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MarketUpdate

Di tengah hiruk pikuk kondisi perekonomian global yang
belum menentu, perusahaan-perusahaan dunia ditantang
untuk dapat mempertahankan kinerja keuangannya.
Bagaimana tidak, nilai tukar mata uang dan harga minyak
dunia yang merupakan dua parameter utama mengalami
pergerakan yang fluktuatif. Terlebih bagi perusahaan migas
yang memang sangat bergantung pada parameter tersebut.
Penurunan harga minyak di pasar internasional terjadi
karena turunnya permintaan dari negara importir minyak
terbesar, yakni Amerika, Eropa, dan China. Sementara
itu, tingkat produksi minyak mentah menguat terlebih
dengan produksi Libya yang mencapai produksi tertinggi.
Dalam kajiannya, OPEC mengungkap salah satu ancaman
bagi harga minyak adalah teknologi shale oil yang tengah
berkembang di AS. Sumber energi ini dapat menjadi
pengganti minyak mentah dan berpotensi menurunkan
permintaan minyak lebih dalam lagi. Selain itu, konflik
horizontal di berbagai negara Timur Tengah turut memicu
kekhawatiran pelaku pasar. Tercermin pada grafik di bawah,
harga minyak mentah internasional saat ini berada pada titik
terendah sejak tahun 2012.
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Search for Profit

Penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Pertamina dan Sonangol EP disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla
dan Wakil Presiden Republik Angola Manuel Domingos Vicente, di istana Wapres, Jumat (31/10).

Pertamina Gandeng Sonangol EP
Kembangkan Bisnis Hulu-Hilir Migas
Pengaruh penurunan harga minyak mentah menjadi
perhatian pelaku pasar global terhadap performa perusahaanperusahaan migas. Salah satu perusahaan yang terkena
dampak ini adalah PT Medco Energi Tbk. Laba bersih
perusahaan pada kuartal III tahun 2014 tergerus akibat
penurunan harga minyak, yang akhirnya turut menekan
harga jual migas Perseroan. Rata-rata harga jual minyak bumi
Medco sepanjang kuartal III 2014 sekitar US$106.3 per barel,
turun dibandingkan dengan periode sama tahun 2013 yakni
US$108.5 per barel.
Tak berbeda dengan Medco, Pertamina selaku peru
sahaan energi juga menghadapi tantangan yang sama
karena harga minyak dunia sangat mempengaruhi Indonesia
Crude Price (ICP). Setiap perubahan ICP akan berimbas
langsung pada pendapatan Pertamina. Lebih jauh, guna
menjaga kinerja keuangan, pelaku bisnis perlu senantiasa
meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan efisiensi
biaya, mengkaji faktor sensitivitas terhadap harga minyak
dan nilai tukar, tata kelola keuangan (cash management),
menjaga financial leverage, dan tentunya realisasi investasi
secara cepat. Karena indikator-indikator ini yang dilihat oleh
para pelaku pasar uang. Pada akhirnya, keuntungan (profit)
perusahaan akan menjadi tolok ukur utama dalam menilai
kesehatan perusahaan di mata pelaku pasar dunia.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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PT Pertamina (Persero)
hari ini menjalin
kesepakatan dengan
Sonangol EP, perusahaan
migas nasional
Angola, untuk kerja
sama pengembangan
bisnis hulu, hilir,
dan perdagangan
migas. Kerja sama
kedua perusahaan ini
diharapkan menjadi salah
satu milestone Pertamina
untuk terus mendukung
ketahanan energi
nasional yang kuat.

dituangkan dalam Framework
Agreement yang disaksikan
oleh Wakil Presiden Republik
Indonesia Jusuf Kalla dan
Wakil Presiden Republik
Angola Manuel Domingos
Vicente pada Jumat, (31/10)
di Jakarta.
Framework Agreement
akan menjadi kerangka kerja
sama Pertamina-Sonangol
EP dalam pengembangan
bisn is hulu, proyek kilang
petroleum dan petrokimia
serta kerja sama impor
dan ekspor produk kilang,
minyak mentah dan gas

JAKARTA - P e n a n d a 

bumi. Kesepakatan yang

tanganan kesepakatan kerja

merupakan hasil kerja sama

sama antara Pertam ina

government to government

dan Sonangol EP tersebut

Sorot :
dilantik jadi menteri keuangan, bambang brodjonegoro
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
mundur dari komisaris pertamina

(G to G) ini, selanjutnya akan
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menjadi landasan bagi kedua
perusahaan untuk mem
bentuk perusahaan patungan
yang akan mengelola proyekproyek hasil kerjasama
tersebut.
Dalam waktu tujuh
hari ke depan, Pertamina
dan Sonangol EP akan
membentuk Gugus Tugas
sehingga perusahaan pa
tungan sudah bisa dibentuk
untuk merealisasikan ber
bagai kerja sama yang akan
diinisiasi. Perusahaan pa
tungan tersebut selanjutnya
akan melakukan berbagai
pers iapan detail proyekproyek serta pelaksanaannya

“Kerja sama ini dapat
terjalin sebagai wujud dari
hubungan baik yang telah
terjalin erat antara pemerintah
Republik Indonesia dan pe
merintah Republik Angola.
Pertamina siap merea
lisasikan kerja sama ini se
kaligus sebagai milestone
bagi perusahaan untuk
mengembangkan bisnis
utamanya di sektor minyak
dan gas bumi. Kami bersama
mitra akan bersama-sama
menggali berbagai potensi
proyek, baik proyek hulu
minyak dan gas bumi di
Angola, Indonesia maupun di
negara lain, maupun proyek

yang disepakati oleh Perta
mina dan Sonangol.

Bersambung ke halaman 5

Utama :
CIP PERTAmina merah-putihkan kompetisi
inovasi internasional
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Menjadi perusahaan energi nasional
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MISI

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

Foto : PERTAMINA

Theme-o-meter survey ii :
target skor employee
engagement 80%

Pengantar Redaksi :
Sebagaimana kita ketahui bersama, Pertamina telah meluncurkan
aspirasi tahun 2025 untuk menjadi Asian Energy Champion. Untuk
mencapai hal tersebut, kita perlu memastikan kinerja tinggi yang
berkesinambungan. Oleh karena itulah secara periodik, Pertamina
melakukan general check-up kesehatannya melalui Organizational
Performance Profile (OPP) Survey setiap 3 (tiga) tahun. Hasil OPP survey
ini dituangkan dalam tema-tema aksi perubahan budaya yang menjadi
dasar perbaikan sistem maupun praktek manajemen di Pertamina, untuk
kemudian di cek progress nya melalui Theme-O-Meter Survey (ToMS)
setiap 2 (dua) kali dalam setahun. Proses pengukuran budaya kinerja
ini sudah dilakukan secara konsisten sejak tahun 2006.
Apa target Theme-O-Meter Survey Periode II ini?
Target skor employee engagement di 80%. Skor ini penting
untuk mengukur seberapa efektif inisiatif dan program-program
perubahan budaya yang telah di lakukan berdampak pada persepsi
pekerja mengenai keterikatan mereka dengan perusahaan (employee
engagement). Namun selain skor ada hal yang lebih penting lagi yaitu
praktek-praktek manajemen dan perubahan budaya kinerja yang
mendorong situasi kerja yang positif terimplementasikan dan konsisten
dijalankan. Teori mengatakan bahwa budaya korporat yang sejati
terbentuk karena praktek-praktek manajemen serta perilaku individu
pekerjanya yang kuat dan berorientasi pada kinerja unggul.
Sejauh mana progress perkembangan employee engagement
di Pertamina dan mengapa ini penting? Pencapaian di awal semester
2014 ini cukup baik yaitu 77,37%, yang artinya 77 dari 100 orang
pekerja Pertamina menyatakan sangat setuju dan setuju atas praktekpraktek yang mendorong employee engagement diimplementasikan
di perusahaan. Walaupun sudah baik, tapi masih dibawah target
80% yang merupakan benchmarking kita terhadap perusahaan kelas
dunia. Uniknya, selama 5 kali periode pengisian, facts and findings-nya
konsisten yaitu terkait masalah promosi, penegakan konsekuensi dan
para pekerja muda, menunjukkan bahwa perbaikan kita ke depan harus
cukup spesifik dan konkrit, tidak lagi generik dan bersifat perubahan
kebijakan saja.
Sudah banyak kajian dan riset yang dilakukan untuk mempelajari
hubungan antara employee engagement dan kepentingan bisnis.
Seorang kontributor Majalah Forbes, Kevin Kruse menyatakan
bahwa Pekerja yang engaged, mengarah kepada Pelayanan, Kualitas
dan Produktivitas yang tinggi, yang mengarah kepada Kepuasan
konsumen yang tinggi, yang mengarah kepada Peningkatan penjualan,
yang mengarah kepada Peningkatan keuntungan, yang mengarah
kepada Peningkatan nilai saham, hal ini berarti employee engagement
berpengaruh pada business outcomes.
Pernyataan tersebut didukung hasil riset Gallup di tahun 2012
yang menunjukkan perusahaan-perusahaan dengan tingkat employee
engagement yang tinggi mendapatkan rating konsumen yang lebih
tinggi 10% dan produktivitas dan profitabilitas di rata-rata 20% lebih
tinggi dibandingkan perusahaan dengan tingkat employee engagement
yang rendah.
Perusahaan dengan tingkat employee engagement yang tinggi
juga menunjukkan tingkat absenteeism, turnover, shrinkage, safety
incident, patient safety incidents dan quality (defect) yang menurun
jika dibandingkan kondisi sebelumnya. Menurut saya, untuk mencapai
aspirasi Pertamina menjadi Asian Energy Champion di tahun 2025,
Employee Engagement adalah prasyarat mutlak.
Bagaimana Employee Engagement ini bisa ditingkatkan dan
apakah Pertamina punya caranya? Jika pekerja merupakan aset
terbaik perusahaan, maka tugas Perusahaan untuk terus memperhatikan
dan terus memberi dukungan kepada mereka menjadi prioritas. Walaupun
employee engagament itu penting di tingkat organisasi, engagement
sebenarnya dimulai dari tiap-tiap individu pekerja. Memahami bahwa
mereka dihormati dan dihargai sebagai individu di tempat kerja dapat
memiliki dampak yang signifikan terhadap engagement mereka kepada
pimpinan dan perusahaan.
Manajer dan pemimpin harus mengenali para pekerjanya - siapa
mereka dan bukan hanya sekedar apa yang mereka lakukan. Bagaimana
pemimpin memperlakukan pekerja mereka secara substansial dapat
mempengaruhi tingkat engagement di tempat kerja, yang pada gilirannya
mempengaruhi perusahaan.

Bagaimana Pertamina membangun iklim kerja yang positif antara
pimpinan dan para pekerjanya? Caranya melalui Program Budaya
Serentak yang ditujukan untuk membangun iklim/situasi kerja yang
positif pada lingkungan terkecil. Kondisi lingkungan yang positif
akan membangun keterikatan yang baik antara pekerja dengan
perusahaannya, skor employee engagement yang meningkat hanyalah
dampak dari terciptanya lingkungan positif yang terbentuk.
Kenapa Program Budaya Serentak efektif? Karena proses
implementasinya mudah dan menjangkau pada lingkungan terkecil yaitu
fungsi yang dipimpin oleh pejabat setingkat Manajer. Saya tanyakan
kembali kepada Anda;
• Menurut Anda mudahkah melakukan diskusi/problem solving
mengenai proses dan cara bekerja di fungsi Anda (Impact Plan
Discussion)?
• Banyakkah biaya yang harus dikeluarkan untuk menampilkan KPI/
SMK pada sebuah bidang (white board, dinding) agar bisa saling
dilihat (Visual Monitoring Management)?
• Banyak waktu yang terbuangkah ketika ada mengiventasikan waktu
5 menit saja sebelum bekerja, untuk saling berbagi mengenai apa
yang akan dikerjakan hari ini dan bantuan yang apa diperlukan dari
Manajer/rekan kerja Anda (5 Minutes Morning Talk)?
• Sesibuk itukah waktu 1 tahun Anda, sehingga tidak bisa mengalokasikan
waktu 2 jam saja untuk saling berbagi/mengingatkan mengenai tata
nilai perusahaan (Values Day)? dan terakhir
• Sesulit apakah anda memvisualisasikan rasa terima kasih Anda
kepada para staf yang Anda pimpin atas kinerjanya yang baik (Thank
You Campaign)?
Perlu Anda ketahui, bahwa rasa optimis saya tidak hanya dari
mudahnya program ini di implementasikan, tapi juga karena saya dan
fungsi Culture tidak sendirian menjalankan program ini. Kami memiliki
kurang lebih 400 Change Agent Budaya yang selalu membantu kami
mengimplementasikan Program Budaya Serentak dan juga Program
Budaya Khas di seluruh unit kerja Pertamina.
Theme-O-Meter Survey sudah dilaksanakan selama 6
(enam) tahun, apakah Bapak dapat menyebutkan perubahanperubahan budaya apa saja yang sudah dirasakan efektif? Jika
kita lihat bagaimana Pertamina sebelum kita melakukan transformasi,
banyak hal yang sudah kita capai sejauh ini. Dulu, kita ingat bagaimana
kita mempunyai mindset lama seperti pemain monopoli, fokus kepada
volume, fokus kepada masalah dan fokus kepada kegiatan. Sejak
dimulai program Transformasi, maka kita mengubah mindset baru yang
berorientasi kepada kinerja, yaitu fokus kepada keuntungan, mampu
bersaing, fokus kepada solusi, dan selalu memberikan nilai tambah.
Ini dibentuk melalui implementasi Performance Management System
(PMS) sebagai jantungnya perubahan budaya kinerja. Dapat kita lihat
sekarang bahwa masing-masing individu mempunyai target kerja yang
jelas (KPI) dan dilakukan monitoring lewat Performance Dialog. Selain
itu untuk pengembangan pekerja kita juga membiasakan praktek
Coaching and Feedback, sehingga pekerja mengetahui kelebihan dan
kekurangannya serta bagaimana cara mereka bisa lebih berkembang
ke depan. Program-program seperti CoPI Coaching dan CoPI feedback
ditujukan untuk itu. Kita juga gencar mengembangkan kepemimpinan
melalui berbagai program seperti TLE, PPEP, dan yang terbaru PLDP dan
PGEDP untuk mempersiapkan future leaders karena kami yakin bahwa
sustainability dari perubahan budaya di Pertamina tergantung dari para
pimpinannya. BTP dan Strategic Initiatives juga terus digulirkan selain
untuk melatih kepemimpinan dalam bisnis, juga sebagai cara untuk kita
mengeksekusi proyek yang berorientasi pada hasil serta menumbuhkan
‘can do’ spirit. Kesemuanya itu dipraktekkan dalam koridor tata nilai 6C
yang kita miliki, agar kita semua mempunyai shared values yang sama
sebagai alat pemersatu dalam mencapai visi misi kita. Praktek-praktek
itulah yang sebenarnya diukur dalam Theme-O-Meter Survey ini, dan kita
terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam bentuk program maupun
inisiatif berdasarkan hasil survey tersebut.
Apa harapan Bapak dari pelaksanaan dan hasil Theme-OMeter Survey II 2014 kali ini? Pekerja tetap konsisten bersuara jujur dan
terbuka, dan apapun hasilnya nanti, survey ini dapat menjadi feedback
berharga baik bagi Direksi maupun seluruh pimpinan di Pertamina untuk
menciptakan iklim kerja yang saling terbuka dan tulus, sehingga terbentuk
keterikatan antara pekerja dengan atasan dan juga pekerja dengan
perusahaannya yang berujung pada peningkatan kinerja.•HR DIRECTORATE

EDITORIAL

Kinerja Unggul

Sudah satu pekan pemerintahan baru telah
bekerja lengkap dengan anggota kabinetnya.
Kabinet Kerja. Begitu Presiden Joko Widodo
memberikan nama kabinet beranggotakan
34 menteri. Sosok menteri yang terpilih,
menurut Presiden Jokowi merupakan orangorang dengan kinerja unggul di bidangnya,
punya leadership dan managerial yang baik.
Selain itu nama-nama yang terpilih telah
dikonsultasikan kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisisi
Transaksi Keuangan.
Berbicara tentang kinerja unggul, di
Pertamina sebenarnya sudah menerapkannya.
Seperti disampaikan Plt Direktur Utama
Pertamina Muhamad Husen dalam artikel Pojok
Manajemen kali ini. Budaya korporat yang sejati
terbentuk karena praktek-praktek manajemen
serta perilaku individu pekerjanya yang kuat dan
berorientasi pada kinerja unggul.
Sejak tranformasi pada tahun 2007, Perta
mina telah mengubah mindset pekerjanya
untuk berorientasi pada kinerja unggul. Yakni
fokus pada keuntungan, mampu bersaing,
fokus kepada solusi dan selalu memberikan
nilai tambah. Perubahan tersebut tidak berjalan
cepat begitu saja. Tetapi melalui sebuah
proses panjang, dimana dalam setiap periode
mengalami peningkatan ke arah positif. Praktekpraktek manajemen dan perubahan budaya
kinerja yang mendorong situasi kerja yang positif
terimplementasikan dan konsisten dijalankan.
Seiring berjalannya waktu, Pertamina juga
telah mengikuti kriteria penilian kinerja unggul
yang dijalankan Kementrian BUMN. Dimana
penilaiannya dilihat dari sisi kepemimpinan,
perencanaan strategi, fokus pada pelanggan,
pengkuran, analisis dan pengelolaan penge
tahuan, fokus pada tenaga kerja, fokus pada
operasi dan hasil-hasil usaha.
Mencapai kinerja unggul, tentu saja tidak
tergantung pada satu individu saja. Tetapi
menjadi tanggung jawab bersama dalam suatu
organisasi. Antara satu dengan yang lainnya
saling memiliki keterikatan, tidak berorinetasi
silo serta berjalan bersama untuk mencapai
kemajuan perusahaan. Dan hal tersebut telah
terbukti dengan berbagai pengakuan dalam
ajang kompetisi yang diselenggarakan antar
BUMN, serta organisasi internasional. Seperti
pengakuan dalam keunggulan berinovasi yang
mendukung kinerja unggul, yang baru-baru
ini dicapai delegasi Continuous Improvemet
Program (CIP) Pertamina. Delegasi CIP meraih
penghargaan terbaik di 3 forum kompetisi
inovasi internasional di Srilanka, Jepang
dan Australia, sebagai wujud kinerja unggul
yang mengimplementasikan tata nilai 6c,
yakni capable, confidence, competitive dan
commercial.
Pengkuan tersebut menjadi bukti nyata
Pertamina telah mengubah cara kerja lama
menjadi cara kerja yang lebih baik. Mengubah
mindset pekerja sebagai upaya membentuk
kinerja unggul.
Kini bersamaan dengan diselengarakannya
APQ Awards 2014, kembali Pertamina akan
menunjukkan kinerja unggulnya dalam mencetak
inovasi dan memberika keuntungan bagi peru
sahaan. Selamat berkompetisi insan Pertamina,
tunjukkan kita adalah insan berkinerja unggul.•
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Leaders Untold Story, Pengorbanan
Pemimpin untuk Keberlangsungan Tim
Beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah film
‘dark fantasy’ berjudul “Dracula Untold”. Tertarik menonton
karena penasaran dengan judulnya yang agak menggoda
dan karena ingin kembali merasakan adrenalin yang terpacu
untuk film-film horror.
Film ini diangkat dari mitos atau cerita fiksi mengenai
Dracula si vampire yang mengambil setting pada abad
ke-15. Dikisahkan, Vlad III (Dracula) yang sedang berkuasa
di Transylvania kedatangan utusan dari Kesultanan Turki
Utsmani yang meminta 1.000 laki-laki untuk dijadikan
pasukan khusus bagi Sultan Mehmed II. Mengetahui
bahwa 1.000 anak laki-laki yang diminta tersebut akan
dilatih menjadi pasukan khusus Turki sebagaimana dirinya,
Vlad tidak ingin anak muda Transylvania dilatih untuk
menjadi mesin pembunuh sempurna tanpa kode etik dan
moral. Masalah dimulai ketika dia menolak permintaan itu.
Karena kekurangan jumlah pasukan dan infrastruktur, Vlad
memutuskan menjual jiwanya pada Master Vampire yang
memberinya kekuatan malam yaitu kekuatan terlarang yang
dengannya dia dapat memampukan dia melakukan apapun
yang dia inginkan, termasuk menghancurkan pasukan Turki
hanya dengan kekuatannya saja. Pertempuran antara Vlad
dan Mehmed pun terjadi. Demi melindungi putranya dan
juga keluarganya, serta seluruh Transylvania dan juga Eropa
yang berada dalam bahaya invasi Mehmed yang kejam, Vlad
harus menjual jiwanya dan harus menjadi jahat untuk punya
kekuatan dan menang. Dengan kekuatan itu, Vlad berhasil
mengalahkan Mehmed dan membunuhnya dengan cara
menghisap darahnya. Cerita pun berakhir, Vlad telah mati
dan Dracula si vampire lahir.
Rating film nya sendiri tidak terlalu bagus di Rotten
Tomatoes belum lagi isu kontroversial lain yang membuat
film ini kurang diminati, tapi setelah menonton film dan
mencerna sosok serta tindakan Vlad III di film tersebut, saya
justru mendapat satu insight mengenai kepempimpinan sejati
yang mungkin sudah surut di masa kini: berkorban.
Dewasa ini, banyak pemimpin yang dipromosikan
bagus melalui ‘pencitraan’ apalagi dengan maraknya media
sosial yang memungkinkan aktivitas seseorang menjadi
agenda nasional. Tentunya tidak salah dengan pencitraan,
yang didefinisikan sebagai serangkaian kepercayaan yang
dihubungkan dengan sebuah gambaran yang dimiliki
atau didapat dari pengalaman (Huddleton, 2008) . Artinya
pencitraan diperlukan agar orang-orang trust atau percaya
terhadap pemimpin atau perusahaan tersebut. Dan, kalau
sudah percaya, bukankah banyak hal-hal besar yang bisa
dilakukan?
Masalahnya adalah ketika pencitraan menjadi ‘basi’
karena kepercayaan itu hilang akibat pengalaman atau
gambar yang didapat berbeda dengan yang digembargemborkan. Seperti yang pernah saya alami ketika melihat
seorang pemimpin (bukan di Pertamina) yang pencitraannya
sangat bagus di media massa dan juga di komunitasnya, tapi
karena saya mendapat pengalaman yang berbeda ketika
beberapa kali berinteraksi dengan sang pemimpin, membuat
saya kurang percaya.….
Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana seorang
pemimpin bisa menimbulkan kepercayaan tim atau pengi
kutnya – tanpa harus sibuk dengan pencitraan? Dalam
tulisannya Trust in Business: The Core Concepts, Charles H.
Green memperkenalkan rumus trust atau Trust Equal sebagai
T = (C + R + I) / S. Apa makna rumus ini?
T melambangkan Trustworthiness (Kepercayaan) –

berapa besar pelanggan atau orang lain bisa percaya kepada
kita. C merupakan Credibility (Kredibilitas) – yang ditampilkan
melalui perkataan dan kualifikasi kita. R adalah Reliability
(Kehandalan) – bagaimana orang lain melihat konsistensi dari
tindakan kita dan hubungan tindakan kita dengan perkataan
kita (integritas). Sementara I adalah Intimacy (Kedekatan)
– bagaimana orang lain merasa aman atau secure untuk
berbagi atau sharing dengan kita.
Faktor pembagi nya adalah S – Self-Orientation yang
memiliki pengertian sejauh mana client-centric atau selfcentric kita. Self-Orientation berbicara mengenai perhatian
kita, fokus kita. Apakah kita mendengarkan hanya untuk
mendapatkan data agar kita bisa membuktikan kebenaran
hipotesis dan dugaan kita, ataukah kita mendengarkan
mereka dengan sepenuh hati? Apakah kita terobsesi oleh
keinginan diri kita sendiri untuk sukses atau menang, dan
terobsesi oleh ketidakamanan kita, ataukah kita fokus
sepenuhnya kepada pelanggan kita, memberikan perhatian
untuk membantu mereka sukses atau untuk mengatasi halhal yang membuat mereka tidak aman? Hanya dengan fokus
yang kedua kita bisa membangun hubungan yang dalam dan
berjangka panjang.
Rumus di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi
pembilang (Credibility/Reliability/Intimacy), semakin tinggi
Trust. Sebaliknya, semakin tinggi pembaginya - SelfOrientation-, akan semakin menghancurkan Trust. Lebih jauh
lagi, dengan rasio 3:1 antara faktor pembilang dan pembagi,
dapat dikatakan self-orientation adalah faktor paling kuat
pembentuk trust.
Dan inilah sebenarnya pelajaran yang saya dapat dari
sang Vlad Dracula. Keputusannya untuk menjual jiwanya
demi kebebasan bangsanya, menunjukkan self-orientation
yang fokus pada kesuksesan serta kepentingan orang lain
ketimbang diri sendiri. Sikap seperti ini yang saya terjemahkan
sebagai berkorban, dan lebih jauh lagi, pengorbanan diambil
oleh sang Dracula tanpa harus diketahui orang lain karena
dia mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab atas
pengikutnya.
Banyak kali kita memimpin dengan mengandalkan
credibility dan reliability, karena faktor-faktor ini dapat diukur
dan ‘rasional’. Akan tetapi sebenarnya, hampir semua
manusia membeli dengan hati dan menilai dengan kepala
mereka. Ini berarti, Intimacy dan Self-Orientation adalah
faktor yang sangat mempengaruhi orang ‘buy-in’ terhadap
orang lain. Dengan perkataan lain, trust timbul ketika tim kita
bisa menerima kita sebagai pemimpin dengan hati mereka,
tidak hanya akal mereka, dan berkorban adalah kunci para
pemimpin untuk mendapatkan trust tersebut. Jika hati sudah
terikat, bukankah itu yang disebut enganged? Jadi sampailah
saya pada kesimpulan bahwa Employee Engagement yang
kuat terbentuk ketika para pekerja memiliki trust kepada
para pemimpinnya. Ini yang dikatakan oleh Buckingham
& Coffman dalam buku First, Break all the Rules, bahwa
sebagus apa pun orang-orang berkinerja tinggi, hubungan
mereka dengan pimpinan langsung akan menentukan berapa
lama mereka betah bekerja dan bagaimana produktif mereka
selama berada disana.
Akhirnya, sebagai pemimpin – tim besar maupun kecil
- punyakah kita untold story, pengorbanan diri kita sebagai
pemimpin yang menyebabkan tim sepenuh hati percaya pada
kita, dan memberikan komitmen jangka panjang mereka
untuk terus produktif dan bertahan pada panggilan mereka
bagi Pertamina? Kita sendiri yang tahu.•
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MANAJEMEN

No. 43

Tahun L, 3 November 2014
Vice President Financial Accounting & Reporting

ari budiarko

4

Foto : ADITYO

Memahami Perlakuan
Akuntansi (Accounting
Treatment) Mata Uang Asing
M

anajemen Pertamina telah menyusun laporan keuangan
konsolidasian sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) yang diterapkan secara taat azas sebagai bagian
pertanggungjawaban manajemen (stewardship) atas sumber
daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam penyusunan laporan
keuangan tersebut, Pertamina telah memiliki sistem, prosedur dan
kebijakan akuntansi yang telah disusun bersama dengan Konsultan
Keuangan KPMG (salah satu konsultan keuangan/akuntansi Big
Four). Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasian Pertamina dan
anak perusahaan juga telah diaudit dengan pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian (Unqualified Opnion) baik oleh Ernst & Young (EY)
maupun oleh PriceWaterhouse Coopers (PwC).
Sesuai PSAK 10, Pertamina sejak tahun 2012 telah menyajikan
laporan keuangan menggunakan US Dolar, tidak lagi menggunakan
rupiah. Divisi Financial Accounting & Reporting (FAR) merasa perlu
untuk memberikan pemahaman lebih jauh tentang perlakuan
akuntansi (accounting treatment) mata uang asing (PSAK 10)
agar interpretasi terkait dengan perlakuan akuntansi tersebut tidak
menyesatkan (misleading) bagi para pemangku kepentingan.
Diharapkan pengguna (users) memiliki pengetahuan yang memadai
tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, terutama terkait
dengan perlakuan akuntansi mata uang asing yang berdampak
material terhadap posisi dan kinerja keuangan Pertamina.
Unsur-unsur posisi keuangan Perusahaan adalah :
a) aset, merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.
b) liabilitas, merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari
peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan
arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung
manfaat ekonomi.
c) ekuitas, merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah
dikurangi semua liabilitas. Pemahaman terhadap definisi aset,
liabilitas, dan ekuitas, akan sangat membantu untuk memahami
dan menganalisis pengaruh mata uang asing terhadap Pertamina.
Mata uang fungsional merupakan mata uang pada lingkungan
ekonomi utama di mana entitas beroperasi. PSAK 10 Revisi 2010
juga memberikan beberapa kriteria di dalam menentukan mata
uang fungsional suatu entitas. Hal ini berbeda dengan konsep yang
diadopsi pada PSAK 10 yang lama di mana pengukuran disesuaikan
dengan mata uang pelaporan, yaitu rupiah. Mata uang fungsional
mencerminkan transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasari yang
relevan sehingga apabila telah ditentukan maka mata uang fungsional
ini tidak berubah kecuali ada perubahan pada transaksi, kejadian dan
kondisi yang mendasari tersebut. Mata uang penyajian adalah mata
uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Mata uang
pengukuran harus menggunakan mata uang fungsional, sementara
mata uang penyajian dapat menggunakan mata uang fungsional
atau mata uang lain berdasarkan pertimbangan manajemen.
Berdasarkan kajian manajemen tentang kebijakan akuntansi
terhadap PSAK 10, yang diadopsi dari International Accounting
Standard (IAS 21) tentang The effects of changes in foreign
exchange rates, dapat disimpulkan bahwa mata uang fungsional
Pertamina adalah US Dollar (”USD”). Pertamina telah memutuskan
menggunakan mata uang fungsional sebagai mata uang penyajian
atau pelaporan. Konsekuensi dari penetapan mata uang fungsional
USD mengakibatkan laporan keuangan konsolidasian Pertamina
harus diukur (measure) dan dinilai dengan mata uang USD. Dengan
demikian transaksi dengan mata uang selain mata uang fungsional
(contoh mata Uang Rupiah) disebut sebagai transaksi mata uang
asing.
Dalam penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang
fungsional, Pertamina perlu mengidentifikasi pos moneter dan pos
non-moneter. Pos moneter adalah pos yang memiliki konsekuensi
penerimaan atau pengeluaran kas di masa mendatang sesuai
dengan jumlah yang dicantumkan dalam mata uang asing tersebut,

misalnya tagihan, liabilitas (antara lain utang kepada supplier, utang
dividen, utang lainnya) dan investasi dalam obligasi. Selain pos moneter
dikategorikan sebagai pos non-moneter.
Sesuai dengan PSAK 10, perlakuan akuntansi untuk transaksi mata
uang asing yang masuk dalam kelompok pos moneter, pencatatan
awal menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir setiap
periode pelaporan, pos moneter mata uang asing tersebut dijabarkan
menggunakan kurs penutup (kurs tanggal laporan posisi keuangan).
Selanjutnya, untuk pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis
dalam valuta asing, dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal
transaksi, sedangkan pos non moneter yang diukur pada nilai wajar
dalam mata uang asing, dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal
ketika nilai wajar ditentukan.
Selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau
pada proses penjabaran pos moneter, diakui dalam laporan laba atau
rugi tahun berjalan. Namun demikian, dalam implementasi PSAK 10
ini, sering terjadi kesalahan pemahaman terkait dengan penerapan
kurs yang digunakan pada saat pencatatan (recognition), pengukuran
(measurment), dan penyajian/pelaporan (presentation) dalam laporan
keuangan termasuk penyajian laporan arus kas.
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering terjadi dalam
implementasi PSAK 10.
Hal-hal apa saja yang menentukan sehingga suatu peru
sahaan dapat menetapkan mata uang fungsionalnya? Terdapat
dua indikator dalam menentukan mata uang fungsional. Indikator
utamanya, yaitu mata uang apa yang paling menentukan harga jual
barang ataupun jasa; mata uang yang paling mempengaruhi biaya
tenaga kerja; bahan baku; dan biaya lain dari pengadaan barang atau
jasa.
Sedangkan Indikator tambahan, yaitu mata uang yang digunakan
dalam penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas. Jika indikator
tersebut bercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, maka mana
jemen menggunakan pertimbangannya untuk menentukan mata uang
fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari
transaksi, kejadian, dan kondisi yang mendasari.
Bagaimana Dampak Penerapan PSAK 10 Terhadap Pertamina
dan Anak Perusahaan? Penentuan mata uang fungsional dilakukan
dan ditetapkan pada level entitas, dan PSAK 10 Revisi 2010 tidak
mengenal konsep mata uang fungsional untuk grup perusahaan (holding
company). Hal ini berarti bahwa antara perusahaan induk dengan anakanak perusahaan dapat menggunakan mata uang fungsional yang
berbeda sesuai dengan lingkungan ekonomi di mana masing-masing
entitas beroperasi.
Perubahan mata uang fungsional tersebut akan berdampak luas
karena akan berimplikasi pada kebutuhan untuk melakukan perubahan
di dalam kesisteman (termasuk data cleansing) yang digunakan untuk
pelaporan keuangan saat ini, aspek perpajakan serta perubahan di
dalam pengukuran kinerja manajemen serta aspek penganggaran yang
selama ini diukur dalam mata uang rupiah.
Bagaimana menentukan pos moneter dan non-moneter
dalam laporan keuangan? Untuk menentukan apakah sebuah pos
diklasifikasikan sebagai pos moneter, maka pos tersebut memiliki
konsekuensi penerimaan atau pengeluaran kas di masa mendatang
sesuai dengan jumlah yang dicantumkan dalam jumlah unit mata uang
yang tetap atau dapat ditentukan. Contoh pos moneter adalah kas,
piutang dagang, utang dagang, pinjaman jangka pendek, utang obligasi,
dan utang dividen. Sedangkan pos selain moneter dikategorikan sebagai
pos non moneter, seperti persediaan, tanah, bangunan, peralatan, modal
saham, penambahan modal saham, dan saldo laba.
Bagaimana pencatatan dan pengukuran mata uang asing
terkait dengan pengumuman (declared) dividen sesuai dengan
RUPS? Bagaimana perlakuan akuntansi terkait dengan selisih kurs yang
terjadi saat pengakuan awal, saat belum dibayar, saat pembayaran,

dan penyajian utang dividen (berdasarkan RUPS) dalam laporan
keuangan Pertamina?
Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut diatas, seorang
pembaca laporan keuangan (users) harus memahami ilmu akuntansi
diantaranya accounting principle, intermediate accounting, dan
advanced accounting, selain PSAK 10 secara mendalam.
Sesuai PSAK 10 paragraf 29, selisih kurs yang timbul pada
penyelesaian (realisasi) pos moneter, akibat perbedaan tanggal
pencatatan awal dan tanggal penyelesaian diakui dalam laba atau
rugi dalam periode pembayaran (pos realized gain/loss foreign
exchange currency).
Sedangkan pos moneter yang belum direalisasi, baik dalam
bentuk aset dan liabilitas, dijabarkan menggunakan kurs tanggal
pelaporan keuangan. Selisih kurs yang terjadi akibat perbedaan
tanggal pencatatan awal dan tanggal pelaporan, diakui dalam laba
atau rugi pada periode pelaporan (pos unrealized gain/loss foreign
exchange currency).
RUPS Pertamina memutuskan pembagian dividen menggunakan
mata uang Rupiah. Sedangkan mata uang fungsional Pertamina
adalah USD. Dengan demikian utang dividen dicatat menggunakan
mata uang Rupiah (document currency) dan selanjutnya dilaporkan
dalam laporan keuangan menggunakan mata uang fungsional
dengan kurs pada tanggal keputusan RUPS (proses translasi).
Pengakuan dividen diklasifikasikan sebagai transaksi ekuitas,
sedangkan kontra akunnya (utang dividen) diklasifikasikan sebagai
akun liabilitas karena memenuhi konsep liabilitas, yaitu utang masa
kini yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya
diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya
perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka selisih kurs yang terjadi
akibat pencatatan awal utang dividen dan pembayarannya, diakui
sebagai selisih kurs dalam laporan laba rugi, dan bukan diakui
sebagai transaksi ekuitas.
Dalam PSAK 10 Paragraf 07, terdapat pengecualian tentang
penyajian laporan arus kas untuk arus kas yang timbul dari transaksi
dalam mata uang asing, atau penjabaran arus kas dari kegiatan
usaha luar negeri (lihat PSAK2 (revisi 2009): Laporan Arus Kas).
Maksud dari pengecualian tersebut adalah “…..penyajian arus kas
untuk transaksi valuta asing mengikuti aturan yang disyaratkan dalam
PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas, dan bukan dalam PSAK 10.
Perusahaan menggunakan kurs rata-rata untuk aktivitas operasi,
aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Sedangkan dalam
PSAK 10, Perusahaan menerapkan penggunaan kurs dengan
membedakan transaksi yang berasal dari pos moneter dan nonmoneter….”
Dengan demikian dalam penyajian laporan arus kas, selisih kurs
yang terjadi dalam aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan,
disajikan dalam akun “efek perubahan nilai kurs”, yang mempengaruhi
kas dan setara kas (cash and cash equivalent). Contoh penyajian
akun “efek perubahan nilai kurs”.
LAPORAN ARUS KAS PERUSAHAAN
• Arus Kas dari Aktivitas Operasi 		
xxx
• Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
xxx
• Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 		
xxx
					-----• Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas
xxx
• Efek Perubahan Nilai Kurs 		
xxx
• Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun xxx
					-----• Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun xxx
					====
Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan para
pengguna laporan keuangan konsolidasian Pertamina dan Anak
Perusahaan yang kita cintai ini.•DIT. KEUANGAN
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Bali – PT Pertamina (Persero) mendukung
kegiatan PT Nissan Motor Indonesia (NMI) dalam
acara ride and drive bertema Urban Adventure
powered by Pertamax Plus. Kegiatan ini diikuti
oleh 26 media nasional dan media otomotif yang
menjajal secara langsung smart features All New
Nissan X-Trail yang telah mendapatkan rating
bintang 5 untuk tingkat keamanan dari lembaga
keselamatan independen EuroNCAP ini.
Perjalanan selama 3 hari 2 malam dimulai
dengan rute Banyuwangi – Baluran – Lovina – Nusa
Dua. Selama di Baluran, acara juga diramaikan
dengan partisipasi dari X-Trail Club Indonesia
(XCI) yang menggunakan 12 unit X-Trail generasi
terdahulu. XCI sebelumnya telah mengadakan
touring terpisah dari Jakarta dan bertemu dengan
rombongan media di Baluran untuk melakukan
aktivitas bersama.
Perjalanan All-New Nissan X-trail dengan rute
Banyuwangi - Bali dan touring XCI ini sepenuhnya
didukung oleh Pertamax Plus, salah satu produk
bahan bakar unggulan Pertamina dengan octane
number 95 yang dilengkapi additive khusus dengan
formula “ecosave technology” yang mampu
menjaga kemurnian bahan bakar, mencegah
karat dan membersihkan mesin kendaraan,
menjadikan mesin lebih bersih dan lebih bertenaga
juga ramah lingkungan. Pertamax Plus sangat
direkomendasikan untuk kendaraan yang telah
menggunakan teknologi Dual CVTC (Continously
Variable-valve Timing Control), Dual Injector,
turbochargers, dan catalytic converter. Dukungan
Pertamax Plus pada kegiatan ini terutama karena All
New Nissan X-trail memiliki kompresi mesin di atas
angka 10, sehingga sangat cocok menggunakan
bahan bakar dengan RON 95.
Performa All New Nissan X-Trail dengan
bahan bakar Pertamax Plus sangat terasa selama
perjalanan di Hutan Baluran dan perjalanan
di wilayah Bali Utara. Perjalanan yang sangat
menantang dengan bebatuan, tanjakan, dan
tikungan tajam, dapat dilalui dengan mudah
dan performa maksimal. Bahkan, perjalanan
Banyuwangi – Baluran – Lovina (Bali Utara) hanya
menghabiskan seperempat tangki bahan bakar
Pertamax Plus.
“Partisipasi kami pada kegiatan media drive
All New Nissan X-trail ini agar peserta dapat
merasakan bagaimana performa kendaraan
terbaik dengan meggunakan bahan bakar terbaik.
Pertamax Plus menjadi bahan bakar yang kami
rekomendasikan untuk kendaraan All New Nissan
X-trail yang memiliki performa tinggi. Bahkan
untuk memudahkan selama perjalanan touring
ini, Pertamina juga menyiapkan bahan bakar
Pertamax Plus dalam kemasan,” ujar Yanuar Budi
Hartanto selaku Commercial Retail Fuel Marketing
PT Pertamina (Persero).•MOR III

B a mb a n g

langsung

selain sebagai Anggota

Komisaris PT Pertamina

mengundurkan diri sebagai

Dewan Komisaris Pertamina

(Persero) Bambang PS.

Anggota Dewan Komisaris

juga dikenal sebagai

Brodjonegoro, secara

PT Pertamina (Persero),

Wakil Menteri Keuangan

re s m i d i l a n t i k m e n j a d i

terhitung tanggal 27 Oktober

Indonesia. Pria kelahiran

Menteri Keuangan Kabinet

2014 dan telah dikukuhkan

Jakarta, 3 Oktober 1966

Kerja, pada Senin (27/10)

dengan Keputusan Menteri

dipercaya memimpin Ke

di Istana Negara. Sehari

BUMN selaku RUPS PT

mentrian Keuangan karena

sebelumnya, Bambang

Pertamina (Persero) No.

dinilai menguasai bidang

telah diperkenalkan oleh

SK-254/MBU/10/2014

ekonomi. Bambang meraih

University of Illinois at Urbana-

Presiden RI Joko Widodo

tanggal 28 Oktober 2014

gelar sarjana bidang

Champaign, Amerika

saat pengumuman susunan

tentang Pemberhentian

Ekonomi Pembangunan

Serikat, dan meraih gelar

Kabinet Kerja periode 2014

Anggota Dewan Komisaris

dan Ekonomi Regional pada

Master pada tahun 1995.

-2019.

Perusahaan Perseroan (Per

Fakultas Ekonomi Universitas

Bambang mendapatkan

sero) PT Pertamina.

Indonesia tahun 1990. Dia

gelar Ph.D dari universitas

melanjutkan pendidikan di

yang sama pada 2007.•DSU

Usai dilantik menjadi
Menteri

Keuangan,

Bambang Brodjonegoro,
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Media Drive All New
Nissan X-Trail Powered
by Pertamax Plus

JAKARTA – Anggota Dewan

Olimpiade Pertamax Surabaya Buktikan
5 Liter Pertamax Tempuh 119 KM
SURABAYA - Seri ketiga

yang digelar di lima kota.

Pertamax

Surabaya merupakan kota

yang digelar di Surabaya

ketiga setelah sebelumnya

membuktikan bahwa dengan

diselenggarakan di Medan

5 liter Pertamax, kendaraan

dan Bali, dan selanjutnya

roda empat dapat menempuh

diadakan di Yogyakarta dan

jarak hingga 119 km. Kaki

Jakarta.

Olimpiade

Tua Racing Team yang mem

Olimpiade Pertamax me

buktikan hal tersebut lang

rupakan kerja sama Pertamina

sung menyabet juara per

dengan majalah Auto Bild

tama dalam ajang yang di

yang mengadu kemampuan

selenggarakan pada (12/10) di

menyetir para peserta dengan

SPBU Jemursari Surabaya itu.

menggunakan kendaraan dan

Kaki Tua Racing Team

bahan bakar yang sama yaitu

mengalahkan sembilan

Toyota Avanza dan Pertamax

klub mobil nasional dan

sebanyak 5 liter.

internasional lainnya yang

Setiap peserta wajib

berpartisipasi, seperti Xenia

m e n g os o n g k a n t a n g k i

Indonesia Club (AXIC), Nissan

bens in sebelum memulai

Datsun Club Indonesia

rute perjalanan. Kemudian

(NDCI), Ertiga Club Indonesia

masing- masing mobil diisi

(ERCI). Kesepuluh klub

dengan 5 liter Pertamax

mobil ini merupakan peserta

sesuai dengan standar

tetap Olimpiade Pertamax

pengisian BBM. Penilaian

Foto : MOR V

Foto : MOR III

Dilantik Jadi Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro
Mundur dari Komisaris Pertamina

utama Olimpiade Pertamax

mewakili regional Surabaya

yaitu jarak tempuh mobil.

untuk maju ke babak Grand

Masing-masing peserta

Final di Jakarta, bersaing

bebas menentukan peta jalan

dengan pemenang utama

yang akan ditempuh, asalkan

dari 4 kota lainnya.

melewati titik-titik yang telah
ditentukan panitia.

“Melalui acara ini, kami
mengajak para pecinta oto

Di akhir kompetisi,

motif untuk membuktikan

Kaki Tua Racing Team pun

sendiri performa Pertamax,”

keluar sebagai pemenang

ujar SE Retail Surabaya Gustu

Olimpiade Pertamax Seri ke-3

Anggara P pada kesempatan

dan berhak atas uang tunai

tersebut.• MOR V

sebesar dua juta rupiah dan

Pertamina Gandeng Sonangol EP Kembangkan Bisnis Hulu-Hilir Migas... Sambungan halaman 1
diversifikasi energi.

pembangunan kilang yang

menurun dan kapasitas kilang

sangat diperlukan Indonesia

tidak bertambah. Pertamina

“Pertamina optimis da

untuk menjamin ketahanan

terus berupaya mendukung

lam kurun waktu 5-6 tahun

energi nasionalnya,” kata Plt.

pemerintah untuk menjamin

ke depan Indonesia akan

Direktur Utama Pertamina

ketahanan energi nasional,

bisa swasembada energi.

Muhamad Husen.

baik melalui upaya-upaya

Untuk itu Pertamina siap

peningkatan produksi di hulu

menjadi tulang punggung

sumsi BBM di Indonesia

yang bersumber dari dalam

dalam mencapai upaya

terus tumbuh sekitar 8%

maupun luar negeri, pe

tersebut,” terang Husen.

per tahun, di sisi lain tingkat

ningkatan kapasitas kilang,

Angola merupakan

produksi minyak mentah

dan juga upaya konversi dan

negara anggota OPEC (Or

Seperti diketahui, kon

ganization of the Petroleum
Exporting Countries) yang
pada tahun 2013 lalu
memp roduksi minyak dan
kondensat sejumlah 1,8 juta
barel per hari. Sejak tahun
2002, pertumbuhan produksi
minyak Angola mencapai
rata-rata 15% per tahun yang
bersumber dari lapanganlapangan deepwater.•RUDI
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BOJONEGORO - P e 

memberikan bantuan air

Amril Thaib Mandailing,

merintah Kabupaten Bo

bersih di 12 tempat/ titik yang

sebagai perusahaan yang

jonegoro melalui Bupatinya,

tersebar di beberapa desa.

memiliki komitmen CSR,

Suyoto menyatakan kema

Penyaluran dilakukan secara

PEPC terpanggil untuk

rau panjang yang terjadi di

bertahap yang dimulai pada

membantu air bersih pada

wilayahnya kali ini sebagai

Kamis, (30/10/14).

masyarakat yang kini tengah

Kejadian Luar Biasa

Ke-12 tempat/ titik yang

mengalami kesulitan air

(KLB). Ada banyak desa

akan diberikan bantuan

lantaran kemarau panjang

yang terdampak dengan

air bersih oleh PT. PEPC

dan dinyatakan sebagai

kekeringan saat ini. Desa-

tersebut tersebar di empat

KLB. PEPC merasa perlu

desa tersebut mengalami

kecamatan, yaitu Keca

untuk membagikan air

kesulitan air bersih sejak

matan Ngasem, Kecamatan

bersih ini guna membantu

beberapa bulan terakhir,

Gayam, Kecamatan Pur

tersedianya konsumsi bagi

karena hingga kini hujan

wosari dan Kecamatan

warga.

yang diharapkan belum

Tambakrejo. Total bantuan

Diharapkan, bantuan air

kunjung datang.

yang didistribusi oleh PEPC

bersih ini dapat mengurangi

Untuk mengatasi KLB

ialah 50 tangki air ber

beban warga dari dampak

tersebut, PT. Pertamina EP

sih. Setiap tangkinya ber

kemarau panjang, sehingga

Cepu sebagai perusahaan

kapasitas 5.000 liter air.

masyarakat terhindar dari

yang peduli terhadap ke

Menurut Direktur Utama

adaan lingkungan sekitar

PT. Pertamina EP Cepu,

krisis air bersih yang lebih
parah lagi.

Foto : PEPC

Bojonegoro KLB Kekeringan, PEPC Distribusikan Air Bersih

Masyarakat Kabupaten Bojonegoro mendatangi tangki air bersih yang disediakan PEPC.

Sementara, Badan

memp erkirakan musim

diksi hujan turun pada per

Meteorol ogi, Klimatologi,

kemarau masih akan terus

tengahan November men

dan Geofisika (BMKG)

berlangsung dan dipre

datang.•PEPC

Pemberdayaan Masyarakat
dan Infrastruktur Sektor
Peternakan
CILACAP – RU IV Cilacap
menunjukkan komitmennya
terhadap pemberdayaan
dan infrastruktur masyarakat
melalui penyelenggaraan
program CSR pemanfaatan
rumput kilang RU IV Cilacap
dan pemberdayaan peternak
ruminansia. Melalui program
tersebut, sebanyak 30 orang
peternak yang tergabung
dari Kelompok Patra Lembu
Mukti di Kelurahan Tritih Kulon
Kecamatan Utara memperoleh
pembinaan dan peningkatan
kompetensi dengan total
waktu pelaksanaan program
selama tiga bulan.
Penyelenggaraan pela
tihan tersebut bekerja sama
dengan Badan Pelaksana
Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan (BP2KP) Kabupaten
Cilacap dan Universitas
Jenderal Soedirman. Pela
tihan awal berkisar seputar
pembekalan materi tentang
teknologi fermentasi
pengolahan pakan ternak
yang berkualitas dan
dilanjutkan dengan aplikasi
praktek langsung bertempat
di area kandang komunal sapi
di Tritih Kulon.
Latar belakang pelak

sanaan program CSR
tersebut berawal dari inisasi
untuk memanfaatkan pro
duksi rumput di area kilang
RU IV Cilacap yang mencapai
3.645 ton/tahun sekaligus
meningkatkan taraf hidup
masyarakat setempat dengan
adanya program tersebut.
“ Tu j u a n u t a m a k a m i
menyelenggarakan ke
giatan ini adalah untuk
memb erdayakan masya
rakat lingkungan melalui
pemberian pakan ternak
dari rumput kilang, mening
katkan kemampuan dan
keterampilan para peternak
dalam memproduksi pa
kan ternak ruminansia
yang memenuhi standar
kebutuhan ternak, serta
meningkatkan penguasaan
teknologi pengolahan pakan
yang digunakan untuk
memproduksi pakan ternak.”
ujar Musriyadi sebagai Public
Relations Section Head.
Musriyadi mengu ng
kap
kan, jumlah hewan
tern ak peliharaan yang
membutuhkan pakan di Tritih
Kulon adalah sekitar 97 sapi
dan 368 kambing dengan 30
anggota kelompok.•RU IV
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Pertamina Foundation Luncurkan
Pertamina League U18

Beasiswa untuk Anak
Awak Mobil Tangki
CIKAMPEK - Selain fasilitas penunjang yang
dinikmati secara langsung oleh Awak Mobil Tangki
(AMT), Pertamina Patra Niaga juga menunjang
kesejahteraan anggota keluarga AMT. Yakni
dengan menyerahkan bantuan dana pendidikan
bagi anak-anak dari AMT yang mencatat
prestasi kinerja, pada (24/10). Total bantuan
yang digelontoran PPN yakni 600 juta rupiah,
yang diberikan kepada 300 anak-anak AMT
berprestasi, yang diseleksi dari 22 lokasi. Adapun
bantuan yang diberikan untuk masing-masing
siswa yaitu, masing-masing 1 juta Rupiah untuk
siswa Sekolah Dasar, 1,5 juta Rupiah (Sekolah
Menengah Pertama), dan 2 juta Rupiah (Sekolah
Menengah Atas)
Bantuan pendidikan yang merupakan wujud
program corporate social responsibility (CSR)
ini diserahkan secara simbolis kepada anakanak AMT berprestasi yang berasal dari TBBM
Cikampek, TBBM Kabil Batam, TBBM Tanjung
Gerem, dan TBBM Plumpang, serta TBBM
lainnya di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami berharap bantuan ini bermanfaat
bagi para AMT selaku orang tua untuk menye
lenggarakan pendidikan anak-anak mereka. Kami
ingin anak-anak AMT dapat merampungkan
pendidikan dasar dan melanjutkan ke jenjang
lebih tinggi,” tutur Direktur Utama Pertamina Patra
Niaga Ferdy Novianto.
Salah satu penerima bantuan tersebut, Aprilia
farrolina (17 tahun) bersyukur mendapatkan
beasiswa. Gadis kelas 3 SMA Negeri 14 Kota
bekasi ini sangat berterima kasih kepada PPN
karena telah meringankan beban sang ayah yang
sehari-hari bertugas di TBBM Plumpang.•SAHRUL

JAKARTA – S e j a t i n y a ,
pembinaan sepak bola
usia muda wajib dilakukan
dalam meningkatkan prestasi
menuju tingkat profesiol.
Agar bibit-bibit muda sepak
bola memiliki pengalaman
dalam bertanding, dibutuhkan
wadah dalam menguji
kemampuan di lapangan.
Akan tetapi, belakangan ajang
unjuk bakat bagi generasi
penerus sepak bola masih
sangat minim.
Guna menjawab per
soalan itu, Pertamina
Found ation meluncurkan
Pertamina League U18 di
Kantor Pertamina Foundation,
Jalan Simprug, pada Sabtu
(18/10). Liga bagi para pe
main usia 17 dan 18 tahun
ini, sebagai bentuk ber
kesinambungan dari Liga
U16 agar para pemain yang
lebih senior senantiasa
me na mba h pe nga la ma n
dalam bertanding.
Sebagai pengelola
sekolah sepak bola Pertamina
Soccer School, Pertamina
Foundation bekerja sama
dengan klub sepak bola
kelas dunia AC Milan, kerap
mengadakan liga sepak bola
untuk mengasah kemampuan
para pemain muda sepak
bola.
Selain memberikan
wadah pertandingan sepak
bola bagi usia 16 tahun,
Direktur Pertamina Soccer

School, Hadi Rahmaddani,
menuturkan, ajang ini
adalah salah satu jenjang
dari pembinaan yang telah
dilakukan Pertamina. “Paling
tidak ini merupakan salah satu
jembatan untuk menuju sepak
bola professional,” tuturnya.
Sebanyak 12 klub sepak
bola bakal bertanding di
Pertamina League U18
tahun ini, dimana satu musim
pertandingan terdiri dari
22 pekan. Dengan begitu
keseluruhan terdapat 264
pertandingan. Tak hanya
itu, ajang pemilihan bakat
usia dini ini juga dilengkapi
dengan kegiatan workshop
hingga coaching clinic.
“Namun, untuk sementara
ini kami hanya mampu
mengakomodasi wilayah
Jabodetabek saja. Padahal,
rekomendasi FIFA itu minimal
20 tim yang terlibat,” ungkap
Hadi.
Hadi juga mengimbau,
kepada berbagai pihak yang
memiliki andil membina sepak
bola bisa bersama-sama
dan bersinergi memberikan
pengaruh yang baik. Lewat
motto Pertamina Foundation
yaitu belajar, berbagi, dan
bergerak bersama. Komitmen
tersebut diakuinya mampu
untuk menghasilkan sesuatu
yang berguna bagi bangsa
dan negara.
Pada kesempatan itu,
Asisten Deputi III Sentra

Pertagas dan Relawan Sobat Bumi
Tanam Pohon di Cilamaya
Cilamaya – Komitmen PT
Pertamina Gas (Pertagas)
sebagai anak perusahaan
Pertamina untuk mencapai
target 100 juta pohon di tahun
2015 terus terjaga. Bersama
relawan sobat bumi Pertamina
Foundation, Pertagas kembali
akan menanam 3.000 pohon
di wilayah operasinya di Jawa
Barat yakni Distrik Cilamaya,
pada (20/10). Sebelumnya,
Februari 2014 yang lalu
Pertagas telah menggerakkan
partisipasi masyarakat untuk
merawat paru-paru bumi
dengan menanam 7.000

pohon di Bukit Cinta Cikarang
Jawa Barat.
Menurut GM East
Operation Region Pertagas,
Ridwan Amir, untuk mem
bangun keberlanjutan pro
gram utama Corporate Social
Responsibility (CSR) ini,
Pertagas menyiapkan 2.600
pohon lindung, yakni Trembesi,
Akasia, Sengon, Afrika, Jabon,
Jati, Mahoni. Selain itu juga
ditanam 400 pohon buah
yaitu mangga, manggis dan
rambutan. Selanjutnya pada
awal November 2014, Pertagas
juga menanam 6000 bibit

mangrove di Distrik Mundu,
Indramayu Jawa Barat “Kami
berh arap agar masyarakat
mem iliki bertanggung ja
wab atas kelestarian ling
kungan,”katanya.
Selain penanaman
p oh o n , P e r t a g a s j u g a
mengembangkan program
pemberdayaan masyarakat
(community development)
dengan membentuk ma
syarakat mandiri yang berada
di Distrik Cilamaya. Sebagai
langkah awal, Pertagas
menggandeng kelompok
masyarakat dari Pondok

Pesantren Darul Aitam.
Sejumlah program unggulan
yang akan dilaksanakan di
antaranya pembuatan kolam
ikan lele, pembangunan
bendungan sampah dan kincir
air, dan pembangunan fasilitas
mandi, cuci kakus (MCK).
Selain itu, Pertagas juga telah
pemberian pelatihan bertujuan
mengembangkan kemampuan
individu, kelompok dan
lingkungan yang mencakup
pemahaman manajemen,
fungsi organisasi, diskusi
fenomena hingga implementasi
program.•PERTAGAS

Foto : ADITYO

Foto : PRIYO

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Pertamina League U18 : Liga bagi para pemain usia 17 dan 18 tahun ini, sebagai
bentuk berkesinambungan dari Liga U16 agar para pemain yang lebih senior
senantiasa menambah pengalaman dalam bertanding.

Olahraga Menpora, Raden
Isnanta, menambahkan, untuk
meniti pembinaan yang benar
dan mental siap berkompetisi,
kualitas bertanding juga harus
dijaga. Kemajuan yang dapat
dilihat adalah kematangan
bertanding, strategi, kete
rampilan aktualitas dan teknis.
Dengan begitu, usia
pemb entukan pun harus
dipersiapkan sedemikian rupa

dengan jadwal pertandingan,
agar mampu menumbuhkan
atlet-atlet berkualitas. “Ka
mi berharap periode per
tandingan juga dijaga. Dan
yang terpenting harus bisa
menciptakan edukasi, jangan
sampai mental pemain muda
terganggu karena wasit atau
hal-hal yang mengganggu
konsentrasi mereka,” ujar
Isnanta.• EGHA

Pelatihan Dasar Teknisi
MUSIcool di Yogyakarta
Y o g ya k a rta - S e t e l a h

Jakarta sebagai instruktur.

mengadakan

Pada hari pertama,

pelatihan dasar teknisi

pelatihan difokuskan pada

MUSIcool di Semarang pada

materi-materi teori mengenai

akhir Agustus 2014, Domestic

MUSIcool mulai dari hal

Gas Region IV dan Branch

teknis sampai dengan hal

Marketing DIY & Surakarta

pemasaran. Pada hari kedua,

mengadakan pelatihan dasar

pelatihan difokuskan pada

teknisi MUSIcool di SMKN

praktek aplikasi penggunaan

2 Yogyakarta pada 23-24

MUSIcool di mesin pendingin.

September 2014.

Di akhir pelatihan ini, Domestic

sukses

Teknisi mesin pendingin

Gas Region IV dan Branch

dipilih sebagai peserta

Marketing DIY & Surakarta

pelatihan karena dianggap

membentuk komunitas teknisi

sudah memiliki pengetahuan

MUSIcool D.I.Yogyakarta

dan skill mengenai pena

sehingga antara satu teknisi

nganan mesin pendingin.

dengan teknisi lainnya yang

Pelatihan dilakukan agar para

telah mengikuti pelatihan

teknisi lebih cepat beradaptasi

MUSIcool ini akan memiliki

dalam penggunaan MUSI

ikatan yang kuat.

cool sehingga dapat mem

Diharapkan dengan pe

perkaya kompetensi dan

latihan dasar teknisi MUSIcool

mengetahui manfaat maupun

ini dan telah dibentuknya

penanganan MUSIcool yang

komunitas teknisi MUSIcool

unik dibandingkan refrigerant

D.I.Yogyakarta, jaringan

Freon.

penjualan MUSIcool melalui

Pada pelatihan kali ini,

teknisi mesin pendingin da

Domestic Gas Region IV

pat lebih berkembang dan

dan Branch Marketing DIY

semakin eksis di dunia

& Surakarta mendatangkan

refrigerant.•MOR IV

pakar-pakar MUSIcool dari

SINOPSIS

Judul
Pengarang
Penerbit

: The Alchaemy of Air
: Thomas Hager
: Gramedia

Ini kisah tentang dua sosok laki-laki yang menemukan
sebuah cara untuk mengubah udara menjadi roti,
membangun pabrik-pabrik seukuran sebuah kota kecil,
berhasil menjadi kaya raya, ikut mendatangkan kematian
bagi jutaan orang, dan menyelamatkan kehidupan
miliaran orang.
Di awal abad keduapuluh, kemanusiaan menghadapi
ancaman global: Kelaparan masal segera menjadi nyata.
Sebuah panggilan bagi para ilmuwan dunia untuk
mencri solusinya. Ini adalah kisah dua manusia yang
menemukan solusinya: Fritz Haber yang brilian dan
mementingkan dirinya sendiri dan Carl Bosch yang
reklusif dan alkoholik. Bersama mereka menemukan
cara untuk membuat roti dari udara, membangun
pabrik dengan ukuran sebesar sebuah kota, dan
menyelamatkan jutaan nyawa.
Tetapi kegemilangan mereka harus dibayar dengan
sesuatu yang sampai saat ini harus kita tanggung.
Proses Haber-Bosch juga digunakan untuk membuat
bubuk mesiu dan bahan peledak yang membunuh jutaan
manusia selama dua perang dunia. Nasib Haber dan
Bosch pun tak lebih baik, karena keduanya kemudian
mengalami banyak kekecewaan, menanggung malu,
dan meninggal secara tragis.
Masalah bertambah besar sejalan dengan
perkembangan jumlah penduduk. Berkat mesin-mesin
yang luar biasa ini, sekarang kita menggandakan
jumlah nitrogen yang tersedia bagi sistem-sistem
hidup. Perubahan mendasar ini telah memungkinkan
tersedianya pangan bagi sekian miliar orang lagi di
bumi yang mustahil terlayani tanpa temuan tadi. Akan
tetapi, kita juga telah membawa planet kita kedalam
sebuah eksperimen yang dahsyat sekali membanjirinya
dengan nitrogen yang diambil dari udara meracuni
sungai-sungai dan danau-danau, mematikan kehidupan
di lautan, dan menyebabkan pemanasan global, tanpa
gambaran yang jelas tentang yang sedang kita kerjakan
atau akan menjadi seperti apa kelak. Semua ini dapat
diruntut ke dua sosok yang relative tidak dikenal berikut
mesin mereka.
Penyebabnya adalah sistem Haber Bosch. Pabrikpabrik Haber Bosch adalah penyebab mengapa
pangan dewasa ini begitu berlimpah dan relative sangat
murah. Mesin-mesin Haber Bosch menumbuhkan
tanaman-tanaman yang merupakan pakan ternak
dan menghasilkan minyak, gula, daging, dan bijibijian. Teknologi Haber Bosch juga digunakan untuk
membuat bahan bakar sinteti. Berpuluh tahun sebelum
krisis energy yang sekarang, pabrik-pabrik Bosch
sudah memasok Jerman dengan bensin sintesis
yang dibuat dari batu bara. The Alchemy of Air adalah
kisah yang luar biasa dan belum pernah diungkap
sebelumnya mengenai sebuah penemuan yang
mengubah cara kita menumbuhkan tanaman pangan
dan cara kita berperang-dan menyebabkan perubahan
fundamental dan dramatis terhadap kehidupan umat
manusia.•PERPUSTAKAAN
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Tingkat Kualitas Layanan Kegiatan Quality Management
Input – Proses – Output merupakan konsep dasar yang membentuk bisnis proses
sebuah Organisasi. Sesuai dengan kaidah ISO 9001, quality management mendefinisikan
ketiga elemen dasar tersebut sebagai upaya untuk membangun operasional manajemen
yang optimal dan mampu menghasilkan output yang mampu memenuhi kebutuhan para
pelanggan internalnya.
Adalah suatu kewajiban bagi organisasi
untuk mengukur kinerja dan kualitas output-nya
sebagai upaya untuk memastikan produk yang
dihasilkan sesuai dengan tuntutan pelanggan,
diantaranya melalui kegiatan pengukuran tingkat
kepuasan para pelanggannya seperti yang telah
dilakukan pada tanggal 21 Juli – 29 Agustus
2014.
Sebagai organisasi fungsional, kegiatan
quality management mengelola input yang
diproses melalui empat pilar kegiatan mutu yang
berupa continuous improvement program (CIP), standardization management (SM),
knowledge management Pertamina (KOMET) dan quality management assessment (QMA)
yang dijalankan secara terintegrasi yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah
atas output yang dihasilkan.
Kebijakan, mapping
dan rekomendasi yang
merupakan output harus
dapat dipastikan mampu
memenuhi kebutuhan
pada pelanggannya untuk
kemudian digunakan
dalam menjalankan
kegiatan operasional dan
strategisnya sesuai target
yang telah ditetapkan.
Sesuai dengan bisnisnya, kegiatan quality management mendefinisikan next proses
sebagai pelanggan internal sebagai berikut :
a) Fungsi pengelola kegiatan quality management di Direktorat lain, Unit Operasi/Bisnis/
Region dan Anak Perusahaan.
b) Gugus Continuous Improvement Program (CIP).
c) Fungsi, Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan yang menerapkan sistem
manajemen.
d) Fungsi, Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan selaku Aplikan.
e) Fungsi, Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan selaku Assessee
Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan diketahui bahwa media yang paling efektif
digunakan untuk sosialisasi adalah broadcast email dan forum sosialisasi off-line. Media
tersebut kedepannya harus dapat dioptimalkan lagi penggunaannya untuk internalisasi
berbagai kebijakan, target dan pencapaian kinerja kegiatan quality management.
Tampaknya kegiatan quality management mulai popular belakangan ini, yang
dicerminkan oleh hasil survei sebesar 80% responden telah mengenal kegiatan quality
management. Meskipun demikian bukan jaminan bahwa sudah banyak Pekerja
yang terlibat didalamnya.
Hal ini terbukti bahwa
masih rendahnya tingkat
keterlibatan Pekerja
yaitu sebesar 55%
yang sekaligus menjadi
PR bersama untuk
meningkatkan involvement
dan engagement-nya.
Kepuasan pelanggan
sebesar 3,2 dari skala
likert 1 – 5 menunjukkan

masih sangat luasnya area of improvement yang menjadi tanggung jawab untuk diperbaiki
kinerjanya.
Kegiatan QMA yang berfokus pada asesmen kinerja Organisasi masih merupakan hal
yang “eksklusif” bagi para Pekerja karena munculnya paradigma bahwa kegiatan tersebut
hanya untuk konsumsi para Manajemen puncak saja. Kurang pahamnya Pekerja terhadap
kegiatan ini tentu saja berdampak pada tingkat kepuasan yang dirasakan terhadap segala
jenis kegiatan asesmen.
Bagi Pekerja yang terlibat merasakan bahwa masih banyak yang harus ditingkatkan
dari proses pelatihan/peningkatan kompetensi terkait penyusunan Dokumen Aplikasi dan
monitoring tindak lanjut opportunity for improvement (OFI) – action for improvement (AFI).
PR besar selanjutnya adalah mengenai kegiatan standardization management (SM).
Implementasi sistem manajemen seperti ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001 dan sistem
manajemen lainnya yang sudah dikenal baik di Unit Operasi/Bisnis/Region dan sebagian
Anak Perusahaan ternyata belum familiar di telinga lingkungan Fungsi Kantor Pusat.

Pentingnya implementasi ISO 9001 pun sepertinya belum terinternalisasi dengan baik.
Daya tarik ISO dalam memberikan jaminan akan kualitas proses dan output (keluaran)
sepertinya belum cukup mampu mendorong kesadaran Fungsi-fungsi di kantor pusat
untuk secara sukarela mengimplementasikannya.
Jika di tahun 2014 ini quality management telah mengantongi banyak masukan
berharga dari para pelanggan atau pengguna jasanya, maka di tahun 2015 semua akan
menjadi bagian dari program perbaikan. Sederetan program strategis dan rencana jangka
pendek telah disusun sebagai hasil evaluasi kegiatan pengukuran tingkat kualitas kegiatan
QM. Diharapkan program dapat disusun, secara terintegrasi dan kolaboratif lintas fungsi.
Kita semua optimis program tersebur akan dapat diimplementasikan dan dikendalikan,
untuk memperbaiki kinerja.•

Oleh : Dewi Hanifah – Quality Management, General Affairs Directorate

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Pilihan tindakan ada pada diri kita sendiri dengan
konsekuensi dari masing-masing tindakan. Jika ter
jadi konflik pada lingkungan kita, kepentingan dan
hubungan antar pribadi menjadi hal yang harus kita
pertimbangkan.• http://manajemenppm.wordpress.com/2013/07/31/menanganikonflik-di-tempat-kerja/

dan sedotan. Kemudian acara diselingi dengan senam dan
penyuluhan tentang hidup sehat.
Tentunya dengan diselenggarakan pelatihan singkat
ini, dapat memperluas wawasan, menggali potensi diri
dan membangun kepercayaan diri setiap peserta. “Ini
merupakan upaya menyiapkan anggota PWP di seluruh
Indonesia, agar dapat menjamin menjadi pribadi yang
tangguh dan mandiri sebagai pendamping suami,” jelas
Kania.•WNR

Perpisahan dengan Penasihat PWP Pusat
JAKARTA – Penasihat PWP Pusat Karen Agustiawan
didampingi oleh Ketua umum PWP Pusat Kania M afdal
dan Ketua PWP Pusat Dwi M. Husen, Dyah Andri T Hidayat,
Maria Chrisna Damayanto, Rinie Hari Karyuliarto, Frida
Hanung Budya dan Yuni Budi Djatmiko foto bersama usai
memberikan cinderamata dan kenangan-kenangan dari
PWP untuk Karen Agustiawan di Gedung PWP, Ruang
Mawar, Simprug, Jakarta pada hari Selasa (21/10).
Persatuan Wanita Patra Pusat mengadakan acara
perpisahan untuk Karen yang telah selesai masa tugasnya
per 1 Oktober 2014. Acara dibuka dengan pertunjukan
tari dan pemberian cindermata oleh anak-anak TK
Patra. Di sela-sela acara Karen mendapatkan kejutan
dengan mendapatkan ucapan ulang tahun dalam bentuk
pemotongan tumpeng dan kue yang didampingi oleh
seluruh ketua PWP. Yang tampak berbeda dalam acara ini
adalah pesta kostum yang digunakan oleh seluruh anggota

dan pengurus dari berbagai Negara seperti Indonesia,
India, Jepang dan Spanyol. Acara juga diramaikan oleh
pertunjukan Vokal Grup, Dance dan Best Costume.
Di akhir acara Karen berpamitan dan diantar oleh seluruh
anggota PWP .•PRIYO

Forum CIP MOR III Tahun 2014
Bandung – Marketing Operation Region III menyelenggarakan
Forum Presentasi CIP 2014 dengan tema “From Bandung To
The World” di Hotel Aston Tropicana, Bandung, pada 8 – 10
Oktober 2014. Sebanyak 62 inovasi/risalah dipresentasikan
dalam forum ini. Seluruh inovasi tersebut diharapkan dapat
disebarluaskan dan menjadikan Pertamina memiliki insan mutu
berkelas dunia.
Selama 3 hari, seluruh peserta mempresentasikan hasil
karyanya dengan cara yang unik kepada para dewan juri. Mulai
dari peserta dengan tema power rangers, peserta berpakaian
preman, dan juga presentasi berbalut drama Sangkuriang.
Adapun pemenang kategori Gold berjumlah 7 partisipan (group
maupun perorangan), kategori Silver sebanyak 11 partisipan,
kategori Bronze sebanyak 39 partisipan, dan non kategori
sebanyak 5 partisipan.
Sebanyak enam peserta dengan nilai tertinggi diutus untuk
mengikuti Forum Presentasi CIP tingkat Korporat. Yaitu, PKM
Dexmania, SS Group Banten Sejahtera, GKM Patra Banten 2
/ GKM Gerem Bersatu, GKM Selat Sunda, PKM Preman dan
GKM Pelangi.
Menurut GM MOR III Afandi, Forum CIP 2014 dilaksanakan

Foto : MOR III

Untuk menangani konflik dengan efektif, kita harus
mengetahui kemampuan diri sendiri, dan juga pihakpihak yang mempunyai konflik. Ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan:
1. Introspeksi diri. Bagaimana kita biasanya
menghadapi konflik? Gaya apa yang biasanya digu
nakan? Apa saja yang menjadi dasar dan persepsi kita.
Hal ini penting untuk dilakukan sehingga kita dapat
‘mengukur kekuatan’ kita.
2. Mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat.
Sangat penting bagi kita untuk mengetahui pihak-pihak
yang terlibat. Kita dapat mengidentifikasi kepentingan
apa saja yang mereka miliki, bagaimana nilai dan sikap
mereka atas konflik tersebut dan apa perasaan mereka
atas terjadinya konflik. Kesempatan kita untuk sukses
dalam menangani konflik semakin besar jika kita melihat
konflik yang terjadi dari semua sudut pandang.
3. Identifikasi sumber konfliknya. Seperti
dituliskan di atas konflik tidak muncul begitu saja. Sumber
konflik sebaiknya dapat teridentifikasi sehingga sasaran
penanganannya lebih terarah kepada sebab konflik.
4. Mengetahui pilihan penyelesaian atau
penanganan konflik yang ada dan memilih yang
tepat. Ada lima tindakan yang bisa kita lakukan dalam
menangani konflik di tempat kerja.
Berkompetisi. Tindakan ini dilakukan jika kita
mencoba ‘memaksakan’ kepentingan sendiri di atas
kepentingan pihak lain. Pilihan tindakan ini bisa sukses
dilakukan jika situasi saat itu membutuhkan keputusan
yang cepat, kepentingan salah satu pihak lebih utama
dan pilihan kita sangat vital. Hanya perlu diperhatikan
situasi menang-kalah akan terjadi di sini, pihak yang
kalah akan merasakan dirugikan dan dapat menjadi
konflik yang berkepanjangan.
Tindakan ini biasa dilakukan dalam hubungan
atasan-bawahan, dimana atasan menempatkan
kepentingannya (kepentingan organisasi) di atas
kepentingan bawahan.
Menghindari konflik. Jika salah satu pihak
menghindar dari situasi konflik secara fisik atau pun
psikologis. Sifat tindakan ini hanya menunda konflik yang
terjadi. Situasi menang-kalah terjadi lagi di sini.
Menghindari konflik bisa dilakukan jika masingmasing pihak mencoba untuk mendinginkan suasana,
membekukan konflik untuk sementara. Dampak kurang
baik bisa terjadi jika pada saat yang kurang tepat konflik
‘meletus’ kembali, ditambah lagi jika salah satu pihak
menjadi stress karena merasa masih memiliki ‘hutang’
menyelesaikan persoalan tersebut.
Akomodasi. Jika kita mengalah dan mengorbankan
beberapa kepentingan sendiri agar pihak lain
mendapatkan keuntungan dari situasi konflik itu. Disebut
juga sebagai self-sacrifing behavior. Hal ini dilakukan jika
kita merasakan kepentingan pihak lain lebih utama atau
kita ingin tetap menjaga hubungan baik dengan pihak
tersebut. Pertimbangan antara kepentingan pribadi dan
hubungan baik menjadi hal yang utama di sini.
Berkompromi. Tindakan ini dapat dilakukan jika
kedua belah pihak merasa bahwa kedua hal sama-sama
penting dan hubungan baik menjadi yang utama. Masingmasing akan mengorbankan sebagian kepentingannya
untuk mendapatkan situasi menang-menang.
Berkolaborasi. Menciptakan situasi menangmenang dengan saling bekerja sama.

Foto : WAHYU

Mengelola
konflik di kantor

Simprug - Bidang Organisasi PWP Pusat (PWPP) ber
inisiatif mengadakan pelatihan pengembangan diri, yang
dipandu oleh Krishna Murti sebagai fasilitator dengan tema
“Menjadi Wanita yang Kuat dan Mandiri”. Pelatihan ini diikuti
oleh perwakilan dari setiap direktorat, anggota PWPP dan
Tingkat wilayah di seluruh Indonesia. (25/9)
Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum PWPP
Kania Afdal Bahaudin, Ketua PWP Dit. Pemasaran dan
Niaga Frida Hanung Budya, Ketua PWP Dit. Gas Rinie Hari
Karyuliarto, Ketua PWPP Dit. Pengolahan Maria Chrisna
Damayanto dan Ketua PWPP Dit. Keuangan Diah Andri
T. Hidayat.
Kania berharap, PWP akan terus berkembang ke arah
yang lebih baik dalam peningkatan kualitas anggotanya.
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pribadi yang
memiliki kemampuan diri yang baik.
Dalam pemaparannya, Krishna Murti menjelaskan
tentang hidup yang seimbang, bagaimana cara menguasai
pikiran agar menjadi pribadi yang kuat. Para peserta
begitu antusias mengikuti pelatihan ini karena disajikan
dengan cara yang menarik, seperti menggunakan telur

Foto : PRIYO

sumber : febiwrite.blogspot.com

Menjadi Wanita yang Kuat dan Mandiri

sebagai alat suatu sistem untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi internal Pertamina. “Ini merupakan bentuk dukungan
manajemen terhadap perbaikan berkelanjutan dalam setiap
proses operasi yang ada di perusahaan, dengan menciptakan
budaya inovasi. Forum CIP ini juga menjadi reward recognition
untuk memberikan semangat dan motivasi kepada pekerja
untuk terus mengejar target dan meningkatkan profit bagi
perusahaan,” ujarnya.•MOR III
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Kualitas Hidup Cecilia Meningkat Berkat CSR Pertamina

Foto : PRIYO

JAKARTA – Corporate Secretary Nursatyo Argo menyapa pasien syndrome marfan (kelainan jantung, mata dan tulang
belakang) Cecilia (5 tahun) di Gedung Perwira 6, Pertamina Pusat, Jakarta, pada Senin (27/10). Cecilia mendapatkan
bantuan dari CSR Pertamina melalui operasi cangkok kornea pada mata sebelah kiri pasien pada 27 Agustus 2014.
Sebelumnya Cecilia juga menjalani operasi jantung pada 27 Desember 2012 dan melakukan tanam lensa pada mata
sebelah kanan, pada 27 Maret 2013. Putri pasangan dari Seska (30) dan Antonio (34) ini berpamitan dan mengucapkan
terimakasih kepada Pertamina yang telah banyak membantu dirinya dalam pengobatan. Rencananya, tahun depan
Cecilia akan menjalani operasi tanam lensa untuk mata sebelah kiri yang masih buram.•PRIYO

Foto :URIP

Pertamina Jajaki Bermitra Bisnis dengan JX Nippon dalam RDMP
JAKARTA - Pertamina menerima kunjungan delegasi dari JX Nippon, perusahaan minyak dan gas dari Jepang,
dalam rangka mencari strategic partner untuk RDMP (Refining Development Master Plan). Kunjungan berlangsung
pada Kamis (25/9) di Executive Lounge Lantai M Gedung Utama Pertamina. Delegasi Pertamina dipimpin oleh
VP Corporate Strategic Planning Heru Setiawan dan VP Strategic Planning, Business Development & Operational
Risk – Refining Achmad Fathoni Mahmud. Achmad Fathoni menjelaskan, JX Nippon merupakan salah satu
enam mitra strategis yang sedang dijajaki Pertamina. Lima lainnya adalah Saudi Aramco (Arab Saudi), SK Energy
(Korea Selatan), PTT (Thailand), Sinopec (Tiongkok) dan Kuwait. Pembicaraan ini barulah due diligence, belum
mengikat kedua belah pihak. Sebelumnya delegasi JX Nippon sudah mengunjungi Balongan (Selasa, 23/9) dan
Balikpapan (24/9), serta mengunjungi Cilacap (Kamis, 25/9).•URIP

BDI MOR I Ajak Pekerja Hijrah ke Arah Lebih Baik

Foto :MOR I

MEDAN - BDI Pertamina Marketing Operation Region I melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam 1436 H, Senin (27/10)
di Gedung Serba Guna Kantor MOR I Pertamina Medan. Pada kesempatan ini, Ustad Drs. H Ahmad Suhaimi MA yang
hadir bertausiyah mengajak seluruh pekerja untuk berhijrah ke arah yang lebih baik dalam urusan pekerjaan. “Bekerjalah
dan beribadahlah karena yakin bahwa Allah itu selalu melihat perilaku kita,” ujarnya. Sebelumnya seluruh jama’ah Badan
Dakwah Islam Pertamina Marketing Operation Region I melakukan sholat Zuhur berjama’ah.•WALI

Media Visit PHE ONWJ PAPA FS

Foto : PHE

JAKARTA – Dalam rangka menjalin hubungan yang baik dan memberikan informasi yang jelas kepada Media. PT
Pertamina Hulu Energi Offshore West North Java (PHE ONWJ) mengajak media cetak dan televisi ke Anjungan Lepas
Pantai PAPA Flowstation, Selasa (21/10). Para jurnalis selain diberikan informasi juga melihat secara langsung bagaimana
situasi dan kondisi pengeboran minyak di tengah laut. Mereka diajak berkeliling melihat setiap bagian pada anjungan
tersebut. Dengan kunjungan ini diharapkan para wartawan akan lebih memahami bagaimana pekerjaan di industri hulu
Migas.•PHE

Konsinyering Finalisasi Uraian Pekerjaan Jabatan di RU II Dumai

Foto : RU II

DUMAI – Refinery Unit (RU) II Dumai melaksanakan Konsinyering Finalisasi Uraian Pekerjaan Jabatan (UPJ). Agenda
berlangsung selama dua hari di Primier Pekanbaru, pada 15-16 September 2014. HR Manager RU II, Azwar Syahidin,
membuka acara tersebut. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari perumusan UPJ/UPT yang dilakukan pada Mei lalu
dengan melibatkan pihak konsultan. Peserta Finalisasi UPJ/UPT adalah para pekerja perwakilan setiap Fungsi RU II. Pada
agenda finalisasi tersebut, setiap Fungsi mengoreksi dan menyatukan visi setiap uraian job dan tugas.•IRW

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

DANI ADRIANANTA
PJ Marketing Director
PT Pelita Air Service

eko sigit sukadi

iswina dwi y.

zainal abidin

Foto : ADITYO

Foto : KUNTORO

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Upstream Finance Business Support
Manager,
Direktorat Keuangan

Account Receivables Manager
Direktorat Keuangan

Account Payables Manager
Direktorat Keuangan

nailul achmar

Area Manager Finance MOR IV
Direktorat Keuangan

irfan setiadi

Compliance, Ethics & Fraud Mgt Manager
Legal Counsel & Compliance

WIYONO
Network Support Manager,
IT Operation,
Corporate Shared Service,
Direktorat Umum

12

Pertamedika Bersatu dan Berkarya
di Usia 17 Tahun
JAKARTA – Menapaki usia
17 tahun, Pertamina Bi
na Medika (Pertamedika)
melangsungkan syukuran dan
doa bersama seluruh insan
Pertamedika di Auditorium
Graha RSPP, Selasa (21/10).
Turut hadir dalam perayaan
tersebut Direktur Utama
PT Pertamedika, Mardjo
Soebiandono, jajaran direksi
dan komisaris Pertamedika
dan unit usaha Pertamedika
serta mantan direksi
Pertamedika terdahulu.
Di usianya yang ke17, Pertamedika semakin
menunjukkan kedewasaan
dan kemandiriannya dalam
menggapai cita-cita untuk
menjadi power house
Indonesia di bidang ke
sehatan. Berbagai upaya
dan strategi terus giat dila
kukan oleh segenap insan
Pertamedika.
Dalam sambutannya,
Mardjo Soebiandono meng
imbau agar seluruh insan
Pertamedika bersatu dan
berkarya mewujudkan rumah
sakit yang terbaik, menjadi

panutan rumah sakit lain
dan melayani orang banyak
dengan motto La Prima
(Profesional, Ramah, Ikhlas,
Mutu dan Antusias).
“Ini momentum yang tepat
untuk seluruh komponen
yang ada di Pertamedika
bersatu dan berkarya dengan
bekerja keras, kerja cerdas,
saling bahu-membahu, sa
ling membantu dan saling
menolong untuk kemajuan
dan kejayaan Pertamedika,”
tegas Mardjo.
Pihaknya ingin menjadikan
Pertamedika suatu jasa
kesehatan rumah sakit
nasional yang mendunia.
Mardjo menjelaskan, pada
tahun 2008 Pertamedika
menambah 6 Rumah Sakit,
dan sekarang menjadi 25
rumah sakit yang tersebar di
seluruh Indonesia.
“Pertamedika akan
terus berekspansi dengan
mendirikan beberapa unit
rumah sakit dan poliklinik
dengan sistem KSO seperti
ANTAM Medika, Rumah Sakit
di Lampung Tengah, Rumah

Foto : WAHYU

IWAN HARTAWAN
Vice President Marketing Development,
Petrochemical

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : PRIYO

Foto : KUNTORO
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Direktur Utama PT Pertamedika, Mardjo Soebiandono memotong tumpeng ulang
tahun ke-17 PT Pertamedika disaksikan jajaran direksi dan komisaris Pertamedika.

Sakit di Jambi kerja sama
kita untuk pengadaan dokterdokter spesialis. Termasuk
Rumah Sakit di Sangatta yang
baru kita resmikan,” lanjutnya.
Disamping itu, awal tahun
2015 Pertamedika juga
akan membangun gedung
STIKES dilengkapi dengan
apartemennya di Sinabung
Simprug, Jakarta Selatan.
Hal ini dilakukan sematamata untuk menciptakan
tenaga perawat yang andal
dan profesional.
Banyak pencapaian yang
telah dituangkan Pertamedika

di usianya yang ke-17 ini.
Pencapaian terakhir adalah
P e r t am e d i k a b e r h a s i l
melakukan transplantasi Liver
di Rumah Sakit Pertamedika
Sentul dan operasi jantung
terbuka yang terus bertambah
banyak.
Hal ini menunjukkan,
pada akhirnya Pertamedika
harus menjadi Rumah Sakit
Nasional yang mendunia dan
senantiasa mengembangkan
produk jasa layanan kese
hatan yang profesional, Efek
tif, efisien dan modern menuju
World Class Health Care.•IRLI

Berharap Pemerintah Mendukung Akselerasi di Bisnis Aviasi
Jakarta – Presiden Direktur
PT Pelita Air Services (PAS)
berharap kepada para pe
mangku kebijakan terkait
untuk membuat peraturan
yang memudahkan perkem
bangan bisnis pesawat carter
dalam negeri, khususnya
yang melayani oil and gas
company.
“Siapapun yang ada disini
kita ada authority. Adapun
regulator yang berkaitan
dengan SKK Migas, kita
pemain di oil and gas ini sa
ngat sedikit dan sangat sulit.
Barrier to entry-nya besar,
tapi kemampuan kita untuk
growth itu juga kecil, berat,
karena peraturan yang ketat
baik dari SKK Migas maupun
oil and gas company sendiri,”
kata Andjar Wibawanun,
saat menghadiri pembukaan
IBCAS (Indonesia’s Business
& Charter Aviation Summit)
2014, (15/10) di Grand
Mercure Hotel, Jaakrta.
Andjar berharap hal
t e rs e b u t b i s a d i c e g a h ,

dan sebaliknya urusannya
dipermudah, dengan begitu
pebisnis di pesawat charter
dalam negeri bisa lebih ba
nyak dan berkembang.
Hal senada juga disam
paikan oleh Ketua Umum,
Indonesia National Air Carriers
Assosiation, Arif Wibowo.
“Bisnis penerbangan carter
Indonesia harus ditingkatkan
kualitas bisnisnya agar mampu
bersaing saat penerapan
Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) 2015,” ujarnya.
Menurut Arif, kondisi
bisnis penerbangan carter
saat ini masih belum
berkembang dengan para
p e ma n g k u k e p e n tinga n
belum melihat potensi dari
bisnis penerbangan carter.
Ia mengatakan pemerintah
memiliki tanggung jawab
untuk mengembangkan bisnis
tersebut. Kondisi infrastruktur
belum mampu mendorong
pertumbuhan bisnis tersebut.
“ P e r u s a h a a n p e n e r
bangan carter nasional perlu

mendapat dukungan seperti,
kepastian regulasi, kesiapan
inf rastruktur, keberadaan
fasilitas pemeliharaan serta
ketersediaan suku cadang
pesawat,” kata Arif.
Arif menyatakan, mas
kapai penerbangan carter
berperan mendorong per
tumbuhan ekonomi. “Se
makin pesatnya pertumbuhan
bisnis di Indonesia mem
butuhkan akomodasi yang
cepat. Karena itu, bisnis
penerbangan carter dapat
memiliki peran yang lebih
signifikan dalam mendorng
pertumbuhan ekonomi nasio
nal,” katanya.
Ketua Penerbangan
T idak Berjadwal INACA,
Denon Prawiraartmadja
mengatakan bisnis pesawat
carter memiliki potensi untuk
tumbuh. “Dengan ceruk
pasar baru 5% dari seluruh
jasa penerbangan nasional,
perusahaan penerbangan
carter diperkirakan mencapai
nilai penjualan hingga US$

530 juta,” papar Denon.
Ia menambahkan
komposisi armada pesawat
carter Indonesia hanya
253 unit dibanding 442
unit pesawat yang terbang
secara berjadwal. “Secara
umum penerbangan carter
Indonesia masih didominasi
oleh transportasi personel
perusahaan migas, VIP,
ambulans udara, survei udara
dan penerbangan khusus
untuk turis,” jelas Denon.
Sementara itu Andjar
Wibawanun mengatakan,
PT PAS, sebagai provider
terbesar yang men-support
o i l a n d g a s c o m p a n y,
pihaknya akan tetap fokus
melayani sektor oil and
gas. Rencananya akan
didatangkan satu lagi unit
pesawat jenis ATR 72- 500
yang khusus melayani PT
Pertamina (Persero), dengan
rute penerbangan Jakarta –
Dumai, Jakarta-Cilacap, dan
Jakarta-Cirebon.•SAHRUL
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PPN Resmikan Wisma
AMT di TBBM Cikampek

Cikampek - Sadar akan pentingnya aspek
keselamatan kerja, dan demi menaikkan kinerja
serta meningkatkan kesejahteraan Awak Mobil
Tangki (AMT), Pertamina Patra Niaga (PPN)
mendirikan lagi Wisma AMT, kini di TBBM Cikam
pek, pada Jumat (24/10).
Bertempat di TBBM Cikampek, peresmian
Wisma dilakukan oleh Direktur Utama PPN Ferdy
Novianto didampingi oleh Direktur Operasi PPN
Gema Iriandus Pahalawan dan Manager Supply
and Distribution Markering Operation Region III
Pertamina (Persero) Zulfian Siregar.
Ferdy mengatakan, hadirnya Wisma AMT
ini menjadi bentuk kepedulian Pertamina Patra
Niaga terhadap kesejahteraan AMT. “Diharapkan
hanya sumber daya manusia terbaik lah
yang bertugas mengawal distribusi BBM bagi
masyarakat dan industri,” ujar Ferdy. Hal ini
menurutnya adalah bentuk dari perhatian khusus
dari PPN pada kebugaran dan kesiapan AMT
dalam bertugas agar keselamatan berkendara
tetap terjaga.
Senada dengan itu, Manager Supply and
Distribution Markering Operation Region III
Zulfian Siregar mengungkapkan, hal ini adalah
wujud kesepahaman bersama antara Pertamina
dan PPN, dalam rangka meningkatkan kinerja
AMT.
“Vitalitas AMT diharapkan bisa lebih terjaga,
apalagi dengan kondisi TBBM yang siaga
beroperasi selama 24 jam,” kata Zulfian.
Ia juga menambahkan, kesehatan AMT
juga merupakan hal penting yang tertulis dalam
kesepahaman tersebut. “Tidak akan ada
AMT yang bekerja selama lebih dari 12 jam,”
tambahnya.
Sedianya TBBM Cikampek merupakan salah
satu pusat penyaluran terbesar yang didukung
oleh hampir 400 AMT. Terkait dengan itu PPN
mengamanatkan para AMT untuk melakukan
medical check up sebelum bertugas, demi
kelancaran distribusi. Hal ini merupakan sebuah
hal baru yang dihadirkan di wisma AMT, sekaligus
sebuah komitmen dari PPN.
Adapun sebagai “rumah istirahat” bagi AMT
TBBM Cikampek tersebut dilengkapi oleh fasilitas
alat pendingin (AC), tempat tidur yang nyaman
hingga kapasitas 35 orang, ruang relaksasi,
hingga layanan pijat. Dekorasi ruang berlapis
wallpaper motif alam semakin meningkatkan
kualitas istirahat yang dimanfaatkan para AMT.
Ada juga ruang pemeriksaan kesehatan
yang didukung tenaga medis untuk memeriksa
kondisi fisik AMT sebelum bertugas. Selain itu,
terdapat mushola dan Anjungan Validasi Mandiri.
Nilai bangunan Wisma AMT serta seluruh fasilitas
yang menyatu dengan Kantor Operasi Fleet
Management Pertamina Patra Niaga tersebut
mencapai sekitar Rp 1,3 miliar.•SAHRUL

MAKASSAR - PT Pertamina
Geothermal Energy (PGE)
melakukan Penandatanganan
Nota Kesepahaman dengan
Komando Daerah Militer
VII/Wirabuana tentang
Penguatan Pembinaan
Teritorial dan Pengamanan
Obyek Vital Nasional Strategis
serta Pembuatan Sarana dan
Prasarana di Area dan Proyek
PT Pertamina Geothermal
Energy Lahendong di Wila
yah Komando Daerah Militer
VII/Wirabuana.
Penandatanganan
d i l a k u k a n o l e h D i re k t u r
Utama PGE Rony Gunawan
dan Panglima Kodam VII/
Wirabuana Mayor Jenderal

TNI Bachtiar S.Ip, M.AP di
Makodam VII/Wirabuana di
Makassar, pada Senin 27
Oktober 2014.
Dalam kesempatan
tersebut Direktur Utama
PGE Rony Gunawan me
nyampaikan bahwa PGE
hingga saat ini telah menya
lurkan bantuan Corporate
Social Responsibility (CSR)
di sekitar Area Lahendong
baik itu di bidang pendidikan,
kesehatan, lingkungan dan
juga infrastruktur.
Sementara itu Panglima
Kodam VII/Wirabuana Mayor
Jenderal TNI Bachtiar S.Ip,
M.AP mengharapkan agar
PGE lebih meningkatkan lagi

Foto : PGE

PGE Tandatangani Kerja Sama
dengan Kodam VII/Wirabuana

Direktur Utama PGE Rony Gunawan dan Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayor
Jenderal TNI Bachtiar S.Ip, M.AP usai menandatangani nota kesepahaman.

hubungan dan kerja sama
dengan masyarakat sekitar
daerah operasi sehingga

didukung oleh seluruh la
pisan masyarakat di daerah
tersebut.•PGE

PHE ONWJ Dorong Pekerja Sadar HSSE
Dengan Program Star Trek
Jakarta – Industri minyak

boleh dikesampingkan. Maka

dan gas (migas) merupakan

agar budaya safety first ter

kegiatan eksplorasi, eksploi

patri di setiap jiwa pekerja,

tasi dan produksi sumber

ma na je me n PHE O NWJ

daya mineral yang sarat akan

membuat program Star Trek

resiko. Menyadari tingginya

yang mendorong pekerja

resiko kecelakaan kerja yang

untuk bangga karena telah

mengintai setiap pekerjanya,

memahami pentingnya aspek

PT Pertamina (Persero) se

keselamatan kerja. Tingkat

bagai satu-satunya peru

pemahaman itu diwujudkan

sahaan energi nasional sa

dengan penyematan tanda

ngat mengedepankan aspek

bintang 1 sampai 4 pada

health safety security &

safety helmet-nya sesuai

environment (HSSE). Seperti

dengan tingkat pemahaman

dengan instan, harus diawali

time injury (LTI). Berbagai

yang dikatakan Pelaksana

mereka terhadap aspek ke

dengan pelatihan dan adanya

sertifikasi guna mendukung

Tugas (Plt) Direktur Utama

selamatan. “Contohnya,

endorsement serta harus ada

kegiatan operasi perusahaan

sekaligus Direktur Hulu PT

bintang satu mengartikan

figure nyata yang memberikan

juga turut dilakukan seperti

Pertamina, Muhamad Husen,

bahwa pekerja tersebut

teladan di sekitar mereka.

sertifikasi ISO 14001 ba

“Tidak ada tawar menawar

telah mengerti bagaimana

“Program ini memang kami

gi tim Transportasi dan Fa

terhadap aspek HSSE, setiap

keselamatan untuk dirinya

tujukan untuk teman-teman

cilities Management dalam

pekerja harus mengerti serta

sendiri. Selain bintang ada juga

yang berada di offshore

melakukan konservasi energi.

mengedepankan hal tersebut

tanda seperti obat nyamuk

karena level resiko kecelakaan

Kemudian beberapa fasilitas

terutama yang bertugas di

yang berarti pekerja tersebut

kerja yang mereka tanggung

seperti FPSO Arco Ardjuna,

wilayah kerja dengan level

belum mengerti bagaimana

sangat tinggi,” lanjut Jonly.

ORF Muara Karang, ORF

kecelakaan yang sangat tinggi

menjaga keselamatannya

Bukti keseriusan PHE

Tanjung Priok, dan ORF

seprti di offshore,” ujarnya

dirinya , nah inilah yang perlu

ONWJ dalam mengutamkan

Cilamaya telah tersertifikasi

beberapa waktu lalu.

kita intervensi,” jelas Jonly

HSSE tercermin dengan

ISO 50001 mengenai Sistem

lebih detail.

keberhasilan mencatatkan

Manajemen Energi.

Sejalan dengan yang

Aktivitas Pekerja di salah satu anjungan lepas pantai Blok ONWJ.

Foto : DIT. HULU

Foto : PRIYO

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

dikatakan Husen, Executive

Diharapkan dengan

total recordable incident

“Di luar itu masih se

VP/GM Pertamina Hulu

program ini bisa membuat

rate (TRIR) per September

abrek penghargaan lain

Energi-Offshore North West

para pekerja untuk berprilaku

2014 sebesar 0,16 melebihi

yang diperoleh PHE ONWJ

Java (PHE ONWJ) Jonly Si

taat terhadap asas-asas

dari target yang ditetapkan

pada level nasional maupun

nulingga mengatakan (10/10),

HSSE. Kesadaran terhadap

Persero untuk TRIR adalah

internasional terkait dengan

bahwa aspek HSSE menjadi

asas-asas HSSE memang

sebesar 0,64, dengan catatan

HSSE,” ungkap Jonly meng

perhatian utama yang tidak

bukan hal yang bisa dilakukan

44,6 juta jam kerja tanpa loss

akhiri perbincangan.•DIT. HULU
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Program Konversi :

14

Pertamina Gunakan LNG untuk Mobil Tangki
kepada mobil tangki BBM

bahan bakar pada

ini masih menggunakan

mulai mengkonversi

mobil tangki BBM dari
Solar non subsidi ke

LNG sebagai bentuk
nyata pelaksanaan

Pertamina yang selama
Solar non subsidi. Setelah
dilakukan berbagai uji
coba, tuturnya, Pertamina
berkesimpulan penggunaan
LNG sangat tep at untuk

program konversi

mobil tangki BBM.

konversi ini maka

ngan kombinasi 43% Solar

BBM ke gas. Dengan
didapatkan efisiensi
biaya bahan bakar

sebanyak 42.000 KL

per tahun yang setara
dengan Rp280 miliar
per tahun.

“Dari hasil uji coba de
dan 57% LNG, dihasilkan
efisiensi di atas 14% jika
dibandingkan dengan peng
gunaan Solar 100%. Ini
sangat menggembirakan
dan kami berkomitmen untuk
memperluas pelaksanaan
program ini ke seluruh mobil
tangki BBM berukuran besar

JAKARTA – Dimulainya pro

milik Pertamina,” terangnya.

dengan peresmian peman

Pertamina telah memasang

gram konversi ini ditandai
faatan LNG sebagai bahan
bakar mobil tangki Pertamina
di Terminal BBM Balikpapan
oleh Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina Hanung
Budya, pada (27/10).
Hanung Budya menga
takan, dalam upaya men
d uk u n g i m p l e m e n t a s i
bauran energi sebagaimana
diputuskan dalam Perpres
No.05 tahun 2006, Pertamina
memandang perlunya pelak
sanaan konversi BBM ke
gas di segala lini, termasuk

Dalam uji coba tersebut,
conversion kit pada 5 mobil
tangki dengan menggunakan
dual fuel system. Selain
itu, Pertamina melakukan
pengadaan ISO tank LNG
serta pembangunan sarana
pengisian LNG di Terminal
BBM Balikpapan.
Hanung mengatakan
terdapat sekitar 2.100 mobil
tangki di bawah pengelolaan
anak perusahaan yang dapat
dikonversi bahan bakarnya
ke LNG. Jika seluruh mobil
tangki tersebut berhasil

dikonversi, maka total
penghematan biaya bahan
bakar mobil tangki BBM
bisa mencapai Rp280 miliar
per tahun.
“Solar yang dapat
dihemat mencapai sekitar
3.500 KL per bulan.
P e n g h e m a t a n t e rs e b u t
bisa bertambah apabila
komposisi LNG dalam dual
fuel mix lebih besar. Kami
dalam waktu dekat juga
akan melakukan uji coba
pengg unaan LNG 100%,”
ungkapnya.
Direktur

Foto : WAHYU

PT Pertamina (Persero)

Gas

Pertamina Hari Karyuliarto
mengungkapkan pada
tahap awal pasokan LNG
untuk program konversi ini
bersumber dari PT Badak
NGL yang berkolaborasi
den gan anak perusahaan
Pertamina yang bergerak di
sektor gas lainnya, yaitu PT
Pertagas dan PT Nusantara
Regas. Dia mengatakan
LNG memang cocok
digunakan untuk heavy duty
vehicles, seperti mobil tangki
BBM, truk dan alat berat
pertambangan serta truk
besar untuk jarak tempuh
yang jauh.
Indonesia, tutur nya,
akan sangat diuntungkan
a p a b i l a p ro g r a m y a n g

Direktur Pemasaran & Niaga Hanung Budya melakukan pengisian perdana LNG ke mobil tangki BBM sebagai tanda
peresmian penggunaan LNG untuk bahan bakar mobil tangki BBM Pertamina.

diinisiasi Pertamina dan
terbukti sangat positif ini
dapat pula dilaksanakan
pada kendaraan sejenis oleh
perusahaan-perusahaan.
Sejauh ini, katanya, Pertamina
telah melaksanakan program
pilot project penggunaan
LNG sebagai bahan bakar
alat berat dan angkutan
pertambangan bekerjasama
dengan Indominco Mandiri
dan Berau Coal.
Apabila inisiatif Pertamina
ini diterapkan pada
kendaraan-kendaraan berat
lainnya, maka dampaknya
akan sangat positif dalam

mengurangi ketergantungan
Indonesia akan impor Solar.
Pertamina memproyeksikan
penggunaan LNG pada
sektor transportasi dan alat
berat bisa mencapai 0,4 juta
ton per tahun pada 2015
dan mencapai 1,3 juta ton
per tahun pada 2019 yang
digunakan oleh kendaraan
berat tambang, perkebunan
dan bus jarak jauh. Jumlah
tersebut tentunya akan
men ingkat jika angkutan
kereta api dan juga kapal
laut juga menggunakan LNG.
Dengan jumlah penggunaan
LNG tersebut maka volume

BBM jenis diesel yang dapat
dikurangi bisa mencapai 0,9
juta kiloliter pada 2015 dan
sekitar 3 juta kiloliter pada
2019.
Penggunaan LNG un
tuk bahan bakar moda
transportasi memiliki
beberapa keunggulan, selain
lebih efisien juga ramah
lingkungan karena emisi
gas buangnya lebih kecil
dibandingkan dengan Solar.
Terlebih, tingkat keamanan
penggunaan LNG juga
sangat terjamin karena
disimpan dalam tekanan
normal.•RUDI

JAKARTA – Sejalan dengan

menyumbangkan medali

dapat berkiprah dan lebih

di Singapura dan Olimpiade

komitmen perusahaan atas

untuk kontingen Indonesia

berprestasi lagi dalam ajang

2016 di Brazil.

duk ungannya di bidang

dalam ajang Asian Games

multi event internasional

“Semoga ini menjadi

olah raga, PT Pertamina

2014 Incheon, Korea Selatan.

selanjutnya,” ungkap VP

penyemangat bagi para

(Persero) melanjutkan ke

Ali berharap, raihan yang

Corporate Communication

atlet untuk kembali meraih

seriusannya menyokong

sangat membanggakan itu,

Pertamina Ali Mundakir.

hasil yang lebih besar, serta

kiprah Atlet-atlet bulutangkis

mampu mendorong atlet-

Seperti diketahui, dalam

menjadi pemacu bagi yang

dan dayung di ajang multi

atlet di cabang olahraga

Asian Games cabang bulu

lain untuk berlatih lebih giat

event internasional, menyusul

lainnya untuk dapat meraih

tangkis Indonesia menyum

dan berjuang lebih gigih lagi,”

keberhasilan cabang tersebut

prestasi lebih tinggi. Untuk

bang 2 medali emas 1 perak

harapnya di Gedung Koni

memperoleh medali dalam

itu, komitmen yang dila

dan 1 perunggu, sedangkan

Pusat, GBK Senayan, Rabu

ajang Asian Games 2014

kukan Pertamina dalam me

dayung menyumbang 1 pe

(22/10).

Incheon, Korea Selatan.

ngembangkan olah raga

runggu.

Vice President Corporate
Communication Pertamina,

nasional mampu menjadi
pionir.

Sementara Ketua Umum

Foto : RU III

Pertamina Komit Dukung Cabang Olahraga Bulutangkis dan Dayung

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir secara simbolis
menyerahkan perlengkapan olahraga kepada pelatih bulutangkis Indonesia Ricky
Subagja.

Bantuan Pertamina

KONI Pusat Tono Suratman

yang merupakan tindak

menegaskan, pembinaan

gram dan anggaran harus

dilakukan Pertamina ini

Ali Mundakir, memaparkan,

“Dalam kaitan ini, Per

lanjut dari kerja sama antara

olahraga harus terus

saling mendukung. Karena

m e nj a d i p e nd u l u m d a n

cabang bulutangkis dan

tamina meneguhkan komit

Menpora, Menteri BUMN dan

dilakukan agar atlet-atlet

menurutnya, komitmen

contoh bagi BUMN lain

dayung merupakan dua dari

men untuk melanjutkan du

Ketua Umum KONI Pusat

Indonesia semakin terpacu

tersebut sudah dibuktikan

untuk mendukung kemajuan

23 cabang olahraga yang

kungan kepada atlet-atlet

ini akan disalurkan untuk

untuk meraih prestasi.

di beberapa negara. “Semo

olahraga nasional,” tukas

dikirim Indonesia dan berhasil

bulutangkis dan dayung agar

persiapan Sea Games 2015

ga bentuk dukungan yang

Tono.• EGHA

Ia juga menuturkan, pro
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Foto : MOR I

Medan – Sebelum bersaing
di Annual Pertamina Quality
Award 2014 di Jakarta nan
tinya, 7 Gugus Terbaik ajang
Forum Presentasi Continuous
Improvement Program (CIP)
2014 MOR I menunjukkan
kebolehannya kepada pekerja
dan tim manajemen MOR
I, Kamis (23/11) di Gedung
Serbaguna.
K e t u j u h t e r b a i k p e r
wakilan Region I, yaitu ada
lah Proyek Kendali Mutu
(PKM) Laksamana, GKM
Flare, GKM Siantarmen,

GKM General, GKM Krang,
Suggestion Sistem (SS) Tri
Yudha, dan SS Febry Arieffani.
Sementara itu GM MOR
I, Jumali berharap semua

perwakilan MOR I yang
akan mengikuti ajang Annual
Pertamina Quality Award
2014 dapat membawa hasil
yang terbaik bagi MOR I.•WALI

BALONGAN - OPI RU VI Balongan menyelenggarakan kegiatan SITE Assignment Energy
Management System Academy Tahun 2014. Kegiatan yang dilaksanakan selama 5 hari
yakni 11 – 15 Agustus 2014 ini diikuti oleh pekerja RU II Dumai.
SITE Assignment Energy Management System Academy diadakan dengan tujuan
memberikan pembekalan praktek langsung di lapangan untuk melengkapi materi yang
diberikan di Class Room (Blended Learning), memahami dan mampu mengimplementasikan
energy management sesuai yang ditugaskan di lapangan dan menjadikannya sebagai
knowledge sharing serta mendorong inisiatif improvement di tempat kerja masing-masing
peserta.
Pada kegiatan yang mendapat pengarahan dari OPI Manager RU VI Sudi Kasiyan
tersebut, seluruh peserta mendapatkan pendidikan terkait penyusunan Ell Value Accelerator
Roadmap, Penyusunan Cascading KPI & KAI, Performance Monitoring dan Penyusunan
Equipment Readliness.
Bertindak sebagai Koordinator pada acara ini divantaranya Siri S Wulandari dari Kantor
Pusat Pertamina, serta Ris Agus Broto Sarjono (ECLC Section Head) dan Achmad Chusaini
(Sr. WS Analyst Refinery Loss- OPI) dari RU VI Balongan.•Riki Hamdani

Foto : RU III

PKM RU III Raih Gold pada
Grand Final CIP XXII
Plaju - Sebagai kelanjutan
dari presentasi forum CIP XXII
Tahap 2 yang diselenggarakan
pada Agustus lalu, RU III
menggelar Grand Final
CIP XIII tahun 2014 yang
bertempat di Gedung Patra
Ogan (10/9). Dalam grand
final yang digelar, PKM ELA
II berhasil meraih peringkat
gold pertama dengan judul
CIP “Program Efisiensi Energi
MII Stop Operasi Column 4 di
CDU V”.
Selain itu 21 kelompok
peserta lainnya yang turut

RU II Ikuti Assignment EMS di Balongan

Foto : RU VI

CIP Terbaik MOR I Siap Bersaing
di APQ Award 2014

15

berhasil meraih peringkat
Gold yaitu terdiri dari 9 PKM,
6 GKM dan 9 SS. Selanjutnya,
para peserta yang berhasil
meraih peringkat gold ini
akan diikutsertakan dalam

Refinery Inovation Sharing
Forum (RISF) yang digelar
pada 1 Oktober dimana RU
III menjadi tuan rumah dalam
acara yang melibatkan seluruh
refinery unit ini.•RU III

Masohi - Terminal BBM
Masohi MOR VIII Area Ma
luku Papua memiliki Struk
tur Keadaan Darurat dan
Pedoman Pengamanan serta
pedoman K3LL sebagai
bentuk antisipasi terhadap
keadaan darurat yang mung
kin terjadi di area TBBM
Masohi.
Simulasi Penanggulangan
Keadaan Darurat Kebakaran
d a n Tu m p a h a n M i n y a k
Filling Shet yang digelar
di Terminal BBM Masohi
dilaksanakan 26 September
2014. Kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan kemam
puan dan kecakapan pekerja

Foto : MOR VIII

Simulasi Penanggulangan Keadaan
Darurat Terminal BBM Masohi

lokasi dalam menanggulangi
keadaan darurat khususnya
kebakaran dan tumpahan
minyak.
“Jika terjadi keadaan se
perti ini kita sudah siap un
tuk mengh adapinya,” ujar
Operation Head Terminal
BBM Masohi Sumardi me

negaskan.
Simulasi ini diikuti oleh
seluruh pekerja Terminal BBM
Masohi dengan melibatkan
Dinas Kesehatan Kota
Masohi, Damkar,TNI/ Polisi
serta media lokal maupun
Nasional.•E. Relation MOR VIII

KETUA PENGARAH Vice President Corporate Communication • WAKIL KETUA PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB Manajer Media • PIMPINAN REDAKSI Ali Mundakir • WK. PIMPINAN REDAKSI Adiatma Sardjito • REDAKTUR PELAKSANA Dewi Sri Utami • TIM REDAKSI Urip Herdiman Kambali, Irli Karmila, Sahrul Haetamy Ananto, Megha
K. Nugraha • TATA LETAK & ILUSTRASI Rianti Octavia, Oki Novriansyah • FOTOGRAFER Kuntoro, Priyo Widiyanto, Wahyu Nugraha Ruslan, Adityo Pratomo • SIRKULASI Ichwanusyafa • kontributor Seluruh Hupmas Unit, Anak Perusahaan & Joven • ALAMAT REDAKSI Jl. Perwira No. 2-4, Jakarta Telp. 3815946, 3815966, 3816046 Faks.
3815852, 3815936 • HOME PAGE http://www.pertamina.com • EMAIL bulletin@pertamina.com • Penerbit Divisi Komunikasi Korporat- Sekretaris Perseroan

No. 43

UTAMA

Tahun L, 3 November 2014

HULU TRANSFORMATION CORNER

Jakarta – Tren produksi Pertamina Hulu Energi Offshore

untuk mengoptimalkan produksi sumur-sumur di Blok ONWJ.

North West Java (PHE ONWJ) terus meningkat. Apalagi

Lebih lanjut Jonly menambahkan, produksi PHE ONWJ

dalam kuartal I yang lalu, PHE ONWJ berkali-kali sukses

selama ini ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu base

memecahkan rekor, misalnya pada 30 Maret 2014 PHE

production, infill drilling, dan new development. “Kami banyak

ONWJ meraih puncak produksi harian sebesar 43.900

melakukan inovasi-inovasi cerdas di lapangan base karena

barel per hari (BOPD), naik dari 38.300 BOPD pada akhir

ini merupakan dasar produksi kami, jadi kalau produksi base

2013. Tak bertahan lama, secara beruntun pada 9,10, dan

ini goyah maka semua akan berpengaruh,” kata Jonly. Salah

16 Mei 2014 kembali puncak produksi itu terpecahkan oleh

satu inovasi cemerlang yang dilakukan adalah Intelligence

rekor baru dengan angka 44.400 BOPD, 46.200 BOPD,

Production Monitoring Optimation System (I-PMOS), yang

dan 46.400 BOPD. “Pencapaian tersebut merupakan rekor

berguna untuk memantau optimalisasi produksi. Caranya

produksi tertinggi sejak Blok ONWJ diakuisisi Pertamina

dengan memodifikasi PMOS yang dibeli dipasaran sehingga

dari BP Indonesia pada 2009 dengan produksi rata-rata

pemanfaatnnya tidak hanya untuk memonitor instalasi

ketika itu hanya sebatas 22.000-23.000 BOPD saja,” ucap

produksi semata, tetapi juga bisa melakukan eksekusi yang

Executive VP/GM PHE ONWJ Jonly Sinulingga dalam suatu

dikendalikan jarak jauh. Banyaknya normaly unmanned

perbincangan pada 10/10 yll.

installation (NUI), yaitu instalasi-instalasi produksi yang tidak

Menurut Jonly hal ini terjadi karena keberhasilan

ditunggui oleh awak produksi di Blok ONWJ berhubung

beberapa proyek pengeboran baru yang dilakukan, serta

letaknya yang jauh dari anjungan utama telah menginspirasi

inovasi cerdas yang diciptakan oleh para pekrja PHE ONWJ.

terciptanya inovasi ini.

Salah satu proyek yang memberikan sumbangan tambahan

Hanya dengan memasangkan sensor I-PMOS di NUI-

produksi signifikan adalah pembangunan UL-A tripod

NUI yang ada, teknisi PHE ONWJ dapat memantau kinerja

platform (anjungan lepas pantai berkaki 3) dan pemasangan

sumur secara intensif dan real time. “Jika terjadi gangguan

pipa bawah laut dengan diameter 12” sepanjang 6,1

yang menyebabkan tidak optimalnya kinerja sumur, maka

km. Dengan selesainya projek ini PHE

dengan segera hal itu akan terpantau di layar monitor. Untuk

ONWJ mendapatkan tambahan produksi

mengoptimalkannya kembali, operator kami tidak perlu lagi

sebesar 2.200 BOPD sejak Februari

jauh-jauh datang ke lokasi NUI tersebut, mereka hanya

2014 lalu. Selain itu PHE ONWJ juga

tinggal mengeset ulang parameternya dari jarak jauh,” papar

menerima tambahan produksi sebesar

Jonly lebih dalam. Inovasi itu bahkan sangat dihargai oleh

4.000 BOPD dari pengembangan di Area

SKK Migas dan PHE ONWJ sudah diminta untuk sharing ke

Echo, yaitu lokasi EJ-9 dan EJ-10 serta

beberapa KKKS lain yang memiliki masalah serupa sehingga

berkat berbagai inovasi yang diciptakan

bisa memanfaatkan teknologi hasil kreasi anak negeri.

Foto : DIT. HULU

Ciptakan I-PMOS, PHE ONWJ Raih
Rekor Produksi Harian 46.400 BOPD

16

UL-A tripod platform di Blok PHE ONWJ

Wilayah Blok ONWJ mencakup area sekitar 8.300
kilometer persegi yang berlokasi di Lepas Pantai Jawa
Barat Utara, melampar di sebelah utara Cirebon sampai
ke kawasan Kepulauan Seribu. Aset-aset produksi minyak
dan gas bumi yang dioperasikan PHE ONWJ di perairan
laut sebelah utara Jawa Barat dan DKI terdiri atas sekitar
670 sumur, 223 anjungan lepas pantai, 4 onshore receiving
facilities (ORF), dan sekitar 1.900 km jaringan pipa bawah
laut.
Produksi rata-rata harian PHE ONWJ pada semester
pertama tahun ini mencapai 40.300 bopd, dengan kata
lain target produksi 2014 yang ditetapkan SKK Migas
sebesar 39.400 BOPD telah terlampaui. “Peningkatan
produksi di Blok ONWJ yang terus meninggi, merupakan
bukti ketangguhan PHE ONWJ dalam mengoperasikan
blok migas di lepas pantai yang penuh risiko, serta
membutuhkan teknologi canggih. Dengan operasi yang
aman dan andal, PHE ONWJ berhasil mempertahankan
tren peningkatan produksi ditengah natural decline sejak
2009,” imbuh Jonly menunjukkan bukti kinerja sumber daya
manusia Pertamina.•DIT. HULU

CIP Pertamina Merah-Putihkan
Kompetisi Inovasi Internasional

COLOMBO, SRILANKA–

(Gold Awards) pada Inter

hargaan terbaik (Diamond

national Convention on

awards) dan 2 gold awards.

vem ent Program (CIP) PT

Quality Control Circle (ICQCC)

Faisal Yusra – VP Quality,

yang diselenggarakan di

System & Knowledge Mana

Colombo, Srilanka pada 12

gement yang berkesempatan

– 15 Oktober 2014.

mendampingi delegasi

Pertamina (Persero) raih
penghargaan terbaik di 3
forum kompetisi inovasi inter
nasional.
PT Pertamina (Persero)
raih 2 penghargaan terbaik

Tidak hanya itu, Pertamina

Pertamina dalam menerima

juga berkontribusi dalam

penghargaaan tersebut.

International Conference

“Implementasi nyata dari world

on Quality (ICQ) di Tokyo,

class adalah berani bertanding
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Annual Pertamina Quality (APQ) Awards telah melewati tahun kelima. Banyak yang dapat dijadikan pelajaran dan kenangan.
Berikut adalah kilas balik ”APQ”.
APQ Awards 2010

Pada penganugerahan Annual Pertamina Quality (PQA) Awards
2010 yang berlangsung pada tanggal 10 Nopember 2010 di Kantor
Pusat, telah diserahkan 13 (tiga belas) penghargaan oleh para
pejabat Senior Vice President yang mewakili perusahaan kepada
Tim Manajemen, Fungsi, Insan Mutu yang berhasil meraih prestasi
terbaik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan para Juri.
Kehadiran Mustafa Abubakar - Menteri BUMN pada APQ
Awards 2010 menjadi suatu bentuk pengakuan terhadap kegiatan
ini dan mendorong seluruh Insan Mutu untuk tetap berkomitmen
melakukan improvement atau perbaikan kinerja bagi perusahaan.
Sesuai dengan tema yang diusung “Bersama Membangun
Keunggulan Kompetitif Pertamina dengan Semangat Perubahan &
Perbaikan Berkelanjutan”.

APQ Awards 2011

Setelah diumumkan sejak Oktober 2011 melalui media cetak, elektronik maupun
broadcasting Pertamina, Insan Mutu Pertamina menuju ajang Annual Pertamina Quality (APQ)
Awards 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober – 02 Nopember 2011 di Kantor
Pusat Pertamina. Dengan segala harapan dan semangat mereka hadir untuk membuktikan
sebagai yang terbaik dalam kegiatan quality management (CIP, PQA/KKEP, ISO dan KOMET).
Yang terbaik tentunya adalah yang mempunyai evidence dan performance terbaik juga di
semua bidang kegiatan. Berikut adalah kriteria dalam penilaian Panitia sesuai hasil data atau
evidence yang sudah di kumpulkan.
Acara APQ Awards 2011 dimulai sejak 27 Oktober 2011 dimana para juri terpilih mulai
melakukan penilaian terhadap 12 kategori penghargaan APQ Awards 2011 berdasarkan kriteria
yang telah ditentukan. Selain juri APQ Awards 2011, pada hari yang sama juga dilakukan
penjurian terhadap risalah 93 (sembilanpuluh tiga) risalah Continuous Improvement Program
(CIP). Penilaian risalah tersebut dilanjutkan dengan proses wawancara anggota gugus pada
hari minggu/30 Oktober 2011. Tidak berhenti di situ, peserta memberikan presentasi risalah
improvement yang mereka lakukan pada 31 Oktober – 1 Nopember 2011 di Kantor Pusat
Pertamina.

inovasi dari masing-masing Unit/Region dan Anak Perusahaan. Sejumlah 17 (tujuhbelas) stan
berpartisipasi dalam acara ini. Para peserta memberikan presentasi singkat mengenai inovasi yang
ditampilkan kepada para Direksi dan Komisaris yang berkunjung ke setiap stan peserta.
Pada acara yang mengusung tema “Menjadikan Insan Mutu Pertamina Mampu Berkompetisi di
Tingkat Regional/Internasional dengan Budaya Perbaikan Berkelanjutan dan Semangat Terbarukan”
ini, ditampilkan karya-karya inovasi dari masing-masing Unit/Region dan Anak Perusahaan. Sejumlah
19 (sembilan belas) stan berpartisipasi dalam acara ini. Para peserta memberikan presentasi singkat
mengenai inovasi yang ditampilkan kepada para Direksi yang berkunjung ke setiap stan peserta.
Rangkaian acara dilanjutkan dengan menghadirkan Dr. H.M. Jusuf Kalla sebagai keynote
speech, dan selain itu didatangkan pula seorang tokoh masyarakat yang sangat nasionalis yaitu
Bob Sadino untuk berbagi kisah suksesnya.

Rabu/2 Nopember 2011 adalah
puncak dari seluruh kegiatan Insan Mutu
Pertamina. Pada hari tersebut jajaran
Direksi dan komisaris menjadi saksi
dalam pemberian penghargaan kepada
para Insan Mutu yang telah berkontribusi
terhadap kinerja Perusahaan. Kriteria
penilaian diambil berdasarkan keterlibatan
aktif
seseorang
atau
sekelompok
orang dalam kegiatan mutu yaitu
Continuous Improvement Program (CIP),
Standardization Management (SM), Kinerja
Ekselen Pertamina (KEP), dan Knowledge
Management Pertamina (KOMET).
Rupanya untuk ajang APQ Awards kali
ini pemenang didominasi oleh Refinery Unit
Pengolahan, dimana 9 (sembilan) kategori dari 12 (duabelas) kategori yang dalam APQ Awards
2011 ini diraih oleh Refinery Unit Pengolahan. Namun hal ini justru mendorong Unit/Region dan
Anak Perusahaan lainnya untuk memperbaiki diri demi pencapaian kinerja yang optimal. Terbukti
dengan komitmen yang ditunjukkan oleh Direktur Pengolahan dan Direktur Pemasaran yang
bertemu langsung pada akhir acara untuk memberikan ucapan selamat dan pesannya agar tetap
melakukan inovasi untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

APQ Awards 2012

Acara diawali dengan pengguntingan untaian melati yang diwakili oleh Waluyo – Direktur
Umum maka “Innovation Expo” resmi dibuka. Dalam pameran ini ditampilkan karya-karya

Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2012 yang menjadi acara tahunan terbesar bagi seluruh
insan mutu Pertamina dimulai sejak 04 Nopember 2012 dimana para juri terpilih mulai melakukan
penilaian terhadap 12 kategori penghargaan APQ Awards 2012 berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan. Selain juri APQ Awards 2012, pada hari yang sama juga dilakukan penjurian terhadap
95 risalah Continuous Improvement Program (CIP) terpilih dari ribuan tema inovasi kreatifitas pekerja
tahun 2012. Penilaian risalah tersebut dilanjutkan dengan proses wawancara anggota gugus pada

Bersambung ke halaman 4

jadwal annual pertamina q
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quality (APQ) awards 2014
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Sambungan dari halaman 1
No Kategori

hari Minggu, 04 Nopember 2012. Tidak berhenti di situ, para peserta harus mempresentasikan
risalah improvement-nya pada 05 Oktober – 06 Nopember 2012.

1 Th e B est Q uality B oard
2 Th e M ost In sp irin g Lead er
Th e B est C on tin uous Perform an ce
3 Im p rovem en t
4 Th e M ost Prod uctive C IP'er
5 Th e B est Q uality A g en t
6 Th e M ost V aluab le In n ovation

PK M E3 - Refin ery U n it IIIPlaju

7 Th e B est K O M ET A g en t

Refin ery U n it IV C ilacap

8 Th e B est K O M ET'er

M evarizky K usum aw ard h an a Refin ery U n it V IB alon g an

10 Th e B est Q C C C IP
11 Th e B est SS C IP
12 Th e B est In n ovation Exp o C IP
13 B est of Th e B est

Kemudian acara berturut turut dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia APQA 2012, sambutan
Direktur Utama yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Direktur Umum dan penekanan tombol
sirine sebagai tanda bahwa acara APQ Awards 2012 resmi dibuka. Rangkaian acara dilanjutkan
dengan menghadirkan Dirjen Pembinaan Pengawasan Kenetagakerjaan, Kementerian Tenaga
Kerja, Drs. Mudji Handaya, MSi sebagai keynote speech.
Puncak dari seluruh kegiatan Insan Mutu Pertamina adalah pemberian penghargaan kepada
para Insan Mutu yang telah berkontribusi terhadap kinerja Perusahaan yang disaksikan oleh Dewan
Direksi dan Pimpinan Anak Perusahaan. Kriteria penilaian diambil berdasarkan keterlibatan aktif
seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan mutu yaitu Continuous Improvement Program
(CIP), Standardization Management (SM), Quality Management Asesmen (QMA), dan Knowledge
Management Pertamina (KOMET). Berikut adalah para peraih penghargaan pada APQ Awards
2012.

APQ Awards 2013

APQ Awards 2013 dilaksanakan dengan tema “Menjadikan Insan Mutu Sebagai Pemegang
Peran Strategis Dalam Pencapaian Aspirasi Pertamina 2025” serta dibuka oleh Direktur Utama PT
Pertamina: Karen Agustiawan. Ajang ini dengan baik mempersembahkan keikutsertaan 118 Gugus
dari seluruh Unit Usaha/Bisnis/Anak Perusahaan. Sebagai respon pelaksanaan kegiatan mutu di
seluruh Perusahaan, 1152 risalah terkumpul untuk dipresentasikan dengan value creation terkumpul
sebesar 2.6 triliun rupiah.
Dahlan Iskan, yang saat itu menjabat sebagai Menteri BUMN, menjadi keynote speech dan
memberikan semangat pada insan mutu Pertamina untuk terus menumbuhkembangkan budaya
inovasi di Pertamina. Kedatangan menteri BUMN disambut dengan diraihnya 12 penghargaan oleh
para pemenang di atas ini:

Refin ery U n it V B alikp ap an
PT Pertam in a G as
Q uality M an ag em en t - PT
Eln usa,Tb k

9 Th e B est Q C P C IP

Acara yang tahun ini mengusung tema “Menjadikan Insan Mutu Pertamina Mampu Berkompetisi
di Tingkat Regional/Internasional dengan Budaya Perbaikan Berkelanjutan dan Semangat
Terbarukan”, dibuka oleh Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko.

Pemenang
D ew an M utu Marketing
Operation Region V - Jatim
B alin us
Tim M an ajem en Supply &
Distribution M&T

APQ Awards 2014

PK M C ap res N ekat - PT
Pertam in a EP
G K M B alin g B alin g B am b u Sh ip p in g
SS K om an g & A n g g a - PT
Pertam in a EP
PT Pertam in a G eoth erm al
En erg y
PT Pertam in a EP

APQ Awards 2014 akan dilaksanakan dengan tema “Membangun
Kolaborasi dan Sinergi Insan Mutu Menuju Pertamina Energizing Asia
2025”. Bagaimana hasilnya?
Siapa yang akan menjadi peraih best of the best?
Mari kita turun Ke Lantai Ground dan Mezzanine untuk mengetahuinya!•

