapi celakanya ada pintu buat masuk barang
yang tidak perlu memakai akses card/ID Card yang tidak diawasi
oleh sekuriti.
Jangan meminjamkan ID Card kita ke orang lain, ataupun
bila berkunjung ke instansi lain hindari ID Card kita ditukarkan
dengan ID Visitor. Karena ID Card kita sudah ada memory yang
dapat di-copy/digandakan. Sebaiknya tukarkan dengan KTP

konvensional, ataupun SIM.
Di Gedung Kwarnas lt. 8, lt.10 dan lt 12 yang telah menerapkan
ISO 27001, yang merupakan ruang kerja Shared Processing
Center, bila ada tamu tidak terkecuali pekerja kantor pusat harus
mengisi/mencatat di buku tamu, dan juga selalu didampingi oleh
sekuriti atau receptionist sampai ke tempat yang dituju. Saat
keluar terus didampingi oleh pekerja pejabat yang bersangkutan,
atau meminta sekuriti mengawal sampai ruang terima tamu dan
mengisi buku keluar. Karena SPC merupakan tempat prosesing
transaksi perusahaan, tentunya setiap proses di SPC sesuai
dengan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi
berbasis ISO 27001, yang merupakan standar internasional. Di
fungsi CSS telah berlaku kebijakan clean desk, yang setiap bulan
inspeksi secara acak, dan memberikan reward dan punishment
berupa bendera hijau dan hitam pada tempat kerja, sehingga
yang hijau merupakan role model bagi rekan-rekannya.
Hindari kerja di ruang publik dengan menggunakan wifi publik
yang tidak diproteksi, karena jaringan
tersebut tidak dienkripsi, username dan
password sehingga bisa disadap, tanpa
kita sadari. Hindari juga pembicaraan
masalah kantor di tempat-tempat umum,
kadang kala tidak menyadari bahwa
informasi penting tersebut didengar oleh
orang yang tidak berkepentingan yang
dapat merugikan perusahaan.
Hindari juga mem-publish status
permasalahan kantor di social media
seperti facebook, twitter, blackberry, dan
lain-lain, karena menyangkut citra perusahaan. Gunakan social
media dengan bijak.
Bila rapat perusahaan di hotel atau tempat publik area, pastikan
dokumen, display/screen ataupun whiteboard pada waktu
rehat, atau makan siang, tersimpan rapi, tidak ada tampilan,
agar tidak dibaca oleh yang tidak berkepentingan.
Gunakan password / passcode pada semua perangkat keras
kita, karena password merupakan cara untuk mengamankan
informasi kita dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
Peran kita dalam menjaga keamanan
informasi perusahaan
Tangani informasi sesuai klasifikasi informasi Pertamina;
Menerapkan prisip kehati-hatian; Waspada terhadap social
engineering; Perlakukan aset Pertamina sesuai dengan
ketentuan; gunakan email dan komputer sesuai ketentuan dan
untuk kepentingan perusahaan; jangan download freeware
apalagi meng-install piranti lunak bajakan ke piranti keras
milk perusahaan, yang freeware biasanya sudah dipasangi
dengan spyware, yang tidak sadar penggunanya terhubung
dengan computer/server dari developer freeware tersebut;
pastikan perangkat keras kita diproteksi dengan password, juga
smartphone diproteksi juga dengan passcode, agar apabila
hilang perangkat tersebut, informasi yang ada didalamnya tidak
dapat dibaca karena terenkripsi, tentunya jangan sampai lupa
password ataupun passcode kita sendiri.
Setelah bekerja rapikan meja kerja, simpan dokumen
perusahaan dan kunci lemari, dan bila meninggalkan ruangan
sementara pastikan komputer pada posisi ter-lock, atau log off,
cara mudah bila tergesa-gesa tekan
bersamaan dengan
tekan “L”, komputer akan log off.
Menangani keamanan informasi perusahaan berarti turut
melindungi aset perusahaan, yang merupakan competitive
advantage dalam memenangkan persaingan bisnis. Semoga
dengan pengamanan informasi perusahaan dapat mempercepat
pencapaian visi menjadi World Class Energy Company dan Asia
Energy Champion pada 2025.•
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investasi migas naik

JAKARTA (Kompas) – Komitmen investasi
untuk kegiatan eksplorasi dan produksi migas
tahun 2013 mencapai 26,2 miliar dolar AS atau
Rp 253 triliun. Berarti ada peningkatan dibanding
tahun sebelumnya. Namun, porsi investasi untuk
kegiatan penemuan cadangan baru masih sangat
kecil. Demikian dijelaskan Menteri ESDM Jero
Wacik. Hal itu diharapkan bisa meningkatkan
produksi migas dan menyerap ribuan tenaga
kerja. Sebagai Kepala Satuan Kerja Sementara
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SK
Migas), Jero menjelaskan, tahun ini SK Migas
menyetujui rencana kerja dan anggaran dari 274
kontraktor, yang terdiri dari 74 WK eksploitasi dan
200 blok eksplorasi. Persetujuan anggaran untuk
WK eksploitasi 23,5 miliar dolar AS, sementara
anggaran untuk WK eksplorasi sebesar 2,7 miliar
dolar AS. “Kami minta KKKS segera merealisasikan
rencana kerja yang disetujui, agar target produksi
dan penerimaan negara tercapai,” katanya.

pemerintah perketat
pengendalian kuota bbm

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Konsumsi BBM
bersubsidi akan dijaga sesuai kuota APBN 2013
sebesar 46 juta kiloliter. Jika tidak, pemerintah akan
menaikkan harga jual guna mengamankan APBN
2013. Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo
mengatakan, realisasi subsidi energi pada 2012
mencapai Rp 306,5 triliun atau mencapai 151,5%
dari pagu APBN-P 2012, Rp 202,4 triliun. Realisasi
subsidi energi yang terdeviasi tersebut perlu
diwaspadai agar tidak terulang tahun ini.•RIANTI
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Pertamina Didik Masyarakat
Gunakan BBM Ramah Lingkungan
Jakarta - Pertamina selaku
produsen dan penyalur bahan
bakar berkualitas tinggi ber
standar internasional (Euro
III), memberikan edukasi
dan dorongan kepada
konsumen tentang pentingnya
penggunaan bahan bakar yang
sesuai dengan kebutuhan
mesin.
Berlokasi di Hotel Ritz
Carlton Jakarta, 19 Desember
2012, acara yang bertajuk
“Workshop Perkembangan
Kebutuhan Bahan Bakar
untuk Transportasi di Indo
nesia,” tersebut melibatkan
stakeholder Pertamina seperti
praktisi perguruan tinggi,
Asosiasi Industri Sepeda Motor
Indonesia (AISI), Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor
Indonesia (Gakindo), serta
klub-klub mobil dan motor.
Senior Vice President
Fuel Marketing & Distribution
Pertamina Suhartoko me
ngatakan lebih dari 85 per
sen kendaraan bermotor
di Indonesia, masih meng
gunakan BBM bersubsidi.

“Mesin kendaraan ber
motor yang modern mem
butuhkan bahan bakar yang
sesuai dengan kebutuhan
mesin agar dapat bekerja
dengan baik. Kami
menyediakan berbagai ba
han bakar berkualitas, se
perti Pertamax, Pertamax
Plus, Pertamax Racing dan
Pertamina Dex, yang memiliki
kandungan aditif yang ter
bukti dapat membantu
membersihkan mesin,
menjaga kemurnian bahan
bakar dan menjaga mesin
dari karat,” jelasnya panjang
lebar.
S u h a r t o k o m e n g a t a 
kan penggunaan BBM ber
kualitas selain bermanfaat
bagi performa mesin,
berperan menurunkan
emisi gas buang dan lebih
ramah lingkungan. Selain
itu penggunaannya dapat
mengurangi beban anggaran,
karena BBM berkualitas tinggi
ini tidak mendapat subsidi dari
negara.
Berbagai materi disam

JAKARTA - Fungsi HR

Medical melaksanakan tes
kebugaran untuk Sekuriti
dan Fireman di lingkungan
Kantor Pusat Pertamina dan
Shipping. Tes berlangsung
selama empat hari, dari
Foto :PRIYO WIDIYATO

17-20 Desember 2012
dengan mengambil tempat
Lapangan Banteng, Jakarta
Pusat.
kebugarannya terjaga,”kata

6 sekuriti yang baik sekali.

dan

Arif Hening Mustikaningrum,

Sedangkan untuk yang

fireman bertujuan untuk

Assistant Medical Corporate

buruk, kita memberikan

mempertahankan kebugaran

HR Medical.

feedback kepada Sekuriti

Te s

kebugaran

untuk para sekuriti

mereka, sebab pekerjaannya

Hening menambahkan

memerlukan kebugaran fisik

bahwa selama tiga tahun ini

dengan kriteria A. Tes yang

baru tahap evaluasi saja. Ada

Tes kebugaran ini ti

dilakukan setiap enam bulan

5 kriteria, yaitu Baik Sekali,

dak hanya dilakukan di

sekali sudah dilaksanakan

Baik, Rata-rata/Sedang,

Kant or Pusat saja, tetapi

t i g a t a h u n t e r a k h i r.

Kurang, dan Kurang Sekali.

juga dilaksanakan di seluruh

“Diharapkan dengan tes

“Selama tiga tahun terakhir

unit operasi Pertamina.•URIP

ini, para sekuriti ada upaya

ini yang kita monitor, kita

HERDIMAN KAMBALI

untuk rutin berolahraga agar

memberikan apresiasi untuk

setempat untuk perbaikan,”
lanjut Hening.

Senior Vice President Fuel Marketing & Distribution Pertamina Suhartoko menjadi
pembicara dalam Workshop Perkembangan Kebutuhan Bahan Bakar untuk
Transportasi di Indonesia.

paikan dalam sharing session
dari para ahli dan praktisi.
Materi tentang perkembangan
teknologi kendaraan bahan
bakar dan perilaku konsumsi
bahan bakar di Indonesia,
disampaikan oleh Dekan
Fakultas Teknik Universitas
Indonesia, Bambang Sugiarto,
praktisi teknik UI, Soehari
Sargo, Dosen Teknik Mesin
ITB, Tri Yusidjajanto.
Dalam kesempatan
tersebut juga dipaparkan
proses produksi dan spesifikasi
bahan bakar Pertamina
oleh Agustina Eliyanti dari

Pertamina.
Sementara Dekan Fakultas
Teknik UI, Bambang Sugiarto
mengungkapkan workshop
ini sangat bagus, terlebih
dalam membantu mengubah
mindset dan kesadaran yang
ada di benak setiap orang.
Hal senada juga dikatakan
oleh Ketua Gaikindo Gunadi
Sindhuwinata. Ia menyatakan
dukungan organisasi yang
dipimpinnya melalui penerapan
teknologi mesin di dalam
produk sepada motor yang
sudah menyentuh standar
EURO III.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Jemput Bola MCU
untuk Pekerja Kantor Pusat

Tes Kebugaran untuk Sekuriti
dan Fireman
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Pertamina Terus
Promosikan Produk
Mitra Binaan
Jakarta – Berlokasi di Gedung Sarinah,
Lantai 14 Jakarta, SME & SR Partnership
Program

Pertamina menggelar acara

bertajuk “Rumah Pamer dan Jual”, yang
melibatkan lebih dari 25 mitra binaan.
Beraneka ragam kreasi busana, batik, tenun,
tas, sepatu, aksesoris, jewelry, kerajinan
hingga homeware tersedia pada kegiatan
yang berlangsung dari tanggal 18 - 30
Desember 2012.
P ro d u k - p ro d u k t e r b a i k t e r s e b u t
didatangkan langsung dari mitra binaan
delapan region wilayah Pertamina dan siap
dijual setelah dibuka secara resmi oleh
Coordinator SME & Partnership Program
Pertamina Wahyu Suswinto dan Coordinator
SME & Partnership Pertamina Program
Region Jawa Bagian Barat Edi Budiarto,
pada Jum’at (21/12).
Wa h y u S u s w i n t o m e n g a t a k a n ,
penyelenggaraan pameran ini dimaksudkan
sebagai sarana promosi Program Kemitraan
Pertamina yang sekaligus merupakan sarana
tansaksi bisnis bagi para mitra binaan.
“Ajang ini juga merupakan eksplorasi potensi
ekonomi dan bisnis yang mendorong gairah
dunia usaha dan ekonomi kreatif,” kata
Wahyu.
Wahyu juga berharap kegiatan ini bisa
meningkatkan apresiasi dan kecintaan
masyarakat Indonesia terhadap produk
dalam negeri. Adapun mitra binaan yang
tampil dalam pameran, di antaranya Radika
Sandal, Abee Batik, Liany Jewelry, Kimi
Accesories, Ammie Colletions (boneka),
Tas Batik Corry, Ali Batu (jewelry), PD Ethnix
(leather product), Puspa Sari (interior ukiran
kayu) dan banyak lagi.

Semarang - Sebagai
bentuk dukungan terhadap
peningkatan kualitas guru
melalui pembelajaran yang
terintegrasi dengan kegiatan
di sekolah, Pertamina bekerja
sama dengan Dinas Pendidikan
kota Semarang mengadakan
workshop “Pembinaan dan
peningkatan profesi guru
melalui penilaian kinerja guru
secara berkelanjutan”.
Kegiatan yang dilaksana
kan selama tiga hari mulai
19-21 Desember 2012,
dibuka oleh GM Fuel Retail
Marketing Region IV Jateng
& DIY Rifky E. Hardijanto dan
Kepala Dinas Pendidikan Kota
Semarang Drs. Bunyamin
serta dihadiri oleh Direktur
Pemberitaan Suara Merdeka
Network Sasongko Tedjo di
Hotel Patrajasa, Semarang.
Sebanyak 150 guru dan
kepala sekolah di wilayah

kota Semarang mengikuti
workshop yang membahas
beberapa materi, di antaranya
pelatihan pembelajaran yang
efektif dan kepemimpinan
dan pembelajaran. Workshop
terbagi dalam dua kelas,
yakni kelas A dan kelas B
yang masing-masing terdiri
dari 75 peserta. Untuk Kelas
A atau kelas Pertamina
Dex untuk guru dan kepala
Sekolah sekolah dasar (SD).
Sedangkan di kelas Fastron
atau kelas B diikuti oleh guruguru dan kepala sekolah
dari tingkat SLTP, SLTA, dan
SMK.
Rifky berharap dengan
workshop ini para pendidik
mampu mengembangkan
profesionalitas maupun ki
nerjanya. “Sehingga sisw a
dapat merasakan pem
belajaran maksimal yang
memacu siswa secara kreatif,

Foto : FRM REG. IV

Peningkatan Kualitas Guru di Semarang

TO

Para guru di Kota Semarang serius mengikuti workshop untuk meningkatkan
kualitasnya dalam mengajar.

inovatif, dan menyenangkan.
Dengan demikian berpengaruh
pada peningkatan mutu pen
didikan,” jelasnya.
Workshop tersebut juga
diharapkan dapat berdampak
secara signifikan terhadap
prestasi siswa. “Pada era
globalisasi, salah satu fak
tor penting yang menjadi
penentu daya saing sebuah
bangsa adalah pembinaan
SDM yang unggul dan me

miliki kompetensi secara ber
kesinambungan. Karena itu,
guru harus berlomba-lomba
untuk terus men ingk atkan
kompetensi diri, mengingat
tantangan bangsa Indonesia
di masa depan makin
besar. Semoga workshop
ini dapat mencetak kualitas
pendidik yang unggul dan
memiliki kompetensi untuk
bisa bersaing secara global,”
pungkasnya.•FRM REG. IV

Sobat Bumi Ikuti Jambore Menabung Pohon
KAMOJANG - Untuk lebih

diadakan pada 13-15

para penerima BSBPF dapat

menyosialisasikan program

Desember 2012 di Kompleks

dengan mudah bersosialisasi

Penanaman pohon

menabung pohon kepada

Pertamina Geothermal Energy

di antara mereka maupun

ini dilakukan di kawasan

masyarakat, Pertamina

Area Kamojang, Garut, Jawa

dengan masyarakat luas,

Pertamina Geothermal Energy

Foundation mengadakan

Barat. Kegiatan ini diharapkan

baik melalui media virtual

di Kamojang yang menjadi

gathering dengan 200

dapat menjadi sarana yang

menggunakan internet dan

sumber resapan air di Daerah

penerima Beasiswa Sobat

efektif bagi mahasiswa

terjun langsung ke lapangan.

Aliran Sungai Citarum. Acara

Bumi Pertamina Foundation

maupun para relawan untuk

Dengan acara gathering

ini sekaligus merupakan

(BSBPF) dari 17 universitas

mengimplementasikan

dan jambore seperti ini diha

rangkaian peringatan ulang

di Indonesia. Selain itu, untuk

gerakan Menabung Pohon di

rapkan dapat menjadi langkah

tahun ke-55 Pertamina.

memberikan pemahaman

seluruh Indonesia.

awal terciptanya “bank” SDM

Pertamina Foundation

yang terampil di bidang

yakin, dengan melibatkan

kelestarian lingkungan.

generasi muda dan juga

itu menjadi 55.000 batang.

lebih mendalam tentang

Selama gathering dan

konsep Menabung Pohon,

jambore, peserta mend a

Pertamina Foundation juga

pat pelatihan seputar kepe

Setelah mendapat pela

relawan untuk menjadi duta

mengundang 100 relawan dari

mimpinan. Mereka juga di

tihan tentang lingkungan, para

dalam kelestarian lingkungan,

seluruh Indonesia.

bek ali pengetahuan untuk

penerima BSBPF dan relawan

negara ini akan menjadi bangsa

melakukan aktivitas berjejaring

melakukan praktik menabung

yang lebih peduli dan mampu

sosial.

pohon untuk mengg enapi

hidup bersinergi dengan

penanaman pohon di kawasan

alam.•PERTAMINA FOUNDATION

Gathering BSBPF yang
dijadikan satu dengan
Jambore Menabung Pohon

Hal ini dimaksudkan agar

Pada event tersebut juga digelar berbagai
kegiatan lain, seperti demo membuat batik,
kerajinan perca, talkshow, termasuk hiburan
musik. Hal menarik lainnya, yaitu kesempatan
menjadi model katalog PKBL Pertamina,
bagi mereka yang membeli produk busana
dengan minimal pembelian tertentu.
Sejumlah hadiah spektakuler juga
disediakan oleh panitia bagi para pemenang
sejumlah lomba diadakan di arena pameran.
Seperti Press Foto Competition, Lomba Kids
Drawing and Coloring Competition, Fashion
Show Competition, dan You’ve Got Talent
Competition.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

RU V Ringankan Beban Korban Kebakaran
BALIK PA PAN - Wa r g a
K a m p u n g B a r u Te n g a h
dibuat panik dengan
musibah kebakaran yang
mengakibatkan 75 jiwa
kehilangan tempat tinggal
karena 15 rumah hangus
dilalap api. Kebakaran terjadi
pada Selasa (1/1).
Sebagai salah satu
bentuk kepedulian, RU V
bergerak cepat memberikan

bantuan baik secara moral
dan material. Pertamina
memberikan bantuan 300
kg beras, 20 dus mie Instan,
20 kaleng makanan kaleng,
10 dus air mineral dan 60 kg
gula pasir. Bantuan tersebut
diserahkan oleh Officer CSR
RU V Abdul Malik Kepada
Lurah Kampung Baru Tengah
Suriansyah.•RU V

Foto : RU V

AMY ANAN
Foto : SAHRUL HAET
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Triwulan I - 2013 :
Menuju CIP yang Lebih Smart
Liburan akhir tahun dan tahun baru telah terlewati..bagaimana kabar Insan Mutu Pertamina?
Di tahun yang baru ini, Tim CIP kembali menyapa rekan-rekan semua dengan semangat. Dengan
pencapaian yang melesat di tahun 2012, Tim CIP sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan
untuk memfasilitasi Insan Mutu Pertamina berkegiatan perbaikan berkelanjutan. Di Triwulan I ini
akan dilaksanakan tiga macam pelatihan dan satu workshop. Apa saja pelatihan dan workshop
tersebut?
1. Pelatihan Juri Baru
CIP. Siapa saja yang bisa
menjadi Juri CIP? Sesuai
pedoman Continuous
Improvement Program No.
A-001/I00010/2012-S0,
persyaratan sebagai Juri CIP
adalah sebagai berikut:
a. Pekerja Pertamina,
b. Mempunyai pengalaman
kerja di Unit Operasi/
Bisnis/Anak Perusahaan
sekurang-kurangnya
tiga tahun,
c. Aktif dalam kegiatan continuous improvement program
d. Memiliki sertifikat pelatihan penjurian
Pelatihan ini diselenggarakan untuk membekali calon Juri CIP dengan pengetahuan, skill dan teknik
penjurian CIP. Pelatihan ini juga dimaksudkan untuk melakukan sertifikasi kepada Juri-Juri baru agar
dapat berkontribusi dalam kegiatan CIP baik di Unit Operasi/Bisnis/Region/Anak Perusahaan serta
di level Korporat.
2. Pelatihan Auditor Baru & Upskilling Auditor CIP. Rekan-rekan masih ingat dengan audit CIP
kan? Ya..audit CIP dilaksanakan untuk melihat keberlangsungan dan melakukan monitoring kegiatan
CIP yang dilaksanakan oleh Insan Mutu di seluruh area kerja Pertamina. Para pelaksana audit CIP atau
yang biasa disebut dengan Auditor CIP ditunjuk bukan tanpa syarat. Sesuai pedoman Continuous
Improvement Program No. A-001/I00010/2012-S0, kriteria Auditor CIP adalah sebagai berikut:
a. Aktif dalam kegiatan CIP sebagai fasilitator
atau ketua gugus atau pernah mengikuti
pelatihannya.
b. Pernah menjadi juri forum presentasi CIP
tingkat UO/UB/AP sekurang-kurangnya 2
(dua) kali.
c. Pernah menjadi juri forum presentasi CIP
tingkat Korporat sekurang-kurangnya 1
(satu) kali.
Dalam pelatihan ini, peserta akan diberikan wawasan mengenai teori dan teknik dalam melaksanakan
audit supaya hasilnya valid dan relevan.
3. Pelatihan Penyusunan Risalah CIP. Bagi Insan
Mutu yang belum pernah tahu bagaimana tata cara
penyusunan risalah CIP yang baik dan benar, tahun ini
Fungsi Quality Management berencana mengadakan
pelatihan penyusunan risalah CIP dalam tiga periode.
Pelatihan ini akan dilaksanakan pada bulan Februari –
April 2013 di area Kantor Pusat Pertamina. Pelatihan
serupa juga akan dilaksanakan oleh Fungsi Quality
Management Direktorat di seluruh UO/UB/Region/
AP.
4. Workshop Kriteria Penilaian CIP dan Strength and Opportunity for Improvement (SOFI).
Fungsi Quality Management berencana untuk melakukan review terhadap kriteria penilaian CIP
yang selama ini masih mengacu pada kriteria penilaian CIP nasional. Untuk mengeksekusi rencana
tersebut akan diselenggarakan workshop kriteria penilaian CIP dan SOFI pada Bulan Februari 2013.
Workshop ini akan melibatkan perwakilan PIC QM dan Juri CIP Pertamina dari seluruh UO/UB/
Region dan AP.
Dengan rencana kerja tersebut diharapkan akan dapat membantu dan mempermudah Insan Mutu
dalam melaksanakan kegiatan CIP di lingkungan kerjanya.
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PQA 2013 :
New Year, New Era, New Values!
Tahun telah berganti, seakan kembali kita diingatkan tentang apa saja yang telah dijalani dan
dicapai. Di setiap pergantian tahun, hampir selalu muncul harapan sekaligus kegalauan menatap
masa depan yang sulit dipastikan.
Jika tantangan selama dasawarsa terakhir masih berkutat sekitar pembenahan kondisi internal
perusahaan dan perkuatan pasar captive, maka tantangan ke depan seharusnya telah bergeser
pada kondisi real competition yang membandingkan kinerja kita dengan perusahaan terbaik dunia
lainnya.
Berdasarkan pengalaman perusahaan selama enam tahun terakhir dalam meningkatkan revenue
dengan rata-rata mencapai 16 % vs 26 % (benchmark), maka seharusnya ke depan kita bisa lebih
berani untuk menetapkan target di atas angka itu. Target revenue sebesar 85,3 B (2016) dan 200 B
(2025) sesuai aspirasi Pertamina 2025, sejatinya jauh dari kata berani/optimis tapi malah sebaliknya.
Seharusnya dengan berbekal dari pengalaman yang telah dijalani dan kemauan yang kuat, maka
penetapan target waktu aspirasi tersebut dapat lebih cepat!
Dalam iklim kompetisi bisnis yang ketat, maka
aspek kecepatan sangat menentukan keberhasilan.
Keinginan kita untuk termasuk dalam jajaran Fortune
100 di tahun 2025 bisa jadi tidak akan pernah
terwujud jika kita tidak dapat mendefinisikan dengan
baik apa dan siapa yang harus dikejar, bagaimana,
dan kapan itu harus terjadi.
Tentu saja diperlukan tenaga lebih/ekstra untuk
dapat mengejar ketertinggalan. Artinya kita perlu
bekerja lebih keras, bertenaga, dan fokus. Dalam
hal ini, pembenahan kondisi internal untuk lebih
memfokuskan pemanfaatan sumber daya pada pencapaian sasaran strategis penting akan dapat
meningkatkan daya dorong keseluruhan perusahaan.
Seiring dengan penurunan produksi minyak global dan peningkatan kebutuhan akan energi dunia,
maka visi baru yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia dipandang telah berada dalam
koridor yang tepat. Masyarakat dalam hal ini bukan tidak memahami tentang semakin langkanya
sumber daya minyak dan gas, namun lebih dari itu dalam benak mereka telah terlanjur tertanam bahwa
perusahaan kita lah yang bertanggung jawab terhadap tersedianya energi bagi keberlangsungan
kegiatan ekonomi mereka sehari-hari.
Kepercayaan ini yang perlu terus dijaga dan menjadi modal penting bagi keberlangsungan
perusahaan ke depan. Dalam hal ini, energi perlu dipahami tidak hanya sebatas pada APA yang
akan dihasilkan yaitu minyak, gas, dan energi terbarukan lainnya yang sifatnya tangible, namun juga
BAGAIMANA menghasilkan itu yang sifatnya intangible yaitu: daya gerak (spirit, motivation, values),
daya kohesi (engagement, team work, synergy, integrated system), dan daya cipta (innovation,
productivity, value added). Inilah yang disebut Pertamina Way dalam arti luas yang diharapkan dapat
menjadi energi bagi kemajuan bangsa dan negara.
Intangible value tersebut akan menjadi elemen penting bagi penentuan
daya saing dan keberlangsungan bisnis perusahaan ke depan nya.
Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) merupakan tools
bagi UB/UO/AP Pertamina dalam pengelolaan nilai-nilai intangible
agar dapat memaksimalkan perolehan nilai tangible perusahaan.
KKEP membantu penyelarasan proses kerja UB/UO/AP dengan
tantangan yang dihadapi dan hasil kerja yang diharapkan meliputi
4 fokus strategis yaitu:
1.
Kepemimpinan dan keberlanjutan bisnis
2.
Operasional Ekselen
3.
Tenaga Kerja
4.
Pelanggan
Pelaksanaan Pertamina Quality Assessment (PQA)
berbasis KKEP tahun mendatang akan memasuki
periode yang ke dua. Adanya awareness dari Pimpinan
dan Pekerja UB/UO/AP serta pengalaman yang dimiliki dalam mendorong dan meningkatkan kinerja
UB/UO/AP berbasis KKEP selama ini, merupakan awal yang baik untuk dapat mengantarkan UB/
UO/AP menapaki era baru dan aspirasi baru Perusahaan yaitu Energizing Asia 2025.•

oleh Annisrul Waqie - Quality Management, General Affairs Directorate

So..segera bersiap bagi Insan Mutu yang sudah pernah mengikuti kegiatan CIP namun belum pernah
mengikuti pelatihan CIP baik di Unit Operasi/Bisnis/Region/Anak Perusahaan. Siapa tahu salah satu
nama Anda akan tercantum dan dipanggil sebagai salah satu dari daftar nama peserta pelatihan/
workshop tersebut.
Salam Mutu!•
oleh Susanti Chandra - Quality Management, General Affairs Directorate
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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

SINOPSIS

SOROT

No. 02

Tahun XLIX, 14 Januari 2013

Refleksi Akhir Tahun di RU V Balikpapan

Judul Buku :

Cracking Values : Bersih, Bersinar, dan

Kompetitif

Penulis : Prof. Rhenald Kasali, PH.D.

Rahasianya adalah terletak pada
corporate values. Perusahaan-perusahaan
yang tumbuh besar dan mampu bertahan lama
ternyata didukung oleh kuatnya penanaman
tata nilai atau values. Values atau tata nilai
sendiri memiliki arti yaitu kumpulan nilai
yang diturunkandari sesuatu yang dipercayai
(ending belief) dan memberikan kekuatan bila
dijalankan. Tata nilai dapat difokuskan pada
suatu hasil akhir di masa depan (future end)
dan/atau tata cara (proses, mean) untuk
mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu.
Tata nilai ini melekat, diimplementasikan,
dan dijunjung tinggi oleh seluruh karyawan,
manajemen, hingga pada stakeholders
dan mitra kerja. Kehadiran tata nilai yang
diimplementasikan dengan baik dan terus
diperbarui terbukti mampu membentangi
perusahaan ketika mengahadapi berbagai
krisis yang dating dari luar maupun dari
dalam.
Cracking (Personal atau Sosial) Values
dalam kehidupan kita dapat membedakan
nilai-nilai berdasarkan sifat-sifatnya : personal
(pribadi) atau sosial (berorientasi pada banyak
orang). Pembedaan ini didasarkan atas
kenyataan ada hal-hal yang dapat dilakukan
sendiri-sendiri atau perorangan, dan ada
yang baru bias dicapai bila seseorang mela
kukannya bersama-sama. Dimana personal
values pada dasarnya adalah nilai-nilai yang
hanya berdampak pada seseorang, bersifat
self-centered atau dampak tidak langsung
kepada orang-orang lain. Sebaliknya social
values mempunyai dampak yang penting
bagi orang-orang di sekitar orang tersebut.
Analisis mendalam terhadap perusahaan
adalah pada Pertamina, dimana Pertamna
menjelaskan bagaimana power house
Indonesia ini berjuang keluar dari masa
lalunya yang kelam melalui penanaman tata
nilai 6C, yaitu : Clean, Competitive, Confident,
Customer Focus, Capable, dan Commercial.
Citra buruk korupsi, kolusi, dan nepotisme
perlahan dikikis dengan tata nilai yang dimulai
ketika Pertamina bertransformasi di tahun
2006. Dengan landasan tata nilai itu pula,
Pertamina merintis jalan menjadi sebuah
energy holding company kelas dunia.
Buku ini akan mengulas values yang
bersifat personal dan sosial, namun pada
akhirnya cracking values akan fokus pada
corporate values, yaitu nilai-nilai yang bersifat
sosial, yang diperlukan seluruh insan korporat
untuk mencapai hasil tertentu.
Buku ini akan menggugah pemikiran
setiap orang tentang pentingnya tata ni
lai dalam keberlangsungan hidup, usa
ha, maupun pengelolaan negara ini.•
PERPUSTAKAAN

BALIKPAPAN - RU V mengadakan acara Refleksi Akhir Tahun 2012
dengan tema Learn From The Past To Embrace Future Glory, pada
(31/12). Acara dibuka oleh GM RU V M.R Sihombing.
Dalam kesempatan itu M.R Sihombing memaparkan pencapaian
RU V yang selama ini berlangsung. Simhombing juga menyampaikan
apresiasi dari Direktur Pengolahan serta SVP Direktorat Pengolahan
atas kinerja yang ditunjukkan seluruh pekerja RU V.
Kegiatan dilanjutkan dengan bersepeda di area Kilang, melewati
8 pos pemberhentian, yang di setiap posnya diadakan pemotongan
tumpeng oleh GM RU V dan diserahkan kepada perwakilan pekerja.
Setelah itu dilanjutkan dengan Annual Employee Award 2012.
Acara tersebut dihadiri Tim Manajemen RU V, Ketua dan pengurus
PWP RU V, para Section Head dan Pekerja RU V terkait. Kegiatan
serupa juga berlangsung di Terminal Lawe-lawe.•RU V

Pertandingan Tenis Lapangan Bapor Pertamina
JAKARTA - Dalam rangka ikut memeriahkan HUT ke -55, Badan
Pembina Olah Raga (Bapor) Pertamina mengadakan pertandingan
tenis lapangan antar Direktorat dan Anak Perusahaan di Kantor
Pusat. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10, 11 dan 24 November
2012, di lapangan Indoor Simprug. Tim yang bertanding berasal dari
berbagai direktorat dan anak perusahaan. Di antaranya Dit Hulu, Dit.
Umum, Dit. Keuangan, Fungsi Leher, Dit. M&T, dan anak perusahaan
seperti PT PHE, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Elnusa, PT Patra
Jasa, PT Jambi Merang.
Dalam pertandingan tahunan ini, PHE berhasil menjadi pemenang
pertama setelah di final mengalahkan juara tahun lalu tim PT
Pertamina Trans Kontinental. Sedangkan Direktorat Umum menjadi
pemenang ketiga. Penyerahan hadiah dilakukan Wakil Ketua Bapor
Pertamina Yudo Irianto, kepada masing-masing pemenang pada
tanggal 17 Desember 2012. Selain mendapatkan piala, masingmasing pemenang juga berhak menerima uang pembinaan sebesar
Rp 6 juta untuk PHE (peringkat I), Rp 4 juta untuk PT Pertamina
Trans Kontinental (peringkat II), dan 2,8 juta untuk Direktorat Umum

Foto : BAPOR

Apa yang membuat sebuah perusahaan
mampu bertahan hingga puluhan bahkan
ratusan tahun? Bagaimana sebuah
perusahaan mampu berkembang sedemikian
besar dan mengahadapi perubahan di
sekitarnya?

Foto : RU V

Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama
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(peringkat III). “Jangan dilihat dari nilainya, yang terpenting dengan
kegiatan ini melatih sportifitas dalam kompetisi, sebagai saluran olah
raga dan yang terpenting adalah silaturahmi antar pekerja,”ujar Yudo
saat menyerahkan hadiah kepada pemenang.•PONCO KOESWANTORO

Foto : kuntoro
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suparyono

M & T Internal Audit Surabaya Manager

BOJONEGORO – Adlun Al Ahkaam, pekerja
Pertamina yang diperbantukan di Pertagas
sebagai Manajer SDM Pertagas, berhasil
memenangkan grand prize Honda Freed
yang ditarik pada acara syukuran HUT ke-55
Pertamina, Senin (10/12/2012). Penyerahan
mobil dilakukan oleh Dirut Pertamina Karen
Agustiawan kepada Adlun Al Ahkaam, pada
Senin (7/1). Turut mendampingi Dirut saat
itu Sekretaris Perseroan Nursatyo Argo.•URIP

harry mulia

Refinery Internal Audit Balikpapan
Manager

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : kuntoro

penyerahan
GRAND PRIZE HUT KE-55
PERTAMINA

sosialisasi sertifikasi
icofr di ru v balikpapan

senny saraswati
Principal Auditor PDSI

Kepala SPI Pertamina Retail

Foto : RU V

agustiadi wardana

Balikpapan - Bertempat di Mainhall Banua
Patra berlangsung acara Sosialisasi sertifikasi
ICoFR (Internal Control Over Financial Reporting,
(4/1). ICoFR merupakan kebijakan-kebijakan dan
rangkaian prosedur dan tata kerja terkait proses
laporan keuangan untuk menjamin tersusunnya
laporan keuangan yang akurat, andal dan tepat
waktu. Penerapan sertifikasi ICoFR ini dapat
menjadi nilai tambah bagi perusahaan karena
dapat memberikan keyakinan/pernyataan atas
kecukupan dan efektivitas pengendalian pada
pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh
Business Process Owner (BPO). Acara ini dibuka
oleh Finance Internal Audit Manager Pertamina
Budi Enda Dhaniswara.•RU V

PTNBR BATAN PElajari
sml & smk3 di ru iv cilacap

widya putra t.

CILACAP – RU IV Cilacap yang telah menerapkan Sistem
Management Terpadu (SMT) ISO 9001 : 2008, ISO 14001:
2004 dan OHSAS 18001 : 2007 dan telah menjalankan
Sistem Manajemen Lingkungan serta Sistem Manajemen
Kesehatan dan Keselamatan Kerja menjadi salah satu
tujuan beberapa perusahaan lain untuk mempelajari sistem
manajemen tersebut. Baru- baru ini 15 staf Pusat Teknologi
Nuklir Bahan dan Radiometri Badan Tenaga Nuklir Nasional
(PTNBR BATAN) berkunjung ke RU IV untuk melihat
penerapan SML dan SMK3 di unit operasi Pertamina
tersebut, pada akhir November lalu.
Rombongan diterima di ruang rapat II Head Office RU
IV oleh Senior Manager Operation & Manufacturing Eko
Wahyu Laksmono, dan sejumlah pejabat terkait.
Selain menerima penjelasan mengenai SML dan SMK3
melalui presentasi, rombongan juga berkesempatan untuk
melihat secara langsung kilang RU IV.•RU IV

M & T Internal Audit Jakarta Manager

endang supriatna

M & T Internal Audit Medan Manager

Foto : RU IV

Foto :KUNTORO

Foto :KUNTORO

Foto :KUNTORO

Foto : kuntoro

HERDIMAN KAMBALI

eko agung bramantyo
GM Area Lahendong
PT Pertamina Geothermal Energy

khairul rozaq

GM Area Ulubelu
PT Pertamina Geothermal Energy

Foto : RU II

Foto : PGE

Foto : PGE

RU II DUKUNG PENYELENGGARAAN
PRESS FUTSAL COMPETITION 2012
DUMAI - RU II mendukung penyelenggaraan Press Futsal
Competition 2012 yang melibatkan insan pers se-Kota Dumai.
Kegiatan yang dilaksanakan pada November lalu di Lapangan
Futsal Popeye Dumai tersebut diorganisir oleh Harian Dumai
Pos, media cetak harian terbesar di Kota Dumai. Selain
untuk menyambut HUT Ke-55 Pertamina dan HUT Ke-12
Harian Dumai Pos, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin
hubungan baik antara RU II dengan media massa se-Kota
Dumai. Kompetisi yang memperebutkan total uang pembinaan
sebesar Rp. 9.750.000 tersebut diikuti oleh 10 tim yang terdiri
dari 8 tim putera dan 2 tim puteri. Dikomandoi oleh Pemimpin
Perusahaan Harian Dumai Pos Mhd. Darwis, Tim Harian Dumai
Pos Putera A mengalahkan Tim Harian Vokal Putera dengan
skor 8-5 pada pertandingan final. Sementara untuk kategori
puteri, Tim Gabungan Insan Pers Dumai Puteri yang dikomandoi
oleh wartawan Tribun Pekanbaru Naning Nurtriana berhasil
mengalahkan Tim Harian Dumai Pos Puteri yang dikomandoi
oleh Wakil Pemimpin Perusahaan Harian Dumai Pos Deslina.
Turut hadir Asisten II Sekretaris Daerah Kota Dumai Emrizal
Pakis, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD)
Kota Dumai, perwakilan Public Relations RU II Dumai, dan
Deputy General Manager Harian Dumai Pos Amzar.•

CIREBON – P T P e r t a m i n a E P
mengadakan pelatihan pembuatan jamu
untuk menggemukkan sapi di desa
Klayan kecamatan gunung jati. Program
ini merupakan kelanjutan dari program

pelatihan penggemukan sapi beberapa
waktu lalu. Kegiatan ini merupakan salah
satu program CSR Pertamina EP Region
Jawa Field Jatibarang dalam rangka
pemberdayaan masyarakat disekitar.
Para peternak sapi diajarkan
bagaimana meramu jamu agar sapisapi yang dirawat berkualitas bagus
dan tidak sakit-sakitan. Jamu tersebut
terbuat dari jahe, kunci dan gula merah.
Proses pemberian jamu dilakukan dengan
cara diminumkan ke sapi secara paksa
(cekok). Kegatan ini dimaksudkan agar
kualitas sapi bernilai tinggi, sehat, bersih
dan jauh dari penyakit-penyakit ternak
pada umumnya, seperti sapi gila ataupun
antraks.
Peternak sapi juga membuat
fermentasi bakteri untuk disemprotkan
pada jerami agar jerami-jerami tersebut
tahan lama hingga beberapa bulan. Hal
ini disebabkan karena kurangnya pasokan
air yang membuat rumput-rumput cepat
mengering, karena musim kemarau yang
berkepanjangan.
Pertamina juga membantu memberikan
bibit tanaman obat untuk dijadikan apotik
hidup oleh peternak sapi khususnya. Ini
dilakukan agar dana yang dikeluarkan untuk
pemeliharaan sapi tidak melambung tinggi
untuk membeli obat-obatan. Solusinya,
Pertamina EP memberikan bibit-bibit
tanaman obat untuk meringankan jalannya
pemeliharaan.
Ada pula program pengelolaan pupuk
organik yang berasal dari kotoran sapi. Hal
ini dimaksudkan agar semua hal dapat
dimanfaatkan sebaik mungkin dan pupuk
kompos dapat bernilai jual juga.
Desa Klayan merupakan salah satu
lokasi pelatihan penggemukan sapi yang
merupakan sasaran program Corporate
Social Responsibility sebagai bagian
dari perhatian Pertamina EP terhadap
lingkungan sekitar, melalui program
pemberdayaan masyarakat.
Program pelatihan sapi dipilih agar
masyarakat dapat terbantu dengan
adanya bantuan dari Pertamina EP.
Apabila sapi-sapi tersebut gemuk maka
harga jualnya pun akan semakin tinggi.•PEP
REG. JAWA

Jakarta – PT. Pertamina
Geothermal Energy (PGE)
meraih empat penghargaan
K3LL (Kesehatan Keselamatan
Kerja dan Lindung Ling
kungan) di “Malam Pem
berian Penghargaan Pres
tasi Pengelolaan K3 dan
Lingkungan Panas Bumi 2012,”
yang digelar Direktorat Jenderal
Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Enerrgi (EBTKE), di
Jakarta, pada Selasa (11/12).
Empat penghargaan
t e r s e b u t m e l i p u t i p e n g 
hargaan Aditama kategori
Pengelolaan Keselamatan
dan Kesehatan serta piagam
Aditama dengan kategori
Pengelolaan Lingkungan untuk
PT. Pertamina Geothermal
Energy Area Kamojang.
Sedangkan dua penghargaan
lainnya, yaitu piagam Pratama
kategori Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dan piagam
Pratama kategori Pengelolaan
Lingkungan untuk diraih PT.
Pertamina Geothermal Energy
Area Sibayak.
Penghargaan diberikan
Ketua Panitia Eddy Rivai ke
pada Direktur Perencanaan dan
Pengembangan PGE Zainal
Ilmi Bachrun, GM PGE Area
Kamojang Tavip Dwikorianto,
dan Manajer Operasi Area PGE
Kamojang Akhyar Karim.
GM PGE Area Kamojang,
Tavip Dwikorianto mengatakan
selama ini PGE selalu melaku
kan improvement dari sisi
K3LL sebagai titik tolak untuk
mencapai Proper. “Proper

Foto : TATAN AGUS RST

Pelatihan untuk
Peternak Sapi

PGE Raih Empat Penghargaan K3LL
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memang target kami berikutnya,
namun esensi utamanya adalah
komitmen kami bahwa safety is
our commitment. Implementasi
K3LL di area kami sangat
ketat,” tegasnya.
Penghargaan K3LL panas
bumi ini dilaksanakan untuk
memotivasi dan memberikan
nilai positif kepada manajemen
pengembang panas bumi
dalam upaya pengembangan
K3LL, serta pengakuan dari
pemerintah, atas dilakukannya
pengelolaan K3LL secara
baik, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
“Kegiatan pengusahaan
panas bumi akan berhasil
apabila paradigma kesela
matan, kesehatan kerja,
dan pengelolaan lingkungan
menjadi prioritas utama yang
ditaati oleh setiap perusahaan
yang melakukan kegiatan di
sektor panas bumi. Tentunya

dengan dilandasi oleh prinsip
3A, yaitu Aman, Andal dan
Akrab lingkungan,” kata Ke
tua Panitia Penghargaan
Prestasi Pengelolaan K3 dan
Lingkungan Panas Bumi 2012,
BTKE, Eddy Rivai.
Eddy memaparkan,
periode penilaian prestasi di
bidang ini dimulai dari Januari
hingga Oktober 2012. Penilaian
tersebut terdiri dari dua kategori,
prestasi pengelolaan bidang
keselamatan dan kesehatan
kerja panas bumi serta prestasi
pengelolaan lingkungan panas
bumi.
Untuk kategori pertama,
kriteria penilaian meliputi 19
unsur. Di antaranya kebijakan
K3, peraturan K3, organisasi K3,
kepala teknik panas bumi dan
penanggung jawab operasional,
program K3, identifikasi bahaya,
penilaian risiko dan penetapan
pengendalian, training K3,
pelindung diri, instalasi dan

peralatan, pertemuan K3,
kampanye dan promosi K3,
kesehatan kerja, inspeksi K3,
safety commitee and safety
patrol, investasi kecelakaan
kesiapsiagaan keadaan darurat,
audit, kondisi lapangan, dan
lain-lain.
Sedangkan untuk ka
t e g o r i k e d u a , p e n i l a i a n
mencakup 12 elemen. Yaitu
administrasi umum, program
reklamasi, pengelolaan limbah,
pengelolaan sumur, pengelolaan
j a l u r p i p a , p e n g e l o l a a n
powerplant, pengendalian erosi
dan sedimentasi, pembibitan
dan vegetasi, sarana penun
jang, dan pemantauan ser
ta penelitian dan pengem
bangan.
Panelis yang menjadi tim
penilai prestasi pengelolaan
panas bumi kali ini terdiri dari
para praktisi K3LL, Direktorat
Panas Bumi, dan Direktorat
Jendral EBTKE.•SAHRUL

Pertamina EP Cepu Bantu Pembuatan
Sumur Artesis

CEPU - PT Pertamina EP
Cepu dalam kerjasamanya
dengan PKBL PT Pertamina
(Persero) turut membantu
para warga membangun
Sumur artesis sebagai sarana
penyimpan air bersih di Desadesa sepanjang jalur pipa
Distribusi minyak Blok Cepu.
Hal ini dilakukan PT
Pertamina EP Cepu untuk
menjawab kebutuhan akan
air bersih di 3 Desa yaitu
Desa Sumbertlaseh, Desa
Sumberagung yang berada
di Kecamatan Dander
dan Desa Kalisumber
Kecamatan Tambakrejo,
Bojonegoro. Ketiga Desa ini

mengutarakan kesulitannya
dalam mendapatkan sumber
air bersih untuk kebutuhan
sehari-hari.
Penyerahan secara
simb olis ketiga sumur ini
d i l a k u k a n o l e h D i re k t u r
Pengembangan PT Pertamina
EP Cepu, Amran Anwar dan
diberikan kepada masing –
masing Kepala Desa sebagai
perwakilan yang menerima
bantuan, Kamis (20/12).
Bantuan ini diharapkan
dapat mempermudah
masyarakat mendapatkan
dan mengkonsumsi sumber
air bersih, meningkatkan
taraf hidup masyarakat

Foto : PEPC
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dan membantu mengatasi
permasalahan kekeringan
terutama saat musim
kemarau.
Dalam kesempatan
t e r s e b u t p u l a , D i re k t u r
Pengembangan Pertamina EP

Cepu beserta tim manajemen
meninjau langsung sumur
artesis yang sudah selesai
pengerjaannya di Desa
Sumbertlaseh Kecamatan
Dander, Bojonegoro.•PEPC
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Kick Off Roll Out Energy
Management System di RU IV
CILACAP - Pemanfaatan energy
yang efisien dan aman dalam
proses pengolahan minyak menjadi
komitmen Direktur Pengolahan
Chrisna Damayanto. Hal ini
terungkap pada saat dilakukannya
kick off roll out energy management
system (EMS) di Refinery Unit IV
Foto : TATAN AGUS RST

Cilacap belum lama ini.
“Komitmen terhadap energi ini
harus ter-cascade kepada seluruh lini di seluruh fungsi Direktorat Pengolahan,” ujarnya
memberi motivasi kepada peserta kick off roll out EMS yang dihadiri oleh VP Reliability,

Sekertaris Jenderal DPR RI Nining Indra Saleh berbicara seputar lembaga negara tersebut di hadapan tim manajemen
Pertamina.

Mengenal Lebih Dekat DPR RI
Jakarta – PT. Pertamina
(Persero) menggelar sharing
session bersama Sekertaris
Jendral DPR RI Nining Indra
Saleh di Kantor Pertamina
Pusat, Jakarta pada Kamis
(3/1). Acara yang bertajuk
“Mengenal Lebih Dekat DPR
RI “ tersebut menjadi ajang
untuk lebih mengenal dan
mendekatkan diri satu sama
lain.
Acara yang digelar untuk
kedua kalinya ini dihadiri oleh
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan, jajaran
Direksi Pertamina, Dewan
Komisaris, jajaran Direksi
Anak Perusahaan Pertamina,
serta para pejabat strategis
di beberapa Fungsi dan
Direktorat.
Dalam kesempatan terse
but Direktur Utama Karen
Agustiawan mengatakan
selama ini DPR telah menjadi
mitra strategis Pertamina,

khususnya di Komisi VI dan
VII DPR RI.
Rapat-rapat antara DPR
dan Pertamina sangat dinamis
dalam rangka mendorong
transparansi di Pertamina.
Intensitas rapat Pertamina dan
DPR itu pun sangat banyak.
Termasuk kunjungan kerja ke
unit-unit operasi Pertamina.
“Tanpa ada dukungan dari
DPR, tugas Pertamina akan
lebih berat dalam bersaing
dengan NOC lain,” kata
Karen.
Sementara Nining Indra
Saleh memaparkan materi
seputar DPR RI, seperti
penguatan di bidang legislasi
setelah Amandemen dimana
DPR memegang kekuasaan
penuh dalam membentuk
Undang-Undang. “UU bisa
berlaku sah walau tidak
ditandatangani presiden,
kecuali RUU APBN,” ucap
Nining.

Nining juga memaparkan
hal lain seperti penguatan
di bida ng pe nga w a sa n.
Contohnya, keberadaan duta
besar negara lain di Indonesia,
harus mendapat restu dan
persetujuan DPR.
Masalah kode etik di
DPR juga dikemukakan oleh
Nining. Menurutnya, Badan
Kehormatan DPR sekarang
ini sangat aktif mengawasi
anggota DPR yang melakukan
pelanggaran. “Yang terbukti
melanggar ada teguran tertulis
dan ada yang diberhentikan,”
tegasnya.
Sesi tanya jawab digelar
setelah sesi pemaparan
berakhir. Peserta yang hadir
terlihat antusias bertanya
dan berkomentar tentang
hubungan Pertamina dan
DPR RI selama ini dan
masukan untuk hubungan
kedua pihak di masa yang
akan datang.•SAHRUL

VP Refining Tekhnologi, GM RU V dan perwakilan dari seluruh Refinery Unit.
Roll Out EMS tentang permasalahan pemanfaatan energi ini berlangsung selama
8 bulan dengan dikawal oleh McKinsey.
Alasan dipilihnya RU IV sebagai pilot project EMS, karena RU IV telah melakukan
pengelolaan energi dengan lebih baik. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan GM
RU IV. Dalam sambutannya, GM mengungkapkan RU IV telah melakukan kegiatan
efisiensi energi secara berkesinambungan. Contohya, pada bulan September –
Oktober telah dilakukan bulan energi dengan penghematan refinery fuel dan steam
yang signifikan selain juga penghematan energi listrik.
Adanya awareness pekerja terhadap energi adalah suatu keharusan karena energi
telah menjadi KPI GM yang ter-cascade ke level di bawahnya. Bahkan seluruh kegiatan
energi telah tertuang dalam inisiatif masing-masing fungsi.•RU IV

Foto : PMC

Baksos Akhir Tahun PMC
MALANG - Pertamina Motor Club (PMC)
& SME & Partnership Program Region II
mengadakan bakti sosial ke beberapa tempat,
(23/12). Di SMPN Satu Atap & SDN Gunungsari
04 Kota Batu Malang, Jawa Timur, PMC
menyerahkan 5 unit komputer, 2 unit router,
1 unit printer, serta perlengkapan sekolah
untuk 112 siswa. Selanjutnya bantuan juga
diberikan ke Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum di
Kecamatan Bumiaji. Yaitu, 2 unit komputer dan
1 unit printer. Untuk Madrasah Ibtidaiyah Nurul
Iman, Madrasah Ibtidaiyah Iskandar Sulaiman,
dan Madrasah Ibtidaiyah Thoriqul Huda
diserahkan masing-masing 1 unit komputer
dan 1 unit printer. Bakti sosial kali ini didukung
pula oleh Pertamax, Enduro 4T Racing, Elnusa
Petrofin, PT Pertamina Trans Kontinental, dan
PT Tugu Pratama Indonesia.•PMC
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bulan terhadap lapangan

(Persero) melakukan Head

yang ditawarkan Pertamina.

of Agreement (HoA) dengan

Dari feasibility tersebut di

Daqing OilField Company Ltd,

harapkan Daqing dapat

China, pada Senin (10/12) di

menghasilkan proposal yang

gedung utama Pertamina.

akan menjadi bahan negosiasi

HoA ini merupakan langkah

dengan Pertamina.

Pertamina menuju target

Dalam pertemuan yang

tambahan produksi minyak

dihadiri oleh jajaran Direksi

200 ribu boepd, seperti yang

Pertamina, Menteri BUMN

ada dalam program Brigade

Dahlan Iskan, serta pihak

200K (EOR) yang diamanatkan

manajemen dari Daqing OilField

pemerintah kepada Pertamina

Company itu disebutkan, HoA

pada 2014.

ini akan berbuah kontrak

Grup Daqing merupakan

jika ada kata sepakat dari

yang

kedua pihak sebagai tindak

diharapkan dapat berperan

lanjut dari feasibility study

besar untuk mendapatkan

tersebut. Nantinya dalam

tambahan tersebut. Tujuan

pelaksanaan kontrak, akan

dari HoA ini adalah melakukan

dibuatkan Keppres khusus

feasibility study selama tiga

untuk pelaksanaan program

mitra

pertama

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berbincang dengan manajemen
Daqing OilField Company Ltd, China sebelum penandatanganan HOA.

terkait 200K (EOR) dan 100K
(PGE). Kontrak baru akan
berjalan bila Keppres ini sudah
keluar.
Lewat pelaksanaan kerja
sama penambahan produksi
diharapkan akan terjadi sha
ring knowledge di antara

kedua belah pihak. “Mudahmudahan niat yang baik ini
akan memberikan hasil yang
baik, bagi pekerja, masyarakat
dan kedua bangsa,” kata
Direktur Utama Pertamina,
Karen Agustiawan.• SAHRUL
HAETAMY ANANTO

“Implementasikan jangan
hanya jadi slogan saja. Ada

Desember 2012. Dalam acara

role model di masing-masing

tersebut, role model dan

fungsi untuk mengingatkan

ambasador di setiap fungsi

atasan dan bawahan tentang

mendapatkan apresiasi.

program-program budaya.

Menurut Direktur SDM

Dari yang kecil lama-lama

Pertamina Evita M. Tagor,

bisa besar. Resonansi itu akan

apresiasi yang diberikan

terasa jika dalam satu fungsi

perusahaan kepada mereka

itu ada seorang yang bicara

diharapkan dapat menjadi

akselator program budaya

motivasi bagi pekerja

setiap hari,” ujar Evita.

lainnya.

Christmas tree
Seperangkat peralatan yang terletak di bagian paling atas
sebuah sumur produksi dan berfungsi untuk mengatur aliran
minyak mentah dari deposit.

day.

di Hotel Shangri-La, pada 20

Fasilitator VBDP terbaik diberikan kepada Ernie ginting, Sapto Pudjo Hadiwardjono
dan Joko Tri Wardhono.

Forum ini juga diisi dengan

tersebut berdasarkan peng

Dihadapan para peserta

dengan Elegan Menjadi yang

sharing session oleh Ass.

ukuran dari hasil konsistensi

yang terdiri dari perwakilan

Terdepan”, juara kedua di

VP Coach Specialist Human

nilai para Vice President pada

masing-masing fungsi itu Evita

menangkan oleh Ahmad

Capital Strategy and Policy

bulan Mei hingga November

berujar tentang pentingnya

Triahdani, dan Rizky Meiliyani

PT Bank Mandiri (Persero)

2012. Urutan paling atas

me-maintenance percepatan,

(juara III dan juara favorit

Leadership Coach, Fathulloh

adalah VP Shipping Operation,

demi terwujudnya visi

pekerja).

yang membahas peran

diikuti VP Own Fleet, VP

bersama menjadi world class

pimpinan dalam membangun

Marine PEP Cepu, VP HSSE,

company. Ia mengatakan hal

lomba poster 6C, podium

budaya kerja perusahaan.

dan banyak lainnya. Total Vice

pertama sekaligus favorit

Sedangkan

untuk

tersebut bukanlah mimpi.

Sejumlah pengahargaan

President yang mendapatkan

“Banyak jalan untuk kita bisa,”

pekerja ditempati oleh Aditya

bagi para pekerja yang

penghargaan Toms Award

tegasnya.

Wirasantika dengan karya

berdedikasi diberikan dengan

adalah 16 Vice President.

berjudul “Banyak Jalan Menuju

Evita juga mengingatkan

beberapa kategori.

DUMAI - Sejalan dengan aspirasi Pertamina 2025
untuk meng-energize Asia, RU II terinspirasi mengubah
visinya. Sebelumnya unit pengolahan yang berada di
Dumai tersebut memiliki visi “Menjadi Kilang Minyak
Kebanggaan Nasional Yang Kompetitif”, selanjutnya
berubah “Menjadi Kilang Minyak & Petrokimia yang
Kompetitif di Asia Tenggara”. Penandatanganan
perubahan visi tersebut dilakukan oleh GM RU II
Irwan beserta tim manajemen dan sectio head, pada
(21/12/2012). Kegiatan ini dilakukan bersamaan
dengan Visioning Workshop yang diadakan di Balai
Pertemuan Sasana Mitra Bukit Datuk.•

tahukah anda

you campaign dan values

“Forum Budaya”, yang digelar

Visi Baru RU II Dumai

Foto : RIZQI RAMADHAN

menggelar kegiatan bertajuk

GM RU II Dumai Irwan menandatangani visi baru RU II.

?

Pertamina Apresiasi Para Akselerator Budaya
Jakarta – Direktorat SDM

Foto : RU II

Jakarta - PT. Pertamina

Foto : RIZQI RAMADHAN

Kejar Target Produksi, Pertamina Gandeng Daqing

12

Berbeda dengan tahun-

Bisa”, Tahir Shahab (juara II),

agar lima program budaya

Untuk kategori Facilitator

tahun sebelumnya, kali

yang telah diimplementasikan

dan Untung Sulistyo (juara

VBDP teraktif diberikan

ini Direktorat SDM juga

selama ini berjalan merata di

III). Para pememang lomba

kepada Fikri fahmi, Agus

menggelar lomba foto dan

seluruh fungsi. Para pimpinan

tersebut mendapatkan hadiah

Soerachman, dan

Joko

poster. Pada kesempatan

di setiap fungsi merupakan

menarik, seperti Macbook

Tri Wardhono. Sedangkan

tersebut diumumkan juga

akselerator untuk membuat

Pro -Air, Ipad 3, Camera Dslr

untuk fasilitator VBDP terbaik

pemenang lomba foto dan

fungsinya menjalankan lima

EOS 110D.

diberikan kepada Ernie ginting,

poster dengan tema 6C.

program budaya itu. Yaitu,

Sapto Pudjo Hadiwardjono

impact plan discussion, visual

dan Joko Tri Wardhono.

Acara diakhiri dengan pe

Juara satu lomba foto

nandatanganan commitment

dimenangkan oleh I Ketut

letter oleh 68 manajer atau

monitoring managemen, five

Tahun ini Toms Awards

Manik Satwika Dharma,

58 persen dari peserta so

minutes morning talk, thank

pun diberikan. Penghargaan

dengan judul karya “Melaju

sialisasi.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

pressure gauge
Peralatan yang digunakan untuk mengukur tekanan minyak
yang terdapat dalam sumur prpduksi.
flow bean Alat yang digunakan untuk membuka aliran
minyak. Membatasi aliran minyak yang keluar dari sumur
produksi.
pipeline Pipa baja yang membawa minyak dari sumur ke
fasilitas pengolahan.
tubing valve Perangkat yang digunakan untuk mengatur
aliran minyak mentah dari sumur melalui aliran yang
ditujukan ke sebuah pipa minyak.
casing first string Casing pertama dari pipa
berdiameter besar yang dimasukkan ke dalam sumur
produksi terutama untuk mempekuat dinding sumur.
tubing Pipa baja kecil terakhir yang dimasukkan ke
dalam sumur. Digunakan untuk membawa minyak ke
permukaan.
tubing head Perlengkapan yang ditambahkan pada
perangkat produksi minyak, pencabutan pipa dan lainnya
(Christmas tree, tubing).
master gate valve Perangkat utama yang digunakan
untuk mengatur aliran minyak yang dapat menutup aliran
minyak dengan sempurna.
sumber : www.visualdictionaryonline.com

