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Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat menyerahkan berkas perubahan anggaran dasar Pertamina yang telah 
disetujui pemegang saham  dan diputuskan secara sah di hadapan notaris kepada Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan, pada (19/7).

pertamina jadi
perusahaan energi

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.

Menjaga nilai investasi menjadi fokus pelaku pasar 
dibanding mencari untung (gain) untuk meningkatkan nilai 
investasi. Prinsip itu yang kini tengah dipegang oleh banyak 
pelaku pasar uang dunia, di tengah iklim keuangan yang 
masih bergejolak. Euro crisis, perlambatan ekonomi negara 
maju seperti AS dan Cina menjadi pemicu aksi “wait & 
see” para pelaku pasar. Investor cenderung menempatkan 
investasinya pada instrumen yang dianggap relatif lebih 
aman (safe haven), seperti obligasi AS (US treasury) 10 
tahun. Namun sebagai catatan, yield (imbal hasil) US 
treasury ini pada awal Juni 2012 sempat turun pada level 
terendahnya sepanjang sejarah, menjadi 1,4% per tahun. 
Saat ini posisi yield instrumen tersebut telah berada di 
kisaran 1,6% per tahun. Pergerakan itu mencerminkan, 
instrumen obligasi yang dipandang paling aman sekalipun 
sulit bergerak pada kondisi ekonomi saat ini.    

Instrumen investasi di negara-negara berkembang 
(emerging market/EM) juga masih menjadi pilihan karena 
dinilai memiliki potensi pertumbuhan, dengan tingkat 
risiko relatif aman. Pada perdagangan surat utang di 
pasar sekunder pekan lalu, tercermin adanya penurunan 
yield obligasi EM. Penurunan yield tersebut berarti biaya 
pinjaman (bunga) yang dibayarkan oleh penerbit obligasi 
kepada pemilik obligasi (bondholder) rendah karena tingkat 
risiko investasinya dianggap rendah. Seperti diketahui 
prinsip investasi obligasi adalah, semakin rendah risiko, 
yield akan menurun. Selain mencerminkan penurunan 
tingkat risiko, yield yang turun juga diharapkan dapat 
meredam atau bahkan menurunkan tingkat inflasi, seiring 
dengan penurunan suku bunga patokan (misalnya, di 
Indonesia menggunakan acuan suku bunga BI).    

   

Sebagai salah satu instrumen investasi EM, obligasi 
Pertamina juga mengalami penurunan yield. Masing-
masing tenor 10 dan 30 tahun yang diterbitkan tahun 
2011 dan 2012. Rendahnya yield Pertamina dibandingkan 
dengan yield obligasi PLN misalnya, merupakan gambaran 
bahwa investor global juga menempatkan investasinya di 
Pertamina karena memiliki fundamental keuangan serta 
operasional positif, prospek bisnis menjanjikan, serta 
kepercayaan yang tinggi, sehingga persepsi tingkat risiko 
Pertamina lebih rendah.•

upaYa menjaga niLai inVestasi 
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anggaran dasar 
pertamina mengalami 
perubahan. Hal tersebut 
disepakati setelah 
diadakan rapat umum 
pemegang saham Luar 
biasa (rups Lb), pada 
Kamis (19/7). Hanya tiga 
hal yang diubah untuk 
memantapkan langkah 
pertamina di masa 
depan.

jaKarta – Tiga hal pen ting 
yang berubah dalam anggaran 
dasar Pertamina, yaitu pe-
nam bahan kegiatan usaha 
(pasal3), perubahan modal 
di tempatkan atau disetor 
(pasal 4), dan penghapusan 
ketentuan tentang jabatan 
Wakil Direktur Utama pada 
pasal 10 ayat (1), pasal 11 
ayat (19) dan (20), serta pasal 
12 ayat (3).

Menurut Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan, 
perubahan tersebut meru-
pakan t indak lanjut dari 
pelaks anaan RUPS Pertamina 
pada  27 Januari 2011 yang 
menyepakati perlunya peru-
bahan terhadap visi dan misi 
perseroan. 

“Pe r t am ina  sebaga i 
BUMN yang dikenal sebagai 
perusahaan minyak dan gas 
nasional ingin memantapkan 
diri menjalankan transformasi 
dengan memperluas cakupan 
bisnis, yaitu dari minyak dan 
gas menjadi bisnis energi,” 
ujarnya usai mengikuti RUPS 
LB di Ruang Garuda Kantor 
Kementerian BUMN.

Sekretaris Kementerian 
BUMN Wahyu Hidayat yang 
bertindak sebagai kuasa 
Menteri Negara BUMN selaku 
pemegang saham Pertamina 
menjelaskan, Kementerian 
BUMN te lah menyetuju i 
perubahan tersebut dan telah 
diputuskan secara sah di 
hadapan notaris. 

Secara rinci  Wahyu  Hidayat 
men je laskan, Pertamina 
akan melakukan usaha di 
bidang penyelenggaraan 
usaha energi, yaitu minyak 
dan  gas  bum i ,  ene rg i 
baru dan terbarukan, me-
nyelenggarakan kegiatan 
di  b idang energi  l istr ik, 
termasuk tetapi tidak ter-
batas pada eksplorasi dan 
eksploitasi energi panas 
bumi, Pembangkit Listrik 
Tenaga Panas Bumi (PLTP), 

Pembangkit Listrik Tenaga 
Gas (PLTG) dan energi listrik 
yang dihasilkan Perseroan.

Selain itu,  pemegang 
sa ham juga menyetujui pe-
nge lua ran /penempatan 
saham yang masih dalam 
sim panan (portepel) sejumlah 
520.915 saham yang masing-
masing saham sebesar satu 
juta rupiah.  

Pemegang saham juga 
menyetujui penambahan 
modal  Negara Republ ik 
Indonesia ke dalam mo-
da l  Perseroan sebesar 
Rp520.918.000.000 yang 
berasal dari Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Negara 
tahun 2012.

Dengan adanya penam-
bahan modal tersebut, ma-
ka modal  d i tempatkan/
d i    s e t o r  y a n g  s e   m u l a 

Rp82.569.779.000.000 
m e n j a d i 
Rp83.090.697.000.000. 

“Pencabutan persetujuan 
anggaran dasar tersebut se-
bagaimana telah ditetapkan 
pada tanggal 2 Mei 2012 dan 
tanggal 3 Mei 2012 terkait 
dengan pelaksanaan SK 164/
MBU/2012 dan pemberlakuan 
anggaran dasar,” ungkap 
Wah yu Hidayat.

S e l a i n  S e k r e t a r i s 
Kementerian BUMN Wahyu 
Hidayat yang bert indak 
sebagai kuasa Menteri Negara 
BUMN selaku pemegang 
saham Pertamina dan Direktur 
Utama Pertamina Karen 
Agustiawan, RUPS LB ini  
juga dihadiri Komisaris Utama 
Pertamina, Sugiharto serta 
jajaran direksi dan komisaris 
Pertamina.•irLi KarmiLa

http://www.pertamina.com/epaper
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Menjadi perusahaan energi 
nasional kelas dunia

VISI

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

MISI

Dalam mencapai  visi dan misinya, 
Pertamina berkomitmen untuk 
menerapkan tata nilai sebagai berikut:

Clean (bersih)
Dikelola secara profesional, 
menghindari benturan kepentingan, 
tidak menoleransi suap, menjunjung 
tinggi kepercayaan dan integritas. 
Berpedoman pada asas-asas tata 
kelola korporasi yang baik.

Competitive (Kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala 
regional maupun internasional, 
mendorong pertumbuhan melalui 
investasi, membangun budaya sadar 
biaya dan menghargai kinerja.

Confident (percaya Diri)
Berperan dalam pembangunan 
ekonomi nasional, menjadi pelopor 
dalam reformasi BUMN, dan 
membangun kebanggaan bangsa.

Customer Focused (Fokus 
pada pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan 
pelanggan, dan berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan terbaik 
kepada pelanggan.

Commercial (Komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan 
orientasi komersial, mengambil 
keputusan berdasarkan prinsip-
prinsip bisnis yang sehat.

Capable (berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan 
pekerja yang profesional dan 
memiliki talenta dan penguasaan 
teknis tinggi, berkomitmen dalam 
membangun kemampuan riset dan 
pengembangan.

TATA NILAI

POJOK
manajemen DIREKTUR MARKETING & TRADING PERTAMINA

Hanung buDYa

PertAmINA SIAP 
BANtU BASArNAS
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pengantar redaksi :
Pertamina sebagai BUMN terbesar di negara ini,  selalu 

peduli pada apa yang terjadi  dengan bangsa dan negara 
ini. Termasuk jika terjadi suatu musibah ataupun kejadian 
darurat yang menimpa anak bangsa. Karena itu Pertamina 
dan Badan SAR Nasional  bersinergi untuk saling membantu, 
mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam satu 
ikatan  kerjasama.  Berikut  pandangan  Direktur marketing 
& trading Hanung budya  saat penandatanganan kerja 
sama Pertamina – Badan SAR Nasional, Jumat (29/6).

sinergi pertamina Dan basarnas
Kami sangat mengapresiasi atas penghargaan yang 

diberikan Pemerintah dan  Badan SAR Nasional  kepada 
Pertamina, dalam konteks keikutsertaan tim Pertamina 
Marine Guard (PMG) dalam evakuasi korban kecelakaan 
Sukhoi Super Jet  100 bulan Mei 2012 lalu. 

Saya pikir sudah selayaknya Pertamina memberikan 
dukungan yang riil, dalam kegiatan Badan SAR Nasional, 
karena Basarnas merupakan organisasi nir profit yang  
sangat diperlukan bangsa ini. Kita tahu bahwa dalam 10 
tahun terakhir begitu banyak musibah, baik yang disebakan 
oleh kejadian alam ataupun kecelakaan laut, udara dan 
kecelakan lain yang memerlukan respons dan kemampuan 
yang tinggi dari sebuah badan SAR untuk bisa  secepat 
mungkin untuk bias tiba di tempat tujuan. Menyelamatkan, 
terutama jiwa manusia, kemudian juga  aset-aset strategis  
lainnya. 

Kita sadari bersama keterbatasan Badan SAR Nasional, 
baik dari sisi angaran maupun dari sisi peralatan, Kami 
berpendapat, Pertamina memang berkewajiban  harus 
memberikan dukungan yang riil. 

KeLebiHan jaringan Operasi pertamina   
Bisa disebutkan bahwa Pertamina beroperasi di seluruh 

pelosok Indonesia. Organisasi yang jaringan operasinya lebih 
besar dari Pertamina, mungkin hanya TNI. Pertamina punya 
jaringan  sampai di tingkat kecamatan, melalui SPBU, kita 
punya kurang lebih 5. 000 SPBU. Dan ada lebih  dari 1000 
agen Pemasaran dan kita juga punya 119  depot, 54  DPPU, 
sekitar 30  sampai  40 terminal atau pelabuhan khusus. 

Jadi ini merupakan sebuah jaringan yang bias diman-
faatkan dengan cepat oleh Badan SAR Nasional. Kerjasama  
ini sebuah langkah yang tepat dan strategis dalam rangka 
memberikan dukungan nyata agar Badan SAR Nasional 
dapat menjalankan peran dan tugasnya secara maksimal. 

Dapat kami sampaikan juga, di samping tim Pertamina 
Marine Guard (PMG), di bawah PT Badak NGL di Bontang,  
ada Quick Response Team, yang merupakan fire safety 
team. Kalau saya tidak salah, merupakan salah satu yang 

terbaik di Indonesia. 
Ketika  terjadi kebakaran di Cilacap, sebenarnya tim 

ini sudah siap terbang dalam waktu 2 jam. Tetapi karena 
pesawat yang kita punya tidak punya  izin terbang dan 
mendarat malam hari di bandara khusus kita di Bontang, 
maka harus menunggu pagi.   Satu tim lengkap berangkat, 
bekerja selama  sekitar satu minggu dan merupakan satu 
tim inti. 

Saya sudah sampaikan kepada mereka, tim ini harus  
ditingkatkan kemampuannya, mobilitasnya dan peralatannya. 
Karena sudah masuk di dalam  catatan Pertamina dan 
Pemerintah saat terjadi musibah besar, maka tim ini akan 
dikontak untuk berangkat. 

Jadi silakan untuk Basarnas  mencatat, di Badak NGL 
ada Quick Response Team yang lengkap dengan pesawat 
terbang. Jadi dalam 2 jam dia sudah bisa terbang ke seluruh 
pelosok Indonesia. Tim iIni juga bagian dari Pertamina. 

bantuan riiL untuK basarnas 
Saya juga sampaikan kepada SVP Perkapalan, rasanya 

kita malu belum memberikan sumbangan riil kepada 
Basarnas.  Kepada PMI mungkin sudah belasan mobil 
ambulans. Jadi atas nama Direksi, saya memberanikan diri 
committed, kami akan menyumbang tiga ambulans. Dan 
karena ini kebutuhan khusus, teman-teman di CSR atau SVP 
Perkapalan bisa mem-follow up. Tolong design-nya adalah 
ambulans  yang bisa offroad, seperti yang disumbangkan  
PT Badak ke PMI di Sumatera Barat. Jadi bisa masuk di 
segala medan. Dan mudah-mudahan sampai akhir tahun ini 
bisa kita realisasikan karena musim hujan itu rawan dengan 
kecelakaan. 

prOseDur KOOrDinasi Dan KOmuniKasi
Kami juga berterima kasih atas penggunaan sarana dan 

prasarana bagi tim  Pertamina Marine Guard dan pelatihan-
pelatihan yang sudah diberikan oleh Badan SAR Nasional. 
Kami harap kerja sama ini bisa dilanjutkan dalam tataran 
operasional yang lebih tinggi lagi. Mungkin bisa dilakukan 
gladi lapangan, atau maksudnya gladi posko, karena 
kecepatan respons itu dimulai  dari koordinasi.  Mungkin 
bisa disiapkan satu prosedur koordinasi dan  komunikasi. 
Prosedur dalam kondisi keadaan darurat, telepon-telepon 
penting yang harus dihubungi. 

Sekali lagi terima kasih banyak atas dukungan  kerjas 
ama, yang sangat baik antara Pertamina dan Badan SAR 
Nasional. Dan sekali lagi kami ingin menyampaikan dukungan 
manajemen Pertamina dalam operasi Basarnas. Setiap saat 
Basarnas memerlukan bantuan yang diluar apa yang sudah 
kita sepakati, silakan kontak kami. Karena Pertamina ada 
untuk bangsa ini.•urip HerDiman KambaLi



  

menjadi yang pertama
EDITORIAL 3No. 30OPINI

peKerja
Tahun XLVIII, 23 Juli 2012

novan Hendian • general support/asset management

aC Cerdas berbasis Komputer Vs aC Konvensional
Air Conditioner (AC) adalah salah satu peralatan rumah 

tangga yang paling banyak memakan listrik. Tahukah Anda  
listrik di rumah maupun di kantor ternyata menyerap energi 
listrik sebesar 60%? Demikian pula perkantoran Pertamina 
Jakarta setelah dilaksanakan audit oleh PT EMI (Persero).  
Mengapa bisa demikian besar? Karena dalam komponen-
komponen yang ada dalam AC  tersebut banyak menyerap 
listrik untuk membuat udara dingin dengan cara menyerap 
udara panas.

Maka jika Anda memutuskan memasang AC di rumah 
atau di kantor, sudah sewajarnya memilih AC hemat 
listrik. Disinilah peran teknologi inverter yang berbasis 
komputer diterapkan. Untuk menjelaskannya, mari kita 
gunakan contoh pada setting suhu sebagai upaya dalam 
meningkatkan hemat energi.

Jika di siang hari yang panas kita memilih suhu 25° 
C pada AC tanpa inverter, AC otomatis akan mati sendiri 
ketika suhu ruangan sudah dibawah 25° C dan akan 
hidup lagi pada saat suhu naik diatas 25° C. Hal ini akan 
terus berulang dan akan menyebabkan banyak energi 
listrik terbuang sia-sia karena tarikan tenaga listrik yang 
dibutuhkan kompresor secara terus-menerus. 

Selain itu gangguan oleh adanya suara air conditioner 
yang hidup dan mati berulang-ulang dapat dihindari. Pada 
AC inverter, dimungkinkan untuk menjaga ruangan pada 
suhu tertentu tanpa AC harus hidup dan mati berulang-
ulang. 

Pada AC teknologi inverter yang terintegrasi di dalam 
unit outdoor, compressor AC di dalam unit outdoor 
mengubah tingkat kompresi refrigerant, maka dalam 
proses tersebut dimungkinkan pengaturan suhu. Pada 
kenyataanya, pengaturan ini diperoleh dari pengubahan 
kecepatan motor didalam compressor AC. Karena 
kecepatan motor dapat dikontrol dengan halus pada 
berbagai tingkat, inverter control memungkinkan AC 
tidak hanya hemat listrik, namun juga mampu melakukan 
pengaturan suhu yang lebih baik. Fungsi kunci dari 

inverter ini terletak pada komponen yang disebut 
microcontroller. 

Ada  beberapa keuntungan  jika menggunakan AC 
inverter. Yaitu, waktu yang lebih cepat untuk mencapai 
suhu ruangan yang kita inginkan dan “tarikan” pertama 
pada listrik sepertiga lebih rendah dibandingkan AC 
yang tidak menggunakan technology inverter. AC 
inverter juga lebih hemat energi dan uang karena 
teknologi ini menggunakan 30 persen lebih kecil sumber 
daya dibandingkan AC biasa. Beberapa merk  AC 
bahkan mengklaim dapat menghemat listrik hingga 60 
persen dibanding AC tanpa inverter. AC jenis  ini juga 
dapat di-manage melalui jaringan Wi-fi/ internet untuk 
monitoring maupun controlling serta jauh lebih mudah 
perawatannya karena ada indikasi error pada system, 
serta adanya kompresor cadangan pada semua outdoor 
unitnya.

Namun, AC inverter juga memiliki kelemahan.   Salah 
satunya, harganya saat ini masih terbilang mahal. 
Yaitu, 30 persen di atas harga AC konvensional yang 
membuat kita enggan melirik AC  inverter. Namun kalau 
ditelaah lebih jauh, ‘cash back’ bisa kita peroleh dari 
penghematan energi kurang dari 1 tahun.

Teknologi AC inverter sudah dilengkapi dengan CPU 
dan sudah terbukti andal, efisien energi, melampaui 
banyak aspek dari sistem AC lama seperti AC Sentral, 
AC Split, atau AC Split Duct. Jadi dengan AC inverter 
satu outdoor bisa digunakan untuk lebih dari 2 indoor 
AC atau lebih. 

 Bagaimana dengan refrigeratnya? AC berteknologi 
inverter tidak lagi menggunakan R22, standarnya adalah 
menggunakan R410A yang sedikit menggunakan 
CFC, sehingga membantu mengurangi efek emisi gas 
rumah kaca, AC ini juga kompatibel untuk di retrofit 
menggunakan hydrocarbon.

  Demikian pencerahan sederhana yang dapat 
disampaikan. Semoga dapat bermanfaat.•

Dalam sepekan lalu, menjelang puasa, beberapa 
fungsi di Pertamina berpacu mengejar target kinerja 
yang harus diselesaikan pada semester tahun ini. 
Berpacu bukan berarti dipersiapkan dengan terburu-
buru, sehingga terkesan dipaksakan atau bahkan 
sekadar untuk ‘ada’ saja. Karena menjadi sebuah 
komitmen, sehingga tetap dilaksanakan dengan 
maksimal, meski harus berpacu dengan waktu.

Salah satunya kegiatan Annual Pertamina 
Subsidiary Award (APSA) 2012. Sebuah ajang 
apresiasi kepada anak perusahaan Pertamina atas 
kontribusinya kepada perusahaan, dan menerapkan 
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). 
Kegiatan ini merupakan yang pertama baik di 
Pertamina maupun di antara BUMN yang ada. 
Penilaian yang dilakukan pun sama dengan kompetisi 
Annual Report Award yang dilakukan Kementrian 
BUMN setiap tahunnya.

Kompetisi ini bukan sembarang kompetisi. 
Karena niat dibalik pemberian award kepada anak 
perusahaan  tersebut bukan hendak  mencari “anak 
emas” atau mengajarkan per saingan tak sehat di 
antara anak-anaknya. Seperti dikatakan Direktur 
Utama Pertamina Karen Agustiawan, kegiatan ini 
hendaknya dapat memacu kinerja dan sinergisitas 
di antara mereka.

Hal ini tercermin dari tujuh kriteria penilaian yang 
dilakukan, yaitu analisa keuangan, laporan keuangan, 
laporan komisaris, profil anak perusahaan, analisa 
pembahasan manajemen, serta tata kelola dan 
informasi keuangan.  Intinya, semua anak perusahaan 
harus mampu menunjukkan kinerja maksimal dan  
menciptakan harmonisasi yang selaras dengan 
mengedepankan kepentingan Pertamina sebagai 
holding company.

Keinginan Dirut sangatlah beralasan. Di saat 
Pertamina terus bergerak dan melakukan berbagai 
terobosan, kapal besar ini membutuhkan pengerahan 
seluruh daya yang ada dalam mengarungi lautan 
bisnis internasional yang dipenuhi gelombang 
per saingan.  Apalagi setelah BUMN terbesar di 
Indonesia ini berani menggelontorkan global bond 
yang notabene membutuhkan kepercayaan tinggi 
dari para investor internasional. Dan kepercayaan bisa 
terbentuk jika Pertamina menerapkan prinsip-prinsip 
GCG dengan benar dalam menjalankan usahanya.

Kepercayaan inilah yang terus dibangun dan 
ditingkatkan Pertamina dengan berbagai cara. 
APSA menjadi salah satu tool dalam  membentuk 
kepercayaan tersebut.

Yang kedua, hal pertama yang dilakukan Perta-
mina yakni menjadi BUMN pertama yang menerbitkan 
inhouse media dalam format digital media e-paper. 
Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan 
akses informasi tentang Pertamina kepada para 
stakeholder.  Selain mudah diakses, versi digital ini 
tersedia gratis di App store dan Android market serta 
dapat diunduh dimana saja dan kapan saja selama 
memiliki jaringan internet.

Ini sebagai wujud keterbukaan Pertamina kepada 
para stakeholder dalam memberikan informasi, 
sebagaimana juga dilakukan dalam APSA. Bahwa 
selain mendorong anak perusahaan membuat 
laporan kinerja dan keuangan yang mencerminkan 
pelaksanaan GCG, hasil laporan tersebut juga bias 
diakses para stakeholder.

Keseriusan Pertamina sebagai sebuah perusahaan 
besar yang ingin mendunia memang tidak bisa 
dilakukan setengah-setengah.  Dan sampai saat ini, 
manajemen telah berkomitmen untuk membuktikan 
kepada seluruh stakeholder dan shareholder bahwa 
Pertamina memang perusahaan terpercaya yang 
mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam 
menjalankan bisnisnya. Pertanggungjawaban  
komitmen inilah yang harus didukung semua elemen 
yang ada di tubuh Pertamina.•
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peKan ini
Dana Csr masuK Cost reCovery 
migas
jaKarta (Investor Daily) –  Pemerintah 
menyetujui dana kegiatan tanggung jawab sosial 
perusahaan (corporate socual responsibility/
CSR) masuk dalam penggantian biaya operasi 
(cost recovery) migas. Itu akan dituangkan dalam 
revisi Permen ESDM No. 22 tahun 2008 tentang 
Jenis-jenis Biaya Kegiatan usaha hulu Migas yang 
Tidak Dapat Dikembalikan kepada Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama (KKKS). “Kami sudah usulkan 
ke Kementerian ESDM agar CSR masuk dalam 
cost recovery. Menteri ESDM sudah setuju. Nanti 
ada dalam revisi Permen ESDM No. 22 Tahun 
2008 yang akan terbit dalam dua pekan ini,” kata 
Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha hulu 
Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono.  
Ia mengungkapkan, keberadaan dana CSR bisa 
mengatasi hambatan kegiatan lapangan migas 
yang disebabkan oleh masalah eksternal, seperti 
masalah sosial. 

pemerintaH Kaji Opsi masa Depan 
bLOK maHaKam
jaKarta (Media Indonesia) – Pemerintah 
kini mengkaji beberapa opsi pengelolaan Blok 
mahakam seiring dengan berakhirnya kontrak 
operasi perusahaan migas asal Perancis, Total 
E&P, di blok tersebut. “Kami sangat hati-hati 
memutuskan dari segala sisi, baik dari sisi 
nasionalisme, finansial, juga dari keberlangsungan 
produksi. Semua kita pertimbangkan,” ujar Wakil 
Menteri ESDM Rudi Rubiandini. Total E&P telah 
mengajukan perpanjangan pengelolaan Blok 
mahakam yang akan berakhir 2017. Perusahaan 
itu telah mengelola Blok Mahakam sejak 31 Maret 
1967. Di sisi lain Pertamina telah meminta agar 
pengelolaan Blok Mahakam dialihkan ke BUMN 
tersebut.•rianti OCtaVia
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jaKarta – 18 pemain muda 
terbaik  dari ber bagai daerah 
mendapatkan kesempatan 
bergabung dengan Indonesia 
All Star Team 2012 untuk 
mengikuti Milan Junior Camp 
Day dan turnamen Intesa 
Sanpaolo, Milan menghadapi 
lebih dari 30 tim negara lain.

“Tentunya bagi yang belum 
terpilih janganlah berkecil 
hati karena ilmu yang telah 
didapatkan selama proses 
seleksi 2 minggu adalah suatu 
pengalaman yang sangat 
berharga karena telah dilatih 
oleh Coach dari Itali. Mudah-
mudahan apa yang Pertamina 
sumbangkan pada program ini 
bisa memberikan manfaat dan 
memajukan pesepakbolaan di 
Indonesia,” ujar Vice President 
Corporate Communication 
Pertamina  Ali Mundakir dalam 
kesempatan pengumuman 
“Indonesia All Star Team 
2012” di Restoran Dua Pulau 
Senayan, Sabtu (14/7).

“Rasa bangga tak ter-
hingga, akhirnya saya bisa 
lolos masuk Indonesia All Star 
Team 2012. Ini pengalaman 
yang luar biasa dan saya akan 
terus maju untuk membawa 
harum nama Indonesia,” ujar 
Muhammad Sadam (15) dari 

18 pesepakbola muda 
menuju milan italia

Jakarta yang terpilih sebagai 
Kapten untuk Indonesia All 
Star Team 2012.

La in  ha lnya  dengan 
yang dirasakan oleh Taqwa 
Risaldi (16) asal Makassar ini. 
Walaupun ia tidak berhasil 
terpilih dalam Indonesia All 
Star Team 2012, namun 
dirinya tidak berkecil hati dan 
tetap semangat untuk terus 
menjadi pemain Sepakbola 
andal. “Sedih sih iya, tapi saya 
tetap bersyukur. Karena bisa 
dilatih oleh coach yang andal 
dan terjalin persahabatan dari 
seluruh Indonesia,” ujanya.

Selama menjalani pro-
ses seleksi Milan Junior 
Camp di Jakarta, mereka 

yang terdiri dari berbagai 
kelompok umur tersebut telah 
mendapatkan pengembangan 
yang maksimal, diantaranya 
peningkatan skill dan strategi 
bermain sepakbola, stamina 
dan f is ik, meningkatkan 
kemandirian, kesetiakawanan, 
kepercayaan diri, sportifitas 
dan fair play. Mereka dilatih 
oleh Mario Marozzi  dan 
Palmerio Sortino dengan 
standar internasional metode 
AC Milan Academy. Kedua 
pelatih ter sebutlah yang  
memilih 18 pemain terbaik 
untuk di berangkatkan ke 
Milan, Italia. 

Mereka yang terpi l ih 
akan mengikuti Milan Junior 

Camp Day dan bertanding 
di turnamen Intesa Sanpaolo 
melawan tim lain dari AC 
Milan Junior Camp dari 30 
negara.Tahun lalu “Indonesia 
All Star Team 2011” berhasil 
mengalahkan AC Milan Aca-
demy dengan skor 3-2.

P e r t a m i n a  m e m a n g 
ber  komitmen memberikan 
dukungan bagi pe ngem-
bangan dunia olahraga na-
sional. Selain Indonesian 
All Star Team Challenge, 
Pertamina juga mendukung 
berbagai kegiatan olahraga 
nasional lainnya yaitu sponsor 
PSSI, PBSI, serta mensponsori 
pembalap Rio Haryanto dan 
Rifat Sungkar.•irLi KarmiLa

jaKarta –  Per tamina 
menjadi BUMN pertama 
yang menerbitkan inhouse 
media dalam format digital 
media e-paper. Terobosan ini 
merupakan upaya perusahaan 
dalam mempermudah akses 
stakeholders mendapatkan 
informasi-informasi yang 
berhubungan dengan Per-
tamina. Peluncuran digital 
media tersebut bersamaan 
dengan peresmian inhouse 
Contact Pertamina yang 
dilakukan oleh Direktur Utama 
Pertamina, Karen Agustiawan 
di lantai 21 Gedung Utama 
Kantor Pusat Pertamina, 
Jakarta, Senin (19/7).

“ D i g i t a l i s a s i  m e d i a 
Pertamina melalui format 
e-paper ini me rupakan wujud 
partisipasi kita dalam menjaga 
lingkungan. Karena akan 
mengurangi pe  makaian kertas 
sebagai medium komunikasi,” 

pertamina permudah akses informasi Lewat Digital media 
tambah Karen.

Sementara  i tu ,  V ice 
Pre sident Communication 
Pertamina Al i  Mundakir, 
menyampaikan perubahan 
ini merupakan inisiatif-ini-
s i a t i f  Pe r tam ina  un tuk 
m e m p e r m u d a h  a k s e s 
publik terhadap informasi 
yang berhubungan dengan 
kegiatan, layanan, dan proses 
bisnis Pertamina. Salah satu 
inisiatif tersebut adalah de-
ngan melakukan launching 
digital media dengan format 
e-paper dan application.

Menurut Ali, digital media 
dengan format e-paper da-
pat diakses melalui PC, lap-
top, maupun tablet selama 
memiliki jaringan internet. 
E-paper Media Pertamina 
akan terbit setiap senin, dan 
versi application digital Warta 
Pertamina terbit  pada minggu 
pertama tiap bulannya.

Kelebihan aplikasi digital 
Warta Pertamina adalah 
bersifat interaktif karena akan 
memadukan unsur teks, audio, 
video, dan animasi. Selain itu 
digital Warta Pertamina juga 
akan terdapat opsi bilingual 
bahasa Indonesia dan Inggris. 
Keunggulan yang pal ing 
utama, versi digital ini tersedia 
grat is di App store  dan 
Android market serta dapat 
diunduh dimana saja dan 
kapan saja selama memiliki 
jaringan internet/WiFi.

soFt LaunChIng 
Inhouse COntaCt 
PertaMina

Selain melakukan pelun-
curan digital media dengan 
format e-paper, inisiatif lainnya 
untuk meningkatkan layanan 
terhadap para pelanggan 
juga dilakukan soft launching 
Inhouse Contact Pertamina.  

“Sistem inhouse ini untuk 
mempermudah koordinasi 
dengan unit-unit bisnis lainnya 
sehingga pelayanan terhadap 
konsumen diharapkan menjadi 
lebih baik,” papar Ali.

Contact Pertamina yang 
telah memperoleh beberapa 
penghargaan seperti best 
contact center 2012, dan Call 
Center Service Excellence 
Index 2012 akan beroperasi 

selama 24 jam setiap harinya. 
Contact Pertamina dapat di-
hubungi melalui nomor tele-
pon 500-000 dan sms ke 
0815-9-500000 dan email 
pcc@pertamina.com.•niLaWati Dj

VP Corporate Communication Ali Mundakir memberikan penjelasan penggunaan digital media kepada Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan.
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33 mahasiswa jadi 
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ingin Kibarkan bendara indonesia di milan, italia

surabaYa - Pertamina 
mengadakan acara Sobat 
Muda Pertamina pada 12-
14 Juni 2012. Acara ini 
diikuti oleh 33 perwakilan 
Badan Eksekutif Mahasiswa 
universitas di wilayah  Jawa 
Timur, Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara 
Timur. 

Kegiatan ini memang 
dikhususkan sebagai ajang 
edukasi mengenai bisnis 
Pertamina dan produk-pro-
duk unggulannya pada para 
mahasiswa. T idak ha nya 
mendapat materi, pe serta 
berkesempatan mengunjungi 
beberapa lokasi operasi se-
perti Terminal BBM, DPPU dan 
Pabrik Pelumas di Gresik. 

Selain  mendapat penge-
tahuan mengenai Pertamina, 

Lampung – Pertamina Motor Club (PMC) bersama SME & SR 
Partnership Program Region I Pertamina melakukan bakti sosial 
di SD Negeri Jauh Kemiling/SD Negeri 1 Gunung Raya dan 
Pondok Pesantren Raudlotun Nuronniyah Pringsewu, Lampung. 
Acara yang  berlangsung pada 30 Juni – 1 Juli 2012, didukung 
sepenuhnya oleh produk-produk Pertamina, yaitu Enduro 4T 
Racing, Pertamax, Elpiji, Elnusa, Petrofin, Pertamina Shipping, 
dan CSR Pertamina.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Pertamina 
Motor Club (PMC) Sutrisno, memberikan bantuan kepada 
pengurus Pondok Pesantren Ijudin Abdussalam, berupa paket 
perlengkapan mengaji seperti Al-Qurán, sajaddah, sarung, 
mukena, baju muslim dan perlengkapan alat tulis. Paket tersebut 
diberikan kepada 90 orang santri dan lima pengajar pesantren 
Raudlotun Nuronniyah.

Sementara itu, bantuan juga dilakukan OH TBBM Panjang 
Purba Budi Wasesa kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 
Gunung Raya Rino Setiawan, berupa paket peralatan sekolah 
dan santunan kepada 25 murid sekolah dasar dan lima tenaga 
pengajar.

CiLaCap - Keceriaan, kegembiraan dan 
kebahagiaan, itulah yang tampak pada raut 
muka tokoh-tokoh nelayan yang tergabung 
dalam (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)  
HNSI Cilacap dan para pengurus KUD 
Minosaroyo Cilacap. Hal tersebut juga 
disampaikan secara langsung oleh Ketua 
1 HNSI Cilacap Indon Cahyono dan Ketua 
KUD Minosaroyo  Untung Jayanto pada saat 
memberikan sambutan pada acara Gathering 
Nelayan Cilacap  yang diselenggarakan RU IV 
di Baturaden Purwokerto.

Dalam kesempatan itu, Indon Cahyono 
menyampaikan terima kasih kepada RU IV 
Cilacap  karena telah menfasilitasi acara ini 
sehingga bisa menjadi sarana komunikasi 
yang efektif antara Pertamina dan nelayan. 
“Segala permasalahan bisa diselesaikan jika 
hubungan nelayan dan Pertamina harmonis,” 
tegas Indon Cahyono.

Sementara Untung Jayanto, Ketua Umum 
KUD Mino saroyo berharap acara semacam 
ini jangan sampai putus, mengingat acara ini 
akan selalu ditunggu oleh seluruh nelayan, 
selain sebagai ajang silaturahmi untuk 
mempererat hubungan baik antara Pertamina 
dan nelayan juga sebagai ajang refreshing dan 
saling mengenal satu sama lain.

Hal yang sama juga disampaikan Public 
Relation Section Head RU IV Ruseno. “Kegiatan 
ini diharapkan dapat menjalin hubungan yang 
lebih harmonis sesuai dengan tema gathering 
kali ini, Membangun Komunikasi Efektif 
Guna Meningkatkan Hubungan yang lebih 
Harmonis,” ujar Ruseno•ru iV

para peserta juga ditantang 
dalam adu debat sehingga 
bisa menyampaikan inspirasi 
y a n g  d i d a p a t  s e l a m a 
acara. Dengan demikian, 
terciptalah komunikasi dua 
arah d imana mahas iwa 
dapat mengekspresikan pen-
dapatnya melalui acara ini.

Namun isi program bukan 
melulu tentang Pertamina. 
Ada juga sesi entrepreneuship 
dimana peserta dimotivasi 
untuk menjadi pengusaha. 
Mereka diuji melalui selling 
competition, yaitu menjual 
produk BBK dan Pelumas 
langsung ke konsumen di 
SPBU.  Hasilnya, menak-
jubkan. Kelompok pemenang 
dengan penjualan tertinggi 
berhasil melakukan transaksi 
senilai lebih dari Rp3 juta 

dalam waktu hanya 1 jam.
“Dengan jualan langsung 

begini, kita jadi tahu susahnya 
nyuruh orang pakai BBM non 
subsidi. Malah ada mobil 
sekelas Alphard yang masih 
pakai BBM subsidi. Begitu 
kita dekati, malah dimarah-
marahi,” ujar Silvia, salah satu 
peserta.

Selain berkecimpung di 
bisnis Pertamina, peserta juga 
diajak mencintai lingkungannya 
melalui penanaman mangrove 

di Hutan Mangrove Wonorejo, 
Surabaya.

“Secara keseluruhan, 
kami bermaksud mengenal-
kan Pertamina secara kom-
prehensif pada mashasiwa 
terutama BEM.  Kami  berha-
rap i lmu dan wawasan 
yang mereka dapat dalam 
program ini dapat disebarkan 
ke teman-teman  yang lain,” 
ujar Ast. Manager External 
Relations FRM Region V, 
Eviyanti Rofraida.•Frm reg. V

Selain memberikan bantuan, Pertamina Motor Club juga 
melakukan penyerahan dan penanaman bibit pohon di 17 lokasi 
berbeda, antara lain 200 pohon untuk di Depot Panjang, untuk 
delapan kecamatan di Pringsewu masing-masing mendapatkan 
20 pohon, lima kelurahan di Pringsewu masing-masing 
mendapatkan 10 pohon, 25 pohon untuk SDN 1 Gunung 
Raya, 30 pohon untuk Pondok Pesantren serta 35 pohon untuk 
Balong Kuring.•pmC/niLaWati Dj
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Berbagai upaya yang dilakukan oleh para Insan Mutu dalam menggerakkan roda perbaikan berkelanjutan di segala 
sektorat, pelan-pelan sudah membuahkan hasil yang cukup membanggakan, tidak hanya bagi Insan Mutu sendiri, 
namun juga bagi Perusahaan dan Indonesia tentunya.

Terbukti dari beberapa prestasi yang telah berhasil diukir di beberapa event bertaraf Nasional dan Internasional 
dengan melibatkan segala kompetensi dan sumber daya yang dimiliki oleh para penggerak kegiatan quality management 
di Perusahaan tercinta ini.

Mari kita sedikit mundur ke belakang, membangunkan ingatan kita akan beberapa prestasi yang membanggakan 
itu. Pada tahun 2011 dalam ajang Most Admire Knowledge Enterprise (MAKE) Awards 2011 bertaraf Nasional, kegiatan 
Continuous Improvement Program (CIP) berhasil memperoleh penghargaan “Special Recognition ror Intelectual Capital 
Management”. Pertamina dinilai memiliki cara dan media yang unik dalam menjaring dan mendokumentasikan aset 
pengetahuan Perusahaan yang dihasilkan melalui kegiatan  CIP. 

Masih di tahun yang sama, kegiatan CIP juga berhasil mengukir prestasi di event Nasional berjudul Temu Karya Mutu 
& Produktifitas Nasional (TKMPN) 2011, dengan memperoleh peringkat Diamond (penghargaan tertinggi). Sedangkan 
untuk prestasi Internasional, Pertamina berhasil memperoleh Peringkat STAR (penghargaan tertinggi) dalam 17th Asia 
Pacific Quality Conference yang digelar di Marina Bay Sands – Singapura 2011.

Beberapa kilas balik mengenai catatan prestasi tersebut mampu menyegarkan ingatan kita bahwa CIP telah 
banyak berubah ke arah yang jauh lebih baik. Beberapa perubahan prinsip dalam implementasi CIP Pertamina dapat 
diuraikan sebagai berikut:

perubahan penentu Kesuksesan Dari “manajemen puncak” menjadi “manajemen dan 
Organisasi”. Penentu kesuksesan kegiatan CIP pada masa lalu adalah peran Manajemen Puncak 
yang bertindak sebagai “polisi” yang selalu mengawasi dan menggiring. Namun sekarang, Organisasi 
secara mandiri beserta seluruh jajaran Manajemennya telah terlibat secara aktif.

berkembangnya Level pelaksana Cip dari Hanya Frontliner menjadi technical & managerial 
areas.Dahulu terdapat paradigma bahwa CIP hanya dapat dilakukan oleh para frontliner atau Pekerja 
Operasional, namun sekarang CIP telah diimplementasikan oleh segmen pekerjaan teknis dan bahkan 
manajerial.

meningkatnya eksistensi dari hanya “jago Kandang” menjadi “jawara” internasional. 
Meskipun telah berprestasi, namun dahulu kegiatan CIP “hanya menjawarai” event-event Nasional. 
Sekarang, melalui CIP, Pertamina telah berhasil mengharumkan nama Indonesia di lingkungan 
Internasional.

perubahan tujuan Konvensi/presentasi dari media unjuk gigi menjadi Knowledge sharing. 
Forum presentasi CIP, pada awalnya hanya menjadi ajang pamer prestasi antar Unit/Region, namun 
sekarang para Pekerja sudah menyadari manfaat yang diperoleh. Yaitu sebagai budaya berbagi 
pengetahuan antar Pekerja yang bisa menambah wawasan dan kompetensi kerja.

perubahan paradigma penghargaan dari sekedar Hadiah menjadi pengakuan atas 
Kontribusi. Penghargaan bagi prestasi insan mutu dalam CIP dahulu dirasakan hanya bersifat 
seremonial dan penerimaan hadiah. Namun sekarang semua Pekerja dan Manajemen berlomba 
untuk memberikan kontribusi dalam kegiatan quality management agar mendapat pengakuan dari 
Perusahaan dalam ajang APQ Awards.

eksistensi penilaian value Creation Yang Hanya sekedar untuk poin penjurian menjadi 
akuntabilitas Komitmen. Nilai yang diciptakan (value creation) dari sebuah ide inovasi, pada 
awalnya hanya untuk konsumsi penilaian dari sebuah risalah. Namun sekarang, nilai tersebut harus 
dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dengan adanya prosedur proses validasi dan audit 
implementasi CIP.

berkembangnya Kebutuhan DeLta dan pDCa dari sekedar “tools” menjadi suatu sistem. 
Delapan langkah tujuh alat serta metode PDCA yang mendasari kegiatan CIP pada awalnya hanya 
sekedar tools (alat) yang digunakan untuk membantu menyusun risalah. Namun sekarang sudah 
menjadi sistem yang mendukung dan dibutuhkan dalam setiap kegiatan penyelesaian masalah 
pekerjaan dan ide inovasi.

meluasnya aktifitas Kelompok Dari atribut sektoral menjadi bentuk budaya Korporat 
(insan mutu). Insan mutu yang tampil dalam presentasi CIP pada awalnya hanya membawa atribut 
sektoral dari masing-masing Unit Operasi/Bisnis/Region/Anak Perusahaan saja, namun sekarang 
aktifitas tersebut sudah komprehensif secara budaya, sebagai aktifitas Korporat dan membawa satu 
nama besar Pertamina.

meningkatnya Kebutuhan audit dari Hanya sekedar Watchdog menjadi Kebutuhan Organisasi 
dan solusi. Audit CIP didesain untuk meningkatkan akuntabilitas dan upaya menggerakkan budaya 
perbaikan, yang pada awalnya hanya sebagai media pengawas kegiatan. Namun sekarang sudah 
menjadi kebutuhan Organisasi untuk memvalidasi value creation dan memberikan solusi terhadap 
kendala dalam kegiatan CIP.

meningkatnya Kualitas Kegiatan dari aktifitas benchmarking menjadi acuan Benchmarking. 
Kegiatan benchmarking yang dinilai mampu memberikan pembelajaran bagi Organisasi, sering 
dilakukan untuk terus memberikan perbaikan positif bagi perusahaan. Namun kondisi CIP di Pertamina 
sekarang merubah kondisi tersebut. Pertamina tidak lagi melakukan benchmark ke Perusahaan lain, 
tapi Pertamina-lah yang menjadi acuan studi banding bagi Perusahaan-perusahaan lain.

perubahan interaksi Kegiatan Cip yang independent menjadi terintegrasi sebagai iCm. 
Keberadaan pilar-pilar kegiatan dalam quality management yang seharusnya saling terintegrasi, dahulu 
terkesan berdiri sendiri-sendiri. Namun sekarang CIP sudah mulai terintegrasi dengan knowledge 
management sebagai intelectual capital management (ICM).

Sebelas perubahan positif CIP tersebut diharapkan tidak berhenti sampai disini. Namun harus mampu memperluas 
dan menambah dampaknya bagi perubahan-perubahan di seluruh sektor, kegiatan bahkan Organisasi dalam 
Perusahaan, sehingga makin memuluskan jalan Pertamina dalam mencapai Visi dan Misi nya.•

http://intra.pertamina.com/KOmet

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

oleh Adriwal - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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perubahan positif Dalam 
implementasi Cip pertamina Kegiatan Forum Presentasi  Continuous Improvement Program (CIP)  yang dilaksanakan  Pertagas  

pada tanggal 11-13 Juli 2012  dapat digambarkan sebagai kegiatan APQ Awards mini seperti yang 
setiap tahun diselenggarakan oleh Quality Management Korporat. Hal ini bisa dapat dilihat dari rundown 
penyelenggaraan yang mengadopsi penyelenggaraan Forum Presentai pada APQ Awards, seperti booth 
pameran mutu dari masing-masing gugus, lomba photo graphy, reward, souvenir, acara hiburan dan 
lain-lain.

Salah satu catatan penting dalam penyelenggaraan kegiatan 
Forum Presentasi Pertagas ini adalah komitmen yang ditunjukkan 
oleh pimpinan puncak yang secara langsung ikut dalam setiap 
rangkaian acara termasuk  ikut serta sebagai audien dalam setiap 
stream forum presentasi. Hal ini tentu memotivasi dan menjadi 
kebanggaan tersendiri bagi peserta karena penampilannya dapat 
disaksikan langsung oleh pimpinan puncaknya.

Sebagai informasi bahwa penyelenggaraan kegiatan Forum 
presentasi atau sebelumnya disebut konvensi CIP di Pertagas 
ini merupakan yang kedua kalinya sejak tahun 2011.  Dari sisi 
penyelenggaraan banyak hal-hal yang dapat dikatakan sebagai 
peningkatan yang cukup signifikan, baik dari pelaksanaan 
maupun dari sisi jumlah peserta dan keterlibatan manajemen. 
Jumlah peserta tahun ini mengalami  peningkatan yang luar 
biasa. Dari 14 risalah tahun lalu meningkat menjadi  34 risalah dengan pekerja yang terlibat sebagai 
anggota adalah 175 orang. 

Hal menarik yang perlu jadi perhatian dari message yang disampaikan Direktur Utama Pertamina Gas 
adalah bahwa seluruh insan PT.Pertamina Gas harus berorientasi kepada Kebijakan Mutu 

yang disebut CHOPPER ( Customer Satisfaction, HSE Concern, Operation 
Excellence, Profit dan Personel Improvement ). Salah satu 

poin dalam pelaksanaan kebijakan mutu tersebut adalah 
mengimplementasikan proses perbaikan dan peningkatan 
kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip Quality Management 

System. Dampak dari kebijakan ini  sudah terbukti dari 
penyelenggaraan   kegiatan Forum CIP yang dilakukan tahun 
ini, dimana  terlihat betapa antusiasnya Pekerja Pertagas dan 
para pimpinan dari semua Unit Operasi dalam mendukung dan 

berpartisipasi dalam kegiatan Forum Presentasi CIP.  

Kegiatan forum presentasi CIP yang dilakukan 
merupakan awal rangkaian kegiatan Presentasi CIP yang 
dilakukan oleh setiap Unit operasi/ Unit bisnis/ Region dan 
Anak Perusahaan menuju kegiatan Presentasi di tingkat 
Korporat pada APQ Awards sesuai Calender of Event 
yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dari hasil kompilasi  laporan kegiatan Forum CIP 
sampai TW II,  Forum Presentasi Pertagas  merupakan 
Forum yang dilaksanakan bersama Unit Operasi 
lainnya termasuk Refinery Unit II sampai VI.

Setelah Forum Presentasi yang diadakan 
beberapa Unit Opearsi dan Anak Perusahaan, 
diharapkan selanjutnya akan terus bergulir 

pe laksanaan  fo rum 
presentasi di Unit Operasi/ Unit Bisnis/ Region ataupun  
Anak Perusahaan lainnya. Setiap Unit Operasi dan 
Anak Perusahaan tentunya memiliki konsep dan cara 
tersendiri dalam penyelenggaraan Forum Presentasi.  
Tetapi  yang penting bahwa setiap penyelenggraan 
harus memiliki daya motivasi terhadap para peserta 
sesuai rancangan masing-masing UO/UB/AP.

Namun demikian, keberhasilan penyelenggaraan 
dan penerapan semua kegiatan Cont inuous 
Improvement Program ( CIP) adalah sangat tergantung  
kepada peran manajemen dari masing-masing UO 
dan AP. Dengan demikian   akan menjadi momentum 
peningkatan kinerja para Pekerja di Sentra Operasi/
Produksi Strategis Perusahaan  Bravo Pertagas …
Sukses Insan Mutu…. Kita tunggu Forum-Forum 
CIP lainnya dari Unit Operas/ Unit Bisnis/ dan Anak 
Perusahaan lainnya.•

Forum presentasi 
Cip pertamina gas : ruarr biasa!!!

oleh Faisal Yusra - Quality Management, General Affairs Directorate

KOMET as The Top Three  of 2012 Indonesian  MAKE Award Road to 2012 Asian MAKE Award !
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SINOPSIS

judul buku :   KaFe  etOs ( 8 x 8 Kisah 
inspirasional untuk membangun 8 etos 
Kerja profesional)
penulis :   jansen sinamo
penerbit :  grafika mardi Yuana, bogor

Buku ini dibuat sebagai pedamping bagi 
buku induknya : 8 Etos Kerja Profesional dan 
8 Etos Keguruan. Buku ini dibuat lebih ringan 
abstraksinya dan cair bahasanya, namun 
tetap gurih dibaca dan bergizi pula. Bacaan 
ini kiranya menjadi santapan harian bagi 
kaum pekerja Indonesia dari semua lapisan 
masyarakat agar secara perlahan dan pasti 
etos kerja semua pekerja negeri tercinta ini 
semakin baik saja; lebih produktif, lebih kreatif 
dan lebih inovatif penuh kualitas. Itu pula 
sebabnya ukurannya dibuat lebih ramping 
dengan harga “lebih terjangkau” oleh lapisan 
terbawah sekalipun.

Semua pekerja harus membangun 
etos kerjanya secara berkesinambungan, 
mengasah keterampilannya terus menerus, 
memperdalam pengetahuannya tiada henti, 
serta memperluas wawasannya tanpa 
putus.

Jika tidak, bagaimana kita bisa berharap 
terjadinya peningkatan produktivitas dan 
kualitas kerja, pengembangan kompetensi 
dan profesionalisme, serta perbaikan 
pendapatan dan taraf kehidupan kita semua 
sebagai insan pekerja.

Adalah tugas para eksekutif organisasi 
untuk mengembangkan mutu SDM masing-
masing sehingga semuanya bisa lebih maju. 
Dan itu bisa dimulai dengan membaca buku 
semacam ini. Hal ini bukan hanya mulia secara 
moral-nasional tetapi amat praktis secara 
bisnis-ekonomkal. Soalnya tanpa dukungan 
SDM yang berkualitas singga mustahillah kita 
maju dan menang di era global yang penuh 
kebergegasan dan persaingan ini. 

Mengapa Indonesia pada krisis 1998, 
sedekade lebih sesudah reformasi politik, 
sampai sekarang masih begitu-begitu saja? 
Jawaban sederhana : etos kerja manusia 
dan bangsa Indonesia masih rendah adanya. 
Kisah etos yang buruk itu terasa mencolok 
di kalangan politikus, birokrat dan penegak 
hukum karena setiap hari diberitakan terang 
lewat media massa.

Apakah etos kerja, Etos merupakan 
perilaku khas suatu komunitas atau organisasi, 
mencakup motivasi yang menggerakkan, 
karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, 
kode etik, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi-
aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-
prinsip dan standar-standar.Saya sendiri 
merumuskan etos sebagai sehimpunan 
perilaku positif yang lahir sebagai buah dari 
keyakinan fundamental dan komitmen total 
pada sehimpunan paradigma kerja yang 
benar, komperehensif dan integral. 

Sejak tahun 2000 program seminar dan 
pelatihan 8 Etos ini telah diselenggarakan 
di banyak organisasi yang bergerak dalam 
beragam kegiatan : bisnis, sosial, keagamaan, 
politik, birokrasi dan pendidikan. Tentu 
masih dibutuhkan lebih banyak seminar 
dan terutama implementasinya secara luas 
dan masih sehingga cita-cita kemerdekaan 
Indonesia yang begitu Indah dirumuskan 
para leluhur bangsa kita bisa tercapai 
akhirnya.•perpustaKaan
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anggota nafiri patra adakan penyegaran iman
bOgOr - Sesuai dengan program pelayanan PS Nafiri Patra 
setahun sekali,  perkumpulan ini melaksanakan acara penyegaran 
iman di Wisma Dempo, Sirnagalih, pada 4 Juli 2012.

Dengan tema “Bekerja dan Breprestasi dengan Tekun dan 
Sabar, akan Menghasilkan Kinerja yang Optimal untuk Menuju 
Masa Depan yang Penuh Pengharapan, acara dibuka oleh Paul 
Simanjuntak, didampingi Didik dan Immanuel dari Eclesia Blessing 
Ministry (EBM). 

Dalam kesempatan tersebut, Paul simanjuntak mengatakan saat 
ini kita sedang berlayar menuju suatu pelabuhan, yaitu surga. “Dalam 
pengharapan, dituntut adanya kesabaran, ketekunan, keteguhan 
hati, kesetiaan, disertai iman yang teguh,” ujar Paul. Untuk itu, Paul 
mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah ingkat janji, senantiasa 
memberkati, memberi kekuatan kepada umat manusia dalam 
menghadapi segala tantangan/permasalahan apapun. 

Meskipun anggota Nafiri Patra sudah berusia lanjut, namun 

dalam acara tersebut mereka tetap berkomitmen. Selama masih diberikan 
kekuatan dan kemampuan, mereka ingin selalu setia dalam berbagi 
kepada sesama.•naFiri patra 

jaKarta - Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari 
mengonsumsi obat-obatan yang dijual bebas, khususnya ketika 
kondisi tubuh sedang tidak fit. Tentu saja kita harus waspada saat 
membeli obat-obatan tersebut. “Untuk itulah Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) mengimbau masyarakat untuk memilih 
obat bebas yang telah teregistrasi agar tidak mengalami efek 
samping yang malah akan memperparah sakit yang diderita,” ujar 
Direktur Obat Asli Indonesia DR. Sherley, MSi dalam acara Bincang-
bincang BPOM Sahabat Ibu di Gedung BPOM, pada (10/7).

Dalam acara yang diselenggarakan BPOM bekerja sama 
dengan Persatuan Wanita Patra Pusat (PWPP) tersebut, Kepala 
Bidang Informasi Keracunan BPOM Tri Asti Inarianidi menjelaskan 
bagaimana tips memilih obat yang aman dan berkualitas. Yaitu, 
dengan memperhatikan zat aktif yang terkandung dalam kemasan 
dan kode atau tanda obat dalam kemasan. “Kalau kode bulatan 
hijau berarti obat bisa dibeli tanpa resep dokter, biru berarti obat 
bebas terbatas yang hanya bisa dibeli maksimal 20 tablet, dan kode 
merah berarti obat keras,” papar Tri Asti.  Ia juga mengingatkan, 
yang terpenting adalah tanggal kadaluarsa obat tersebut. 
“Sebaiknya kita juga selalu memeriksa merk dagang, nama dan 
alamat produsen, serta tampilan fisik obat tersebut,” katanya.

pLaju – Menyambut HUT Ke-12 , Pengurus Persatuan Wanita Patra 
(PWP) Tingkat Wilayan RU III mengadakan berbagai lomba, antara 
lain lomba MC, merangkai bunga, pertandingan Bola Voli dan bakti 
sosial. Puncak acara peringatan HUT Ke-12 PWP yang berlangsung 
di Gedung Patra Ogan Plaju, (15/6), dihadiri Ketua Badan Kerjasama 
Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Sumsel Suzana Eddy Yusuf, Ketua 
Tim Penggerak PKK Kota Palembang Eva Eddy Santana Putra dan 
pengurus PWP. 

Acara diawali dengan sambutan tertulis Ketua Umum PWP Pusat 
yang dibacakan oleh Ketua PWP Tingkat Wilayah RU III Yuttie Khaidir 
dilanjutkan dengan lagu mars PWP oleh paduan suara PWP RU III.

Acara ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua PWP RU 
III Yuttie Khaidir untuk diberikan kepada GM RU III  Teuku Khaidir dan 
Penasehat PWP Azwar Syahidin.

Pada acara tersebut diisi dengan Talk Show “Inspiring Role Model” 
oleh mantan Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini.•ru iii

memilih Obat bebas yang aman

8No. 30
Tahun XLVIII, 23 Juli 2012PERSATUAN WANITA PATRA

Anggota PWP Pusat mendengarkan penjelasan Direktur Obat Asli Indonesia DR. Sherley, 
MSi bagaimana memilih obat bebas yang teregistrasi BPOM.

Sementara Ketua PWP Dit. Hulu Dwi Muhamad Husen 
menyampaikan, kegiatan seperti ini sangat besar manfaatnya karena 
kita bisa mengerti bagaimana cara memilih obat yang baik dan aman. 
“Apa yang sudah kita dapat disini akan segera disosialisasikan kepada 
anggota PWP  lainnya. Termasuk kepada masyarakat di sekitar kita,” 
ujarnya.•KuntOrO

peringatan Hut ke-12 pWp di ru iii plaju

Ketua PWP Tingkat Wilayah RU III Yuttie Khaidir memotong tumpeng yang diberikan 
kepada GM RU III, Teuku Kahidir dan Penasehat PWP Azwar Syahidin.
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Warung Kopi
Luruskan Niat...
Di parkiran motor, pagi hari.

pak joni : Hai Pak Hamzah, apa kabar? Rasanya 
udah lama nih gak ketemu sama Pak 
Hamzah.

pak Hamzah: Hahaha... Bisa aja Pak Joni. Baru tiga 
hari gak ketemu masa sih lama...

pak joni : Iyalahhh.... Biasanya kan hampir tiap hari 
kita nongkrong di Warung Mang Warta.

pak Hamzah: Hehehe iya ya. Yuk, ke situ sebentar. Kita 
silaturahmi.

mang Warta : Eh, ada Pak Hamzah sama Pak Joni. 
Punten nih, puasa kan?

pak joni : Ya puasa lahhhh Mang. Kita mau 
silaturahmi. Gimana kabar Mang Warta, 
Ujang sama Iyum? Tetep buka juga nih 
warung?

mang Warta : Pagi mah enggak Pak. Nanti sekitar jam 
tigaan baru buka. Suka banyak yang 
lembur, cari makanan buat buka puasa. 

pak Hamzah : Alhamdulillah, semoga berkah ya 
Mang...

bu nita : Hayoo... Pagi-pagi di sini pada ngapain?
pak joni : Nongkrong aja Bu... Ibu sendiri ngapain? 

Pasti lagi gak puasa ya?
bu nita : Yeee.. Salah. Saya mau pesen makanan 

buat buka nanti ke Mang Warta. Lagian 
Mang Warta kan kalo pagi gak buka juga 
pas Ramadhan.

mang Warta : Iyah bu... Belajar ngelurusin niat mulai 
tahun ini. Masa saya puasa, tapi juga 
jualan makanan pas tengah hari.

bu nita : Yahhh... semoga bertahan sampe akhir 
Ramadhan ya Mang. Biasanya kan, 
godaannya ada aja. Maklum, namanya 
konsumen. Apalagi Mang Warta gak  
bisa ngecek siapa yang wajib puasa, 
siapa yang enggak. hehehehe

mang Warta : Iyah bu... Saya juga berdoa, semoga 
karyawan Pertamina yang tidak wajib 
puasa memakluminya.•

sinergi antar bumn meLaLui FOrum 
teKnOLOgi inFOrmasi

semarang –   Pada Jumat (13/7) di Ruang Poncowati, Hotel Patra 
Semarang, Forum Teknologi Informasi (FORTI BUMN) menggelar 
pertemuan yang ditujukan untuk praktisi yang terga bung dalam 
komunitas TI di lingkungan BUMN. Dengan tema “Collaboration With 
Principal & Implementor” kegiatan FORTI BUMN diikuti oleh 80 praktisi 
TI yang berasal dari beberapa BUMN. Dalam kesempatan tersebut, Staf 
Ahli Bidang SDM &Teknologi Kementerian BUMN, Irnanda Laksanawan 
menggambarkan bagaimana perusahaan ikut membesarkan Teknologi 
Informasi untuk kepentingan proses bisnis, dan meletakkan strategi 
sistem TI dalam inistiatif perusahaan. Sementara SVP Corporate 
Shared Service, Susilo memberikan gambaran mengenai peran ICT 
dan milestone Pertamina menjadi world class energy company yang 
didukung dengan budaya TI. Saat ini sudah berada di tingkat Regional 
melalui sistem bisnis terintegrasi yaitu ERP. Susilo juga menyampaikan 
strategi CSS untuk platform sistem bisnis dan perkantoran yang dipakai 
oleh Pertamina yaitu ERP dan Microsoft, serta strategi implementasinya.
Pada kesempatan tersebut, Susilo juga memberikan tiga alternatif 
model pola kerja sama antara Kementerian BUMN, BUMN, principal 
dan implementor sebagai wujud sinergi antar BUMN. Selain Pertamina, 
BUMN yang menjadi narasumber dalam acara tersebut antara lain, PT 
Telkom dan IT Principal yang merupakan anak perusahaan BUMN, yaitu 
Asyst, Metrasys, dan Krakatau IT.•CssFo
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maHasisWa uniVersitas 
peLajari sistem teKnOLOgi 
inFOrmasi pertamina

jaKarta – Sebagai salah satu bagian dari kegiatan 
belajar mengajar di Universitas Pakuan Bogor, puluhan 
mahasiswa program DIII Jurusan Teknologi Informasi, 
Universitas Pakuan, Bogor, melakukan kunjungan di 
Pertamina Pusat,  pada 29 juni 2012. Kunjungan ini 
difokuskan untuk mempelajari sistem teknologi informasi 
yang di lingkungan kerja Pertamina. Para mahasiswa 
Unpak yang memakai jas almamater berwarna biru ini 
diterima secara langsung oleh Corporate Share Service 
Pertamina.Para mahasiswa menilai saat ini sistem 
teknologi informasi yang diterapkan di lingkungan 
kerja Pertamina merupakan aspek penting guna 
meningkatkan kinerja pekerja.•KiKi
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stanD KOmet pertamina 
Di InDonesIan Make stuDy 
2012

jaKarta -   PT Pertamina (Persero) turut 
berkontribusi dengan membuka stand Knowledge 
Management (KOMET) Pertamina dalam ajang 
Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise 
(MAKE) Study 2012 di Ballroom Ritz-Carlton 
Pacific Place Jakarta, Selasa (10/7). Indonesian 
MAKE Study 2012 yang diselenggarakan 
oleh Dunamis Consulting ini sebagai wujud 
untuk mempromosikan aktifitas Knowledge 
Management di Indonesia sekaligus sebagai 
wadah berbagi pengetahuan dan berbagi 
kesuksesan dalam manajemen organisasi. 
Stand KOMET Pertamina banyak dipadati oleh 
pengunjung dan tamu undangan dari berbagai 
organisasi untuk melihat lebih jauh pengelolaan 
pengetahuan manajemen di Pertamina• irLi 
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DireKtur utama pertamina 
beriKan KuLiaH umum 
Di Fisip uniVersitas inDOnesia

DepOK –  Pertamina selalu mendukung program 
pemerintah seperti penghematan pemakaian energI di 
segala bidang. Demikian yang disampaikan oleh Direktur 
utama Pertamina Karen Agustiawan saat memberikan 
kuliah umum di depan mahasiswa FISIP UI, (8/6). Selain 
penghematan energI, Pertamina juga terus berusaha 
mencari energi alternatif. Ini sebagai bukti, Pertamina 
tidak hanya mementingkan perusahaan saja tetapi juga 
memikirkan kelangsungan hidup masyarakat terutama 
kebutuhan akan energi di masa mendatang. Dalam 
kesempatan tersebut Karen menjelaskan mengenai 
bisnis di Pertamina  bahwa selain melakukan tugas 
utamanya sebagai perusahaan yakni mencari laba tetapi 
juga Pertamina mengemban amanah untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Namun selama ini setiap ada 
kejadian yang berhubungan dengan BBM, Pertamina 
selalu disalahkan. Untuk itulah Karen mengharapkan para 
mahasiswa agar bisa menyampaikan kepada masyarakat 
bahwa kebijakan energi merupakan kewenangan 
pemerintah. Pertamina hanya pelaksana.•KuntOrO
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anaK perusaHaan
pep pangkalan susu terima 
penghargaan peduli Lingkungan

jaKarta – Perkembangan 
bisnis Pertamina Patra Niaga 
yang pesat telah membawa 
perusahaan menjadi pemain 
utama dalam bisnis energi 
d i  tanah a i r.  Pos is i  in i 
mengharuskan perusahaan 
untuk dikelola melalui sistem 
manajemen terpadu sesuai 
dengan best practice dan 
s t anda r  i n t e r nas i ona l , 
sehingga perusahaan dapat 
mempertahankan service 

pangKaLan susu – 
Per  ta mina EP (PEP) Field 
Pangkalan Susu menerima  
penghargaan atas kepatuhan 
dalam pengelolaan lingkungan 
hidup dari Bupati Langkat 
H .  Ngogesa  S i tepu ,SH 
yang diserahkan saat Apel 
Gabungan Satuan Ker ja 
Perangkat Daerah Kabupaten 
Langkat di halaman Kantor 
Bupati, Senin (9/7).

Piagam penghargaan  
diserahkan oleh Asisten II Adm. 
Pemerintahan Kabupaten 
Langkat H. Indra Salahuddin 
dan  diterima oleh Ka. Layanan 
Operasi PEP  Field Pangkalan 
Susu Daniel Munthe.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut  Danie l  Munthe 
mengucapkan terima kasih 
atas penghargaan tersebut. 
“ Ini dapat  memotivasi kami 
untuk terus meningkatkan 
program penghi jauan di 
area operasi perusahaan”. 

suKaraja – Pertamina EP melakukan pemboran sumur 
pengembangan TLJ 157 TW di Kelurahan Sukaraja Kecamatan 
Prabumulih Selatan. Pemboran ini merupakan upaya pe-
ningkatan produksi minyak di lapangan tersebut. 

Mengawali kegiatan pemboran, Pertamina EP Lapangan 
Prabumulih menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan 
selamatan bersama warga,  tokoh masyarakat dan pemerintah 
lokal. “Kegiatan sosialisasi dan selamatan yang dilaksanakan 
oleh Pertamina ini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan 
oleh perusahaan sebelum melakukan pemboran agar berjalan 
lancar,” ujar Field Manager Prabumulih Irwansyah. Selain itu, 
kegiatan sosialisasi dan syukuran ini merupakan salah satu 
wujud kebersamaan perusahaan dengan masyarakat sebagai 
salah satubentuk pembinaan hubungan baik dengan semua 
stakeholder. 

Hal yang senada disampaikan oleh Kepala Dinas 
Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih 
M. Zulfan.  “Saya berharap pemboran ini akan berhasil dan akan 
meningkatkan produksi migas di Prabumulih” harapnya.

sangasanga - Rawannya penularan penyakit 
HIV/AIDS pada saat ini tentunya menjadi perhatian 
serius bagi berbagai pihak, tanpa terkecuali Per-
tamina EP  (PEP) Field Sangasanga. Sadar akan 
pentingnya hal tersebut, untuk memberikan 
informasi kepada para pekerjanya terkait bahaya 
penyakit infeksi menular, PEP Field Sangasanga 
mengadakan Ceramah Kesehatan yang berte-
makan “Waspadai Penyakit Infeksi & HIV/AIDS”. 

Manajer Layanan Operasi PEP Field Sanga-
sanga M. Taswin menyatakan penyakit infeksi 
menular ini bisa diderita siapa saja. Oleh sebab 
itu, dibutuhkan pengetahuan & informasi yang 
lugas para pekerja Pertamina EP  agar mampu 
melakukan tindakan pencegahan dini  sehingga 
tidak terpapar penyakit infeksi menular.  “Tingginya 
jumlah penderita HIV/AIDS di Samarinda yang 
mencapai 1.091 orang, tentunya menjadi 
perhatian serius bagi kita semua, agar kita bisa 
mencegah terjangkit penyakit ini,” jelas Dr. Catra 
Gunawan, narasumber Rumah Sakit Umum A.W 
Syhranie Samarinda.

Menurut Dr. Carta Gunawan, sebenarnya 
penyakit infeksi menular tidak hanya HVIV/AIDS, 
tapi ada  Hepatitis B dan Hepatitis C. HIV/AIDS 
merupakan penyakit yang disebabkan virus 
Human Immunideficiency Virus yang menyerang 
sistem kekebalan manusia. Orang yang terkena 
virus ini akan menjadi rentan terhadap infeksi 
dan terkena kanker, pada tahap lanjut virus HIV 
ini akan menjadi AIDS. Meski penanganan yang 
ada dapat memper lambat laju virus HIV, namun 
hingga saat ini sudah ditemukan pengobatan 
untuk mengobati penyakit ini.

Penyakit Hepatitis B juga merupakan salah 
satu penyakit menular yang tergolong berbahaya. 
penyakit ini disebabkan oleh Virus Hepatitis B 
(VHB) yang menyerang hati dan menyebabkan 
peradangan hati akut.Sama seperti Hepatitis C 
yang disebabkan oleh Virus Hepatitis C (VHC), 
kedua penyakit ini dapat menjadi kronis dan 
menyebabkan kanker hati atau sirosis hati. 

Ia menjelaskan pola penularan penyakit 
infeksi tersebut dapat melalui transfusi darah, 
penggunaan jarum suntik bersama, hubungan 
seksual berganti pasangan tanpa alat kontrasepsi, 
hubungan seksual dengan sesama jenis, dan 
penularan melalui ibu ke anaknya.  Dr. Carta 
menekankan, virus HIV tidak menular melalui 
keringat, gigitan nyamuk, pengunaan alat makan 
dan toilet bersama atau bersentuhan langsung 
dengan penderita HIV/AIDS atau ODHA. “Karena 
itu, kita tidak perlu mengucilkan para penderita. 
Dukungan moral dari lingkungan sekitar bisa 
menjadi obat yang sangat dibutuhkan oleh 
penderita,” jelas Dr. Carta.

Besarnya rasa ingin tahu para peserta acara 
ini terlihat dari tingginya antusiasme para pekerja 
dalam menggali informasi seputar penyakit 
infeksi menular ini kepada narasumber. Acara 
yang berlangsung hingga sore hari tersebut 
ditutup dengan pemberian hadiah kepada para 
pekerja yang aktif pertanyaan yang diberikan oleh 
narasumber.•pep FieLD sangasanga

katanya.
PEP Field Pangkalan 

Susu mempunyai komitmen 
kuat dalam mendukung pro-
gram ekonomi hijau yang 
diwujudkan dalam operasi 
perusahaan yang sela lu 
berwawasan l ingkungan.
P r o g r a m  p e n g h i j a u a n 
yang telah di laksanakan 
PEP Field Pangkalan Susu 
secara berkesinambungan di 
antaranya penghijauan area 
perumahan dan perkantoran, 
lokasi pengeboran, lingkungan 
masyarakat melalui program 
Deklarasi untuk Bumi  dan 
program Corporate Social 
Responsibility  (CSR) yang 
berwawasan l ingkungan. 
Sampai dengan Juli 2012, 
PEP Field Pangkalan Susu 
berhasil menanam 10.500 
pohon yang terdiri dari jenis 
pohon penghi jauan dan 
pohon buah.

Sementara Sekda Ka-

Asisten II Adm.Pemerintahan Kabupaten Langkat H.Indra Salahuddin menyerahkan 
penghargaan peduli lingkungan untuk Pertamina EP Pangkalan Susu kepada Ka. 
Layanan Operasi PEP Pangkalan Susu Daniel Munthe.
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bupaten Langkat H. Sur ya 
Djahisa mengajak se luruh 
masyaraka t  un tuk  me-
nyadari betapa pentingnya 
mendisiplinkan diri dalam 
melestarikan fungsi lingkungan 
hidup dengan konsep pem-
bangunan berkelanjutan yang 
berwawasan lingkungan.

Surya berpesan, Perta-
mina EP sebagai salah satu 
pe nerima penghargaan da-
pat menjadi teladan dan pe-
nyelamat lingkungan hi dup 
dengan memberikan contoh 
yang baik bagaimana cara 
penyehatan dan pelestarian 
lingkungan.•pep FieLD p.susu

Ceramah Kesehatan 
untuk pekerja pep 
Field sangasanga

pertamina patra niaga kick off manajemen terpadu
exce l l en t  bag i  se lu ruh 
customer-nya. Demikian 
disampaikan Direktur Utama 
Pertamina Patra Niaga, Delas 
M. Pontolumiu pada saat 
Kick off Penerapan Sistem 
Management Terpadu ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 
dan OHSAS 18001:2007 di 
Kantor Pertamina Patra Niaga 
Jakarta, (9/7).

Menurut Delas, seluruh 
manajemen dan karyawan 

Pertamina Patra Niaga siap 
menyukseskan penerapan 
Quality Environment Health & 
Safety (QEHS) Management 
System ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 dan OSHAS 
18001:2007.

Dalam penerapan sis-
tem manajemen terpadu 
ini Pertamina Patra Niaga 
akan dibantu oleh penyedia 
jasa konsultasi dari PT Mitra 
Kualitas Utama dengan waktu 

pelaksanaan delapan bulan. 
“Apabila dalam tinjauan awal 
diketahui sistem kita sudah 
siap, maka waktu sertifikasi 
bisa dilaksanakan kurang 
dari delapan bulan. Untuk itu, 
selaku Dirut Pertamina Patra 
Niaga, saya mengintruksikan 
kepada jajaran manajemen 
dan seluruh karyawan untuk 
berperan aktif dalam pekerjaan 
ini,” tandas Delas.•patra niaga/

niLaWati Dj

Lapangan prabumulih tajak sumur tLj 157 tW
Dalam kegiatan selamatan tersebut, juga diisi dengan 

tausiah dan doa bersama. Sebagai wujud kepedulian kepada 
masyarakat dimana perusahaan beroperasi, PT Pertamina EP 
Region Sumatera dalam kegiatan itu memberikan bantuan 
paket sembako kepada 75 masyarakat di sekitar lokasi, 1 unit 
tenda ukuran 6 x 6 meter, 1 ekor sapi, material bangunan untuk 
renovasi langgar Al-Amalan, 20 set kaos untuk kelompok senam 
lansia, 20 set bahan baku untuk majelis taklim serta 2 set dan 
2 bola kaki untuk karang taruna.

Pertamina juga memberikan bingkisan kepada 3 tokoh 
masyarakat yang telah memberikan bantuan kepada Pertamina 
yaitu Burhanudin, Sudiro dan H. Danial. “Pemberian bingkisan 
ini merupakan tanda terima kasih kami dan penghargaan 
kepada tokoh-tokoh masyarakat yang telah banyak membantu 
Pertamina” uajranya.

“Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah 
serta doa dari semua yang hadir agar kegiatan pemboran ini 
dapat berhasil,” ujar Irwansyah.•pep FieLD prabumuLiH
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Hr Customer service :
siap melayani pekerja agen bbm non subsidi 

Diluncurkan di jateng
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jaKarta - “Ini adalah tahun kedua Pertamina ikut andil membela sepakbola nasional untuk 
Indonesia All Star Team Challenge. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa sudah terpilih 
masuk ke sini dari sekitar 2.000-an anak di seluruh Indonesia. Harapan kami adalah supaya 
kalian memanfaatkan betul kesempatan kalian selama 2 minggu di sini.” Hal tersebut dikatakan  
Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo ketika melakukan kick off  Milan Junior Camp 2012  
di Lapangan Sepakbola Simprug, (6/7).  Acara juga dihadiri VP Corporate Communication Ali 
Mundakir, Chairman Pertamina Foundation Nina Nurlina, Manajer CSR Pertamina Ifki Sukarya, 
Manajer Brand Management Pertamina Agus Mashud, Alan Solowiejczyk  (President Director 
Asia Sports  Development), serta dua pelatih dari AC Milan Academy, yaitu Mario Marozzi dan 
Palmerio Sortino. 

“Saya rasa kalian punya mimpi yang indah, yang tinggi, ayo kita wujudkan mimpi itu. Apapun 
hasilnya nanti, harus diterima dengan sportif. Yang penting kalian  berlatih sungguh-sungguh, 
dan yakinlah selalu terbuka kesempatan buat kalian,” ujar Argo.  

VP Corporate Communication Ali Mundakir menyatakan Milan Junior Camp ini untuk 
membentuk pemain yang menjadi dasar Pertamina Soccer School. “Ini adalah amanat Presiden, 
dalam sumbangsih Pertamina untuk kemajuan sepakbola nasional. Kelanjutan jangka panjang 
dari  Pertamina Soccer School, bisa muncul bibit-bibit  bagus.”

Ali mengatakan, sepakbola adalah olahraga yang paling menyentuh semua lapisan masyarakat 
dari bawah sampai atas masyarakat Indonesia. Karena itu ia pun tidak menampik jika suatu 
waktu Pertamina membangun klub sepakbola senidiri.

    Seleksi akhir AC Milan Junior Camp 2012 menyisakan 50  atlet junior usia 12 – 16 tahun, 
yang disaring lagi menjadi 18 pemain. Mereka dipilih melalui kompetisi  Pertamina Indonesia 
All Star Team Challenge yang dilakukan di 5 kota besar di Indonesia,  yaitu di  Palembang, 
Malang, Makassar, Balikpapan,  dan Jakarta. Mereka akan dikirim ke Italia untuk mengikuti  
Milan Junior Camp Day, termasuk kompetisi Intesa Sanpaolo,  melawan tim lain dari AC 
Milan Junior Camp dari 30 negara.  Selama 2 pekan, dari 2 Juli – 15 Juli  2012, para peserta 
mendapatkan  pengembangan yang maksimal selama pelatihan untuk seluruh aspek sepakbola 
profesional. Milan Junior Camp menyediakan pelatihan sepakbola  dengan standard internasional  
metode AC Milan Academy.•urip HerDiman KambaLi 

jaKarta – Pertamina terus 
berbenah diri untuk kemajuan 
perusahaan. Salah satunya 
yaitu dengan meningkatkan 
layanan Human Resources 
(HR) sebagai fungsi sup-
port agar terbentuk layan-
an manajemen yang pro fe-
sional.

Untuk itulah dibutuhkan 
ketepatan, integrasi dan 
kecepatan layanan melalui 
HR Customer Service yang 
merupakan single point of 
contact bagi pekerja untuk 
mendapatkan layanan HR. 
Selain itu, HR Customer 
Service juga merupakan 
jembatan penghubung antara 
pekerja (user) dengan HR 
Support Grup.

HR Customer Service 
akan  menca ta t  semua 
pertanyaan dan permintaan 
dari pekerja sehingga dapat 
diukur kecepatan layanan 
yang diberikan oleh HR sesuai 
dengan service level yang 
dijanjikan.

“Saya inginkan komitmen 
semua bagian untuk memo-
n i tor  SLA yang d ibuat , 

semarang – Untuk memberikan kemudahan 
pelayanan kepada konsumen untuk mendapatkan BBM 
non subsidi, Area Pemasaran Jateng & DIY meluncurkan 
agen BBM non subsidi  yang akan melayani pembelian 
BBM  non subsidi dalam jumlah kecil (eceran). Laun ching 
dilakukan oleh Manager Fuel Industry & Marine Mar keting 
Region III Arief Priyanto didampingi Sales Area Ma nager 
Industrial & Marine Jateng DIY Nur M. Zain, (25/6).

“Peluncuran ini merupakan langkah inisiatif kor-
porasi untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam 
mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi,” kata Mana-
ger Fuel Industry and Marine Marketing Region III Arief 
Priyanto, di Terminal BBM Pengapon Semarang. 

Nur M. Zain mengatakan, untuk wilayah Jateng & 
DIY, akan ada enam agen dengan 15 truk tangki yang 
melayani penjualan BBM nonsubsidi (solar) eceran 
dengan cara pelayanan bergerak. “Saat ini yang sudah 
siap beroperasi tujuh truk tangki, sisanya akan segera 
menyusul,” tuturnya.

Agen BBM non subsidi eceran ini mendekatkan titik 
suplai BBM non subsidi ke sentra-sentra perkebunan, 
pertambangan dan konsumen lainnya yang membutuhkan 
di wilayah Jateng & DIY.  

Selain di Jateng DIY, pelayanan mobile ini juga ada di 
beberapa wilayah lainnya di Indonesia seperti di Sumatera, 
DKI-Jawa Barat-Banten, Jatim-Balinus, Kalimantan, dan 
Sulawesi-Papua-Maluku. Sampai dengan akhir tahun 
diproyeksikan sekitar 200 armada sejenis akan beroperasi 
di seluruh Indonesia.•Frm reg. iV

karena ini bagian dari KPI 
kita bersama agar tidak terjadi 
kesalahan,” ujar Direktur SDM 
Pertamina, Evita M. Tagor 
dalam kesempatan Grand 
Launching HR Customer 
Service di Perwira 2 Kantor 
Pusat Pertamina, (13/7).

Evita mengatakan,  jangan 
hanya layanan Customer 
Service saja yang lebih baik 
tapi tindak lanjutnya juga perlu 
diperhatikan. Untuk itulah 
diperlukan suatu perubahan 
sehingga segala penanganan 
yang dilakukan oleh HR tidak 
lagi lambat.

Dalam melakukan pela-
yanan, HR menggunakan 
sistem BMC Remedy sebagai 
a lat ker ja HR Customer 
Service untuk mencatat dan 
memastikan setiap layanan 
HR yang diminta oleh pekerja 
dapat dipenuhi sesuai dengan 
service level agreement. 

Dengan adanya BMC 
Remedy ini maka penyelesaian 
masalah dapat dipercepat 
de ngan memberikan tu-
gas kepada tim yang se-
sua i  te rhadap masa lah 

yang datang. Tim HR dapat 
fokus untuk mendukung 
per kembangan bisnis dan 
peningkatan kualitas service 
layanan HR.

Berdasarkan data sam pai 
dengan Mei 2012, ter catat 
1.288 permintaan layanan 
telah diselesaikan sesuai 
dengan servis level yang 
dijan jikan dan 124 layanan 
yang waktu penyelesaiannya 
melebihi servis level yang 
dijanjikan.

Para pekerja juga bisa 
dengan mudah mengakses 
layanan HR Customer Service 

diantaranya melalui telepon 
(021) 3816666 ext 4 atau 
(021) 500234 ext 4, emali: 
servicedesk.hr@pertamina.
com dan melalui fax (021) 
3814085. 

HR Customer Service me-
rupakan layanan satu pintu, 
dengan Empati – Responsif 
– Ramah. Pelayanan akan 
lebih tercatat, terukur dan ter-
dokumentasi dengan meng-
gunakan tools yang andal.•irLi 

KarmiLa

Direktur SDM Pertamina berbincang dengan petugas HR Customer Service 
se telah meresmikan single point of contact bagi pekerja untuk mendapatkan 
layanan HR.

kick off milan junior Camp 2012
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apsa 2012 : apresiasi holding untuk anak perusahaan
jaKarta – Kegiatan ini 
bertujuan untuk melihat kinerja 
anak-anak perusahaan dalam 
mengelola perusahaannya. 
Selain itu, sebagai pemacu 
semangat  berkompet is i 
dan bersinergi. Demikian 
disampaikan Direktur Utama 
PertaminaKaren Agustiawan 
pada pembukaan Annual 
Pertamina Subsidiary Award 
2012, dengan tema “Knowing 
Us More to Step Forward 
in Harmony” di Lantai M 
Gedung Utama Kantor Pusat 
Pertamina Jakarta, Senin 
(16/7).

Lebih lanjut Karen menga-
takan, kegiatan ini merupakan 
bentuk apresiasi kepada 
seluruh anak perusahaan atas 
kontribusi dan bantuannya 
yang telah diberikan selama 
ini kepada holding company. 

“Selain itu, dalam meng-
hadapi persaingan bisnis 
baik di lingkungan nasional 
maupun internasional diha-
rap kan anak perusahaan Per-
tamina dapat terus mening-

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyerahkan penghargaan kepada Pertamina EP yang memperoleh The 
Best Annual Report 2011 pada Annual Pertamina Subsidiary Award 2012. Penghargaan diterima oleh Direktur Keuangan 
Pertamina EP Lukitaningsih.

pertamina Dukung trilogi Kebijakan energi

katkan kompetensi secara 
ber kelanjutan,”  ujar Dirut.

Menurut Karen, saat ini 
memang ada anak peru sa-
haan Pertamina yang ma-
sih bergantung terhadap 
induknya. Namun di masa-
masa se lan ju tnya anak 
perusahaan Pertamina harus 
mampu berkembang dan 
berdiri kuat untuk melompat 
dan memberikan kontribusi 
yang optimal bagi dirinya dan 
juga korporasi.

Dengan berbagai jenis 
bisnisnya masing-masing 
anak perusahaan mempunyai 
visi dan misi yang berbeda. 
Namun sebagai satu kesa-
tuan  ko rpo ras i ,  Ka ren 
meng ingatkan, semua ha-
rus mampu menciptakan 
harmonisasi yang selaras 
dan juga mengedepankan 
kepentingan Pertamina dan 
mendukung Pertamina First.

 “Saya juga berharap 
ke depan sinergisitas antar 
anak perusahaan semakin 
terjalin dengan baik. Semua ini 

demi mewujudkan Pertamina 
menjadi perusahaan energi 
kelas dunia,” tandas Karen.

Sementara SVP Subsi-
diary dan Joint Venture Per-
ta mina Haris Mulya Assof 
men je laskan, Pertamina 
menjadi BUMN pertama 
yang mengadakan kompetisi 
laporan tahunan 16 anak 
peru sahaan. “Ini seperti yang 
dilakukan Kementerian BUMN 
yaitu Annual Report Award 
(ARA),” paparnya.

Menurut Haris, APSA 
menjadi bentuk  apresiasi 
kepada anak-anak perusahaan 
yang telah mengaplikasikan 
prinsip-prinsip GCG dan 
memotivasi kepada seluruh 
anak perusahaan Pertamina 
agar lebih taat terhadap 
prinsip perusahaan tersebut.

“Untuk mencapai tujuan 
tersebut, maka Pertamina 
menunjuk pihak independen 
Kiroyan Partner yang me-
nangani penjurian,” katanya. 

Dalam penilaian terdapat 
tujuh kriteria yang bobotnya 

berbeda, yaitu umum, analisa 
keuangan, laporan keuangan, 
laporan komisaris, profi l 
anak perusahaan, analisa 
pembahasan manajemen, 
tata kelola perusahaan dan 
informasi keuangan.

Adapun pemenang The 

Best Annual Report 2011 
diraih Pertamina EP; The 
Best Timely Financial Report 
& Management Report 2011 
diraih Patra Jasa; The Best 
Community Involvement & 
Development Implementation 
2011 diraih Pertamina EP; 

The Best Implementation of 
Enterprise Risk Management 
2011 diraih Pelita Air; dan 
The Best Completion of 
Audited Financial Statement 
diraih Pertamina Geothermal 
Energy.•niLaWati Dj

jaKarta – Trilogi kebijakan 
energi tersebut disampaikan 
Wakil Presiden Boediono 
saat membuka pameran 
Energi  Baru Terbarukan 
dan  Konservas i  Energ i 
(EBTKE) 2012, di Assembly 
Hall, Jakarta Convention 
Center, Selasa (17/7). Dalam 
sambutannya Boediono me-
gatakan tr i logi kebijakan 
energi itu mencakup politik, 
ekonomi dan l ingkungan 
hidup. Menurutnya secara 
politik strategi energi harus 
dapat memenuhi kriteria politik 

Komitmen pertamina 
meningkatkan 
pemanfaatan energi baru 
terbarukan (renewable 
energy) terus dilakukan 
dengan mengembangkan 
pemanfaatan panas 
bumi. Lewat anak 
usahanya,  pt pertamina 
geothermal energy, dan 
upaya pengembangan 
energi terbarukan lainnya, 
pertamina optimis 
mampu  mendorong 
trilogi kebijakan energi 
pemerintah 10 tahun ke 
depan.

energi dan politik keamanan. 
Di bidang ekonomi, dijelaskan 
Wapres, strategi energi harus 
suistainable atau berkelanjutan. 
“Kebijakan energi juga harus 
berwawasan lingkungan. Jika 
kita salah merumuskan energi, 
maka kita akan menanggung 
kerusakan lingkungan hidup,” 
ujar Wapres.

Indonesia merupakan 
negara yang memiliki beragam 
sumber energi. Sumber-
sumber energi i tu harus 
dapat dimanfaatkan tidak 
hanya oleh generasi sekarang, 
tetapi juga dapat diwariskan 
kepada generasi yang akan 
datang. “Tugas kita, generasi 
sekarang, untuk mewariskan 
sistem energi nasional yang 
memenuhi Trilogi Kebijakan 
Energi,” ujar Wapres.

P a m e r a n  E B T K E 
berlangsung selama 3 hari 
mulai tanggal 17 – 19 Juli 
tersebut diselenggarkan oleh 
Kementerian ESDM bekerja 
sama dengan Masyarakat 
Energi Terbarukan Indonesia 
(METI). Kegiatan ini merupakan 
yang pertama kali dilaksanakan 
di Indonesia. Selain konferensi 
juga digelar pameran yang 

diikuti berbagai negara yang 
mengembangkan energ i 
terbarukan seperti: Brasil, 
Jerman, Malaysia, China, dan 
juga India. Para peserta tidak 
hanya melakukan sharing 
knowledge pengembangan 
energi terbarukan, tetapi juga 
unjuk pengembangan energi 
terbarukan. 

Pertamina lewat anak 
usaha Pertamina Geothermal 
Ene rgy  dan  Pe r t am ina 
Dril l ing Service ikut serta 
dalam kegiatan ini. Menurut 
President Director Pertamina 
Geothermal Energy Slamet 
Riadhy, keikutsertaan Perta-
mina sebagai bagian dari 
tanggung jawab perusahaan 
untuk mengembangkan energi 
terbarukan di tengah ancaman 
krisis energi dan bahan bakar 
fosil. Sumber energi fosil kian 
tipis, se mentara pertumbuhan 
konsumsi energi terus naik. 
Karena itu pengembangan 
EBTKE seperti panasbumi 
sangat diperlukan untuk 
keberlangsungan energi dan 
juga mengurangi dampak 
l ingkungan yang t imbul. 
“PGE berkomitmen untuk 
menjadi perusahaan pengelola 

panasbumi nomor satu di 
Indonesia, bahkan di dunia,” 
ujar Slamet Riadhy di hadapan 
Wapres.

Sejumlah kemajuan yang 
dicapai Pertamina dalam 
mengembangkan Energi Baru 
Terbarukan juga dipaparkan 
Slamet Riadhy kepada Wakil 
Presiden Boediono, saat 
mengunjungi booth Per-

tamina.
Dalam kunjungannya ke 

Pertamina Boediono berharap 
agar Pertamina berperan 
aktif dalam mendorong trilogi 
kebijakan energi.

Pada acara ini Pertamina 
b e r h a s i l  m e m p e r o l e h 
penghargaan dari Kementerian 
ESDM untuk Pengelolaan 
Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Panasbumi tahun 2011 
peringkat Aditama untuk PGE 
Area Kamojang, Pengelolaan 
Lingkungan Panasbumi tahun 
2011 peringkat utama untuk 
PGE Area Kamojang dan 
Pengelolaan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Panasbumi 
tahun 2011 peringkat Pra-
tama untuk PGE Area Lehen-
dong.•DeWi sri utami
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President Director Pertamina Geothermal Energy (PGE) Slamet Riadhy memberikan penjelasan mengenai kegiatan operasi 
PGE kepada Wakil Presiden RI Boediono ketika mengunjungi stand Pertamina di pameran Energi Baru Terbarukan dan 
Konservasi Energi (EBTKE) 2012, di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, (17/7).



Pertamina bersama Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu 
(FSPPB) kembali duduk bersama melakukan perundingan 
pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2012-2014 
di The Patra Bali Resort & Villas, Tuban, Bali, pada (25/6). Ini 
merupakan perundingan keempat kalinya untuk memperbarui 
PKB ke-3 yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 13 
Agustus 2012.

Adapun Tim Perunding Perusahaan maupun dari FSPPB yang 
terlibat dalam perundingan PKB yang berlangsung selama 5 
hari, mulai tanggal 25 – 29 Juni 2012 adalah:

MEDIA PERTAMINA
SISIPAN

Senin, 23 Juli 2012

PERuNDINgAN

Bali, 25 – 29 Juni 2012

TIM PERuNDINg PERusAhAAN

• Ahmad Bambang • Iqbal Hasan • 
Rusnaedy Johari • Yudi Wahyudi • 

Suhartoko • Suwardi Somantri • Muhammad 
Syahid • Sigit Rahardjo • Insan Purwarisya 
LT • Yudo Irianto • Hasnil Rasyid • Alfian 

Nasution • Dani Adriananta, Irwan • Suhaimi 
• Hasto Wibowo • Gandhi Sriwidodo • 
Rijanto • Sugito • Hadi Budi Yulianto • 

Beni Syarif Hidayat • Amirsyal Umar • Alex 
Zulkarnaen • Karantina Marhaeni • Irlan Syah 

• Jujur Hutabarat •

TIM PERuNDINg FsPPB

• Ugan Gandar • Noviandri • Faisal Yusra 
• Koesdjarjo • Ari Gumilar • Febri Rusnal 
• Y. Hardjono • Otto Geo Diwara • Abdul 

Halim • Fachrur Roezi • Khabbibullah 
Khanafie • Kriswatiningsih • Alfian Usman 

• Mugiyanto • Risan Datasaputra •  
Adriwal • Hayom Dwiporo • Sri Indrabodi • 
Eko Sunarno • Peri Ananda • M. Solihin •

sEKILAs 
PKB 2012 – 2014
Apakah PKB itu? Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, PKB adalah perjanjian yang merupakan 
hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja 
(yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan) dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau 
perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan 
kewajiban kedua belah pihak.

Artinya, PKB berisi aturan atau syarat-syarat kerja bagi pekerja, PKB 
juga mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dan menjadi 
pedoman penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak. Satu 
perusahaan hanya dapat membuat satu PKB yang berlaku bagi 
seluruh pekerja di perusahaan tersebut.

PKB disusun dan disepakati bersama oleh pengusaha dengan Serikat 
Pekerja, dilaksanakan secara musyawarah, harus dibuat secara tertulis 
dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.PKB paling 
sedikit memuat: hak dan kewajiban Pengusaha; hak dan kewajiban 
Serikat Pekerja; jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB; dan 
tanda tangan para pihak.

Mengingat di Pertamina terdapat berbagai Serikat Pekerja dan 
sebagian besar dari Serikat Pekerja yang ada di Pertamina tergabung 
dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), maka 
mengacu kepada ketentuan yang berlaku tentang pembuatan PKB, 
perundingan/pembuatan PKB di Pertamina dilaksanakan antara PT 
Pertamina (Persero) dengan FSPPB.

Selanjutnya dalam pasal 123 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, masa berlaku PKB paling lama 2 (dua) 
tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan 
kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja. 
Perundingan pembuatan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat 
3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya PKB yang sedang berlaku. Apabila 
perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PKB yang sedang 
berlaku,  akan tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun ke 
depan.

Sampai dengan tahun 2012, sudah terealisasi 3 (tiga) periode PKB:
• PKB Periode 2004 – 2006 yang diperpanjang masa berlakunya 

sampai 2007;
• PKB Periode 2007 – 2009 yang diperpanjang masa berlakunya 

sampai 2010;
• PKB Periode 2010 – 2012 yang akan berakhir masa berlakunya 

pada 13 Agustus 2012.
• Perundingan PKB  Periode2012-2014 merupakan perundingan PKB 

ke-4, sebagai pembaruan dari PKB 2010-2012. 

Dan layaknya perundingan, PKB Pertamina 2012-2014 yang disusun 
bersama oleh FSPPB dan perwakilan Perusahaan berlangsung alot 
dengan adu argumentasi yang rasional sesuai dengan ketentuan 
perundangan yang ada. Ada interupsi, ada penundaan, ada dead-
lock namun pada akhirnya kesepakatan tercapai dan saat ini PKB 
2012-2014 tengah memasuki tahap akhir pembuatan PKB, yakni 
finalisasi naskah PKB Periode 2012 – 2014 sebelum ditandatangani 
dan mulai berlaku pada bulan Agustus mendatang.

Keberadaan PKB memberikan nilai tambah bagi perusahaan di 
mata Pemerintah dan stakeholders lainnya. PKB merupakan atribut 
perusahaan yang dianggap telah memiliki kemampuan menjalankan 
satu hubungan harmonis dengan pekerjanya yang diwakili oleh 
pengurus serikat pekerja. 

PKB Pertamina menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial 
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, R. Irianto Simbolon merupakan PKB terbaik dari 141 
PKB  BUMN. PKB Pertamina dianggap telah saling menguntungkan 
bagi dua belah pihak, pekerja dan perusahaan dan karenanya dapat 
dijadikan contoh.

Di tataran korporasi, PKB akan membantu menciptakan hubungan 
industrial yang kondusif antara perusahaan dan pekerja sebab PKB 
mengurangi perselisihan kerja yang mungkin terjadi. Bagi pekerja, 
PKB akan memberikan motivasi untuk memberikan kinerja lebih 
produktif karena ada kepastian bahwa semua kesepakatan dalam 
PKB akan dijalankan dengan baik sesuai kesepakatan bersama. 
Dengan sendirinya, kepuasan akan terpenuhinya hak melahirkan 
respon pekerja yang positif bagi seperti menjaga semua aset-aset 
yang dimiliki oleh perusahaan.•



Sebelum dimulainya perundingan Perjan-
jian Kerja Bersama (PKB) 2012-2014 
antara pekerja dan perusahaan, dilakukan 
tahapan verifikasi keanggotaan Serikat 
Pekerja untuk memastikan bahwa seba
gian besar pekerja sudah diakomodir ke-
pentingannya dalam berhadapan dengan 
perusahaan.

Verifikasi ini merupakan pelaksanaan 
dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja & 
Transmigrasi No. PER.06/MEN/XI/2011 
tentang Tata Cara pembuatan dan Penge-
sahan Peraturan Perusahaan, serta Pem-
buatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 
Bersama  (PKB).

Untuk itu, mewakili perusahaan, Industrial 
Relation Manager Direktorat SDM PT 
Pertamina (Persero) mengirimkan surat 
No. 019/K10110/2012-S0 tertanggal 
7 Mei 2012 kepada 21 Serikat Pekerja 
yang terdaftar di perusahaan dan Ke-
menakertrans agar membawa Copy Ang
garan Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
(AD/ART) terakhir, Susunan Pengurus 
berdasarkan hasil musyawarah terakhir 
dan Daftar Anggota SPbeserta copy Kartu 
Anggota SP yang masih berlaku untuk 
keperluan Verifikasi Keanggotaan SP.

Verifikasi Anggota SP sendiri terlaksana 
pada 1516 Mei 2012 di Kantor PT 
Pertamina (Persero) Surabaya JI. Jagir 
Wonokromo No. 88, Surabaya dan dihadiri 
oleh 16 SP. Antusiasme dan keterlibatan 
aktif SP dalam tahapan verifikasi meru
pakan cerminan kepedulian seluruh pe
kerja terhadap jalannya perundingan PKB 
mendatang.

Mengawali acara verifikasi dua hari 
tersebut, diadakan Pembekalan Pelaksa-
naan Verifikasi oleh Disnaker Kota Surabaya 
yang dilanjutkan dengan penyusunan 
Tata Cara Pembentukan Panitia Verifikasi 
Keanggotaan Serikat Pekerja  PT Perta-

PROSES MENUJU PKB 
YANG ADIL, SETARA DAN 
EVERYBODY WINS
PRA PERuNDINgAN
Setelah tahapan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja tuntas, tahap selanjutnya 
adalah Pra Perundingan. Tahapan Pra Perundingan telah dilakukan pada 68 Juni 
2012 di Jakarta, yang dibuka oleh Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO), dan 
sambutan oleh Presiden FSPBB.

Pokok dari tahap pra perundingan ini adalah Pertukaranpertukaran Konsep Usulan 
Perubahan PKB 2012-2014 antara FSPPB dan Perusahaan dan pembahasan oleh 
masing-masing pihak.

Pada acara ini, FSPPB yang sudah menerima Mandat Piagam Surabaya dari SP di 
lingkup PT. PERTAMINA (PERSERO) sempat melakukan interupsi saat seremonial 
Penyerahan Konsep PKB 2012 – 2014  akan dilakukan. FSPPB meminta adanya 
Direksi untuk hadir pada saat itu, dengan alasan keseimbangan antara pihak 
pengusaha dan pekerja. Akhirnya, berlatar semangat kesetaraan, jajaran Direksi 
Pertamina hadir diwakili olehDirektur PIMR, M. Afdal Bahaudin.

Dapat dikatakan bahwa perundingan PKB 20122014 merupakan momentum yang 
memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Situasi ini bukan terjadi karena 
sesi motivasi yang diberikan oleh Tanri Abeng ataupun sesi team building antara 
Para Peserta yang ditujukan memperkuat rasa kemitraan dan kebersamaan yang 
dibutuhkan untuk penyelenggaraan hubungan industrial yang kondusif, melainkan 
oleh semangat kedua belah pihak untuk memperoleh kesepakatan yang setara, 
transparan dan solusi everybody wins.

Pra Perundingan ditutup dengan kesepakatan usulan final perubahan konsep PKB 
20122014 sebagai bahan perundingan PKB mendatang. Secara garis besar, Pra 
Perundingan menghasilkan [7] pasal berstatus merah yang akan dibahas secara 
mendalam dalam perundingan; [33 pasal kuning yang akan difinalisasi redaksinya 
dan [64] pasal hijau yang selesai dan akan diformalkan kesepakatannya dalam 
perundingan.•

mina (Persero) untuk memilih Ketua, Wakil 
Ketua dan Sekretaris Verifikasi. 

Berdasarkan verifikasi tersebut, didapati 
pertama, Data Pekerja PT Pertamina 
(Persero) pada saat diserah terimakan 
berjumlah 14.286 Pekerja. Kedua, berda
sarkan Data Pekerja PT Pertamina (Persero) 
pada saat diserahterimakan, Pekerja yang 
telah dipotong iuran Anggota Serikat 
Pekerja berjumlah 9.562. Artinya, ada 
kirakira 66% pekerja yang diwakili oleh 
beberapa SP yang ada di PT Pertamina 
(Persero). Persentase ini sudah dianggap 
sah untuk mewakili suara pekerja. Dengan 
kata lain, hasil verifikasi keanggotaan ini 
dapat dipergunakan untuk melakukan 
perundingan Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) dengan PT Pertamina (Persero).

Hasil verifikasi final kemudian ditandatangani 
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia 
Verifikasi, diparaf oleh seluruh pengurus SP 
yang hadir dan disaksikan oleh perwakilan 
dari perusahaan serta perwakilan dari 
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
RI. Hasil verifikasi kemudian dilaporkan 
kepada intansi ketenagekerjaan dan 
perusahaan.

Proses akhir dari verifikasi keanggotaan 
SP di lingkup PT Pertamina (Persero) 
adalah penyerahan Mandat kepada 
Federasi Serikat Pekerja Pertamina 
Bersatu (FSPPB) dari seluruh SP di lingkup 
PT Pertamina (Persero) untuk digunakan – 
salah satunya – mewakili Serikat Pekerja 
melakukan perundingan dengan PT Perta-
mina (Persero) untuk pembuatan Perjanjian 
Kerja Bersama. Mandat ini diberi nama 
Piagam Surabaya.

Setelah ini, proses Perundingan PKB di-
lanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni Pra-
Perundingan di Jakarta, Perundingan di 
Bali, Perundingan Lanjutan di Jakarta dan 
ditutup dengan Finalisasi di Bandung.• 

VERIFIKASI 
ANGGOTA SERIKAT PEKERJA 
DI LINGKUP PERTAMINA

HARI 
PERTAMA



(08.00 WIT) Acara pembukaan Perundingan Pembuatan PKB diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 
yang dihadiri dan diikuti oleh Presiden FSPPB Ugan Gandar, Direktur Keuangan Pertamina Andri T. Hidayat, 
Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko, Dirjen PHI Jamsos R. Irianto Simbolon serta seluruh peserta 
perundingan dari perwakilan anggota FSPPB, perwakilan dari manajemen perusahaan serta Perwakilan dari 
Depnakertrans Bali.

(09.00 WIT) Setelah acara pembukaan dan 
sambutan yang disampaikan oleh Presiden FSPPB 
Ugan Gandar, Direktur Umum Pertamina Luhur 
Budi Djatmiko dan  Dirjen PHI Jamsos R. Irianto 
Simbolon, acara dilanjutkan dengan pembekalan 
oleh Direktur Keuangan dan Direktur Umum.

Pada saat sesi tanyajawab, Direktur Keuangan 
Andri T. Hidayat banyak dibanjiri oleh pertanyaan 
kritis yang dilontarkan dari salah satu anggota 
FSPPB. Walaupun berjalan cukup tegang, namun 
proses tanyajawab tetap dilatari oleh semangat 
kebersamaan.

(13.00 WIT) Konsolidasi masing-masing Team Perusahaan 
dan Team FSPPB yang dilanjutkan dengan Perundingan PKB 
mengenai: Pengesahan Tata tertib dan Pengesahan Usulan 
Status Hijau. 

(15.30 WIT) Review dan pembahasan usulan status kuning 
yang sempat mengalami deadlock dikarenakan tuntutan 
FSPPB  kepada manajemen prihal kejelasan pembinaan oleh 
SDM.  

HARI 
PERTAMA

HARI 
KEDUA

(08.00 WIT) Perundingan berjalan sangat baik dan saling sinergy diantara kedua 
belah pihak, baik dari pihak Perusahaan maupun pihak FSPPB. Topik yang dibahas 
adalah mengenai Marine, Ketentuan umum,  HSSE dan Medical



(08.00 WIT) Perundingan masih dilanjutkan dengan pembahasan dihari ketiga adalah 
mengenai Hubungan industrial dan Compensation and Benefit.

(19.00 WIT) Untuk mencairkan suasana perundingan pihak perusahaan mengundang 
para peserta perundingan dan keluargaya yang juga ikut hadir pada acara Gala Dinner 
- Malam Kebersamaan dengan tema: Denpasar Moon.

Acara yang berlangsung hingga pukul 22.00 WIT tersebut tidak menyurutkan antusias 
para peserta perundingan dan keluarganya. Setelah diawali dengan bagi-bagi souvenir, 
doorprize dan persembahan beberapa tarian khas Bali, hingga pukul 21.00 WIT tidak 
ada satupun tamu yang beranjak dari kursinya. Semua yang hadir pada malam itu 
sangat antusias dan bersemangat, terlebih lagi pada 
saat penampilan khusus dari penyanyi cantik 
Maribeth suasana semakin hangat dan 
meriah.

HARI 
KETIGA

HARI 
KEEMPAT

PENuTuPAN
Serah terima cendramata antara Presiden FSPPB Ugan 
Gandar dan Direktur Umum Pertamina Luhur Budi 
Djatmiko.

Acara penutupan diakhiri dengan menyanyikan 
lagu syukur secara khidmat oleh seluruh peserta 
perundingan dan penembakan confetti yang membuat 
suasana jadi meriah akrab dan hingar bingar.

Para peserta saling bersalaman dan melakukan 
foto bersama sebelum akhirnya meninggalkan 
aula pertemuan.•

(08.00 WIT) Suasana perundingan lanjutan yang 
membahas mengenai Comben dan Pembinaan.

HARI 
KELIMA

LANjuTAN PERuNDINgAN
Menyusul adanya 3 (tiga) klausul pokok bahasan yang belum tuntas, FSPPB dan Perusahaan melakukan 
perundingan lanjutan khusus pada 9 Juli 2012. Setelah melalui perdebatan, akhirnya kedua belah pihak 
menyepakati ketiga klausul tersebut untuk dimasukan dalam PKB 2012 – 2014.

Dengan selesainya lanjutan perundingan ini , dapat dikatakan Perundingan PKB secara prinsipil tuntas 
dilaksanakan. Tahap selanjutnya dari Perundingan PKB adalah Finalisasi Perumusan konsep Buku Periode 
PKB 2012-2014 berdasarkan hasil kesepakatan perundingan.
 
 
FINALIsAsI
Bagian selanjutnya dari finalisasi Perundingan PKB adalah penyusunan naskah final PKB 2012 – 2014, 
Penandatanganan, Pendaftaran dan pengesahan  dari Kemenakertrans, Pencetakan dan Pendistribusian, 
Sosialisasi kepada seluruh pekerja dan Implementasi.

Satu hal yang perlu diingat bersama adalah bahwa proses perundingan PKB 20122014 yang berjalan 
mulai bulan Mei 2012 akan memberikan makna apabila pekerja Pertamina meluangkan waktu untuk 
mempelajari dengan menyeluruh isi PKB sebagai panduan pelaksanaan hak dan kewajiban selaku Pekerja 
Pertamina.

Buku PKB yang nantinya akan dibagikan kepada tiap pekerja adalah dokumen panduan penting bagi 
pekerja dan perusahaan dalam menciptakan hubungan industrial yang dinamis, harmonis dan berkeadilan. 
Untuk menciptakan persepsi sama dan menghindari multi tafsir terhadap pasalpasal yang ada dalam 
PKB, nantinya akan diterbitkan juga Juknis.

Ada tanggung jawab dari peserta PKB, baik dari sisi pekerja maupun perusahaan, untuk menjadikan 
seluruh kesepakatan diterapkan konsisten agar tujuan bersama dapat tercapai.•


