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Perundingan PKB Periode 2012 - 2014 :
Membangun Semangat Kemitraan dan 
Kebersamaan Menyongsong Cakrawala 
yang Terbarukan
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 
mem perbarui PKB ke-3 
yang berakhir masa 
berlakunya pada tanggal 
13 Agustus 2012. 

Beberapa minggu ke depan, laporan keuangan 
semester I-2012 dari perusahaan-perusahaan terbuka 
(emiten) menjadi hal yang ditunggu oleh pelaku pasar 
ekonomi dunia. Investor berharap, emiten unggulan 
mampu mencatatkan laporan keuangan yang positif 
dan bertumbuh, sehingga dapat menjadi penggerak 
sentimen positif di tengah sentimen negatif krisis Eropa 
dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Tak jauh 
berbeda, psikologi investor Indonesia yang juga menanti 
kepastian iklim investasi internasional turut mengharapkan 
pada laporan keuangan positif dari emiten dalam negeri. 

Publikasi laporan keuangan emiten seringkali kita temui 
di berbagai media massa, terutama media massa nasional 
seperti Kompas, Bisnis Indonesia, atau Investor Daily. 
Publikasi laporan keuangan secara berkala di media massa 
merupakan kewajiban setiap perusahaan publik.  Kewajiban 
tersebut ditegaskan dalam UU Pasar Modal Bab X Pasal 86, 
dimana perusahaan publik wajib menyampaikan laporan 
secara berkala kepada Badan Pengawas Pasar Modal 
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan mengumumkan 
laporan tersebut kepada masyarakat. Yang dimaksud 
dengan laporan berkala, salah satunya adalah laporan 
keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan 
(semester) dan masing-masing dipublikasikan paling lambat 
akhir bulan Maret serta akhir bulan Juli. Tujuannya adalah 
sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan publik 
yang diperlukan oleh pemodal sebagai dasar pengambilan 
keputusan investasinya, serta merupakan cerminan 
pertumbuhan bagi komunitas pelaku ekonomi.

Meski bukan perusahaan publik, Pertamina juga 
memiliki kewajiban pelaporan keuangan setiap kuartal 
kepada wali amanat (trustee) namun tanpa harus 
mempublikasikannya di media massa. Sama seperti 
publikasi laporan keuangan emiten, pelaporan Pertamina 
akan menjadi dasar pengambilan keputusan investasi bagi 
pemegang obligasi institusional (bondholders). Sementara 
itu bagi Pertamina, kewajiban pelaporan merupakan 
bentuk tanggung jawab dan governance perusahaan 
mengenai pelaporan kinerja keuangan atau sumber daya 
yang dipercayakan kepada Pertamina. Pelaporan kinerja 
keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar dapat 
meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pertamina, yang 
pada akhirnya turut meningkatkan kepercayaan publik dan 
komunitas keuangan terhadap perusahaan.•
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BAlI – Acara  pembukaan 
pe rundingan pembuatan 
PKB dihadiri oleh Presiden 
F S P P B  U g a n  G a n d a r, 
Direktur Keuangan Pertamina 
Andri T. Hidayat, Direktur 
Umum Pertamina Luhur 
Budi Djatmiko, Dirjen PHI 
Jamsos R. Irianto Simbolon 
dan dihadiri  oleh perwakilan 
anggota FSPPB dari seluruh 
Indonesia, serta per wakilan 
dari Depnakertrans Bali.

Dalam kesempatan ter-
sebut, Sekjen FSPPB Ugan 
Gandar mengatakan, setelah 
tiga kali menghasilkan PKB 
dalam hubungan industrial 
yang disepakati perusahaan 
dan FSPPB sebagai wakil 
pekerja Pertamina, bukan 
berarti hu bungan industrial 
kedua belah pihak t idak 
ada masalah. “Namun de-
mikian, dengan itikad baik, 
perundingan PKB keempat di-

harapkan mampu membawa 
hubungan industrial di BUMN 
terbesar di Indonesia ini men-
jadi lebih baik,” tegas Ugan. 

Hal tersebut juga dapat 
dipahami oleh Direktur Umum 
Luhur Budi Djatmiko yang 
memberikan sambutan pada 
pembukaan perundingan. Ini 
sejalan dengan tema perun-
dingan, Membangun Se-
mangat Kemitraan & Keber-
samaan Menyongsong Cak-
rawala Yang Terbarukan.  
“De ngan men junjung tinggi 
n i l a i  ke  bersamaan dan 
keharmonisan sebagai ke-
luarga besar Perta mina, 
semoga harapan perusa haan 
dan harapan pekerja dapat 
terlaksana dengan baik,” ujar 
Luhur.

 Sementara Dirjen PHI dan 
Jamsos R. Irianto Simbolon 

mengingatkan, sebagai role 
model hubungan industrial 
BUMN yang ada di Indonesia, 
pemerintah percaya Pertamina 
dan FSPPB bisa bersinergi 
dan dapat menunjukkan 
kepada 141 BUMN lainnya, 
perundingan ini bisa berakhir 
dengan musyawarah mufakat. 
“Saya meminta kedua belah 
pihak bisa menyosialisasikan 
model hubungan industrial 
yang saling menguntungkan  
kepada BUMN lainnya,” 
ujarnya.

Irianto Simbolon juga ber-
harap perun dingan ini bisa 
menghasilkan PKB yang saling 
menguntung kan. Tidak hanya 
dapat me  ning katkan kinerja 
per u sa haan, tapi juga dapat 
me ningkatkan kesejahteraan 
para pekerjanya.

Yang terpenting menurut 

Irianto, apapun persoalan 
yang terjadi pada hubungan 
industrial ini, semuanya harus 
diselesaikan dengan hati 
dan kepala dingin. “Tidak 
ada persoalan yang tidak 
bisa diselesaikan. Utamakan 
keharmonisan dan keadilan 
karena hubungan industrial 
bersifat dinamis. Komunikasi 
antara  mana jemen dan 
pekerja harus dilandaskan 
pada niat baik untuk mencapai 
tujuan bersama. Semuanya 
harus t ransparan. Saya 
mengistilahkannya all win 
solution. Jadi bukan sekadar 
win-win solution,”  tegasnya.

Laporan lengkap mengenai 
pelaksanaan perundingan 
pem buatan PKB periode 
2012-2014 akan dimuat pa  da 
edisi berikutnya.•hR DIRecToRATe/

PRIyo

(dari kanan ke kiri) Direktur Keuangan Andri T Hidayat, Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko, Dirjen PHI dan Jamsos R. Irianto 
Simbolon, dan Presiden FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu) Ugan Gandar menyanyikan lagu kebangsaan 
Indonesia Raya bersama seluruh peserta perundingan pembuatan PKB  periode 2012-2014.
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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
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VICE PRESIDENT HR OPERATION
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PengAnTAR ReDAKSI :
Fungsi HR Operation sebagai fungsi  penunjang yang melayani  

internal customers terus berbenah diri untuk bisa memberikan layanan 
yang lebih baik lagi.  Salah satunya yang sedang dikampanyekan adalah 
HR Customer Service. Kami berbincang dengan VP hR operation, 
yudo Irianto  tentang berbagai hal,  khususnya HR Customer 
Service.

oke, apa yang dimaksudkan dengan hR customer Service 
yang sedang giat disosialisasikan ini? Sebagai fungsi support peran 
utama fungsi HR adalah memberikan layanan khususnya kepada dua 
internal customer utama yaitu : Lini Bisnis dan para Pekerja. Pada 
organisasi yang besar seperti Pertamina konsekuensinya adalah jumlah 
dan frekuensi layanan HR ini sangat banyak dengan varian dan jenis 
permasalahan yang juga sangat banyak dan luas, meskipun juga banyak 
yang sama/sejenis.

Untuk diketahui, jumlah & frekuensi serta jenis layanan HR ini sangat 
banyak,  mengingat yang dilayani seluruh pekerja ± 14.000 orang plus 
keluarga dan seluruh Fungsi di Pertamina. Pada sisi lain sebenarnya  role 
baru HR lebih mengedepankan peran sebagai Business Partner yang 
fokus pada layanan yang strategis kepada Lini Bisnis untuk menunjang 
pencapaian sasaran bisnis. 

Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan layanan yang efektif 
(HR Service Management ) agar tujuan lebih fokus pada layanan strategic 
untuk mendukung lini bisnis bisa terpenuhi, dan pada sisi lain layanan 
kepada seluruh pekerja yang sangat banyak juga bisa memuaskan.

 
Bagaimana konsep persisnya? Hari Jumat 13 Juli 2012 kemarin 

kami meresmikan HR Customer Service (HRCS), ini adalah salah satu 
bagian atau Tier 1 dari HR Service Management. Tier 0 nya adalah portal 
HR atau kita kenal sebagai HR Online yang nantinya dikembangkan 
menjadi bagian dari Employee Self Service dan Management Self 
Service.  

Pada kedua tahap inilah (Tier 0 dan Tier 1)  diharapkan 85% layanan 
HR yang bersifat transaksional dan administratif ini  dapat diselesaikan. 
Sisanya dieskalasi ke Tier 2 yaitu HR Expert (COE dan HR Business 
Partner) dengan demikian Fungsi HR bisa lebih fokus ke layanan yang 
strategik kepada lini bisnis.

Dalam HR Service Management ini kita berpijak pada konsep 
Shared Service dan prinsip rendah biaya dalam mendistribusikan layanan 
(low cost channel) yang tentunya harus ditopang dengan teknologi 
informasi/komunikasi, yang sudah disiapkan oleh Fungsi CSS. 

Misalnya HR Online yang bisa diakses 24 jam darimanapun pekerja 
berada baik di kantor, di rumah, di seluruh Indonesia tanpa diperlukan 
orang HR yang harus melayani, dari mulai slip upah, e-benefit, travel, 
People Review dll. Demikian juga halnya dengan HR Customer Service, 
pekerja cukup kirim email atau telepon ke Customer Service Agent, 
kedepan mungkin bisa cukup dengan SMS. Saat ini bekerja sama 
dengan Fungsi CSS kami sedang menyiapkan pengembangan aplikasi 
Employee Self Service (ESS).

Khusus untuk HR Customer Service  (Tier 1) ini diharapkan 
menyelesaikan layanan HR yang tidak terlayani di HR Online / Employee 
Self Service, dimana customer tidak perlu bingung kepada siapa harus 
bertanya tentang masalah HR. 

Apa sih kelebihannya meminta layanan hR melalui hR 
customer Service ini? Layanan 1 pintu ini akan memastikan 
bahwa setiap permintaan layanan kepada HR  baik informasi maupun 
permintaan transaksi pasti akan di catat, dijawab atau ditindak lanjuti 
serta terukur dengan SLA yang jelas dan obyektif karena semua tercatat 
dan termonitor di dalam system BMC remedy.

Mekanismenya begini : telepon dari pekerja yang masuk dan 
jawaban petugas HRCS akan terekam secara otomatis oleh mesin, jika 
Ybs datang langsung (walk-in ) permintaannya akan dicatat, demikian 

juga email yang masuk. Petugas HRCS akan mencoba menjawab / 
menjelaskan jika pertanyaannya bersifat informasi umum. Jika tidak bisa 
terjawab maka akan di eskalasi / diteruskan ke PIC HR yang menangani 
masalah tersebut untuk dijawab. Demikian juga apabila layanan yang 
diminta berupa permintaan transaksi HR, misalnya melaporkan perubahan 
status data keluarga, maka akan langsung diteruskan kepada PIC yang 
menangani.

Semuanya itu tercatat dalam system BMC remedy dengan SLA 
yang jelas, jadi kalau PIC tadi tidak merespon sesuai target waktu maka 
statusnya merah dan atasannya secara otomatis akan mendapat email 
notifikasi atas hal tersebut utnuk diberikan teguran.

Status permintaan layanan tadi terus termonitor di system BMC 
remedy sampai selesai dan mendapat konfirmasi dari customer yang 
meminta layanan.

Apa tidak malah terkesan berputar-putar, bukankah lebih 
cepat bertanya atau datang langsung kepada orang hR yang 
langsung menangani? Ya… itulah tantangannya. Memang sepintas 
lebih mudah  dan praktis apabila bertanya langsung ke pekerja HR yang 
kita kenal menangani langsung Tapi coba bayangkan kalau semua orang 
berpikir seperti itu, bisa-bisa PIC HR tersebut tidak bisa bekerja yang lain 
dan sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sejenis  atau sama yang 
sebenarnya dapat diselesaikan  di petugas Customer Service.

Pada sisi lain akan berakibat layanan yang tidak memuaskan karena 
PICnya bisa saja sedang tidak di tempat karena sedang dinas, cuti, rapat, 
keluar kantor dll, atau tidak mau mengangkat telpon atau  membalas email 
atau lupa karena sedang sibuk dan sebagainya, sehingga customer tidak 
mendapat  kepastian jawaban dan standar keramahan layanan. 

Dan yang lebih penting lagi semua itu menjadi tidak tercatat/ 
termonitor dengan baik karena mekanismenya tidak pakai sistem. Intinya 
akan menyebabkan layanan tidak sistematis dan amburadul serta tidak 
efektif,  sehingga tujuan untuk menggeser agar role Fungsi HR lebih 
fokus pada aspek yang lebih strategik pada dukungan terhadap bisnis, 
justru akan terabaikan.

Apa harapan dan himbauan Bapak agar inisiatif bisa sukses? 
Yaa…sistem ini akan berjalan baik kalau semua pihak mendukung 
dan berkomitmen mengikuti mekanismenya. Yang pertama tentu saja 
teman-teman saya di HR Directorate, meskipun seakan-akan ini adanya 
di HR Operation, tapi sebenarnya ini melibatkan semua Fungsi HR yang 
akan menindaklanjuti permintaan customer, kemudian petugas HR yang 
ditunjuk sebagai PIC disamping harus benar-benar expert di bidangnya 
tapi juga harus berkomitmen dengan semangat customer focus yang 
tinggi, responsif dan berjiwa mau melayani. 

Kunci keberhasilan system ini terletak di mekanisme ini, bukan 
semata-mata di petugas Customer Service.

Kemudian kepada para customer yang terdiri dari lini Fungsi dan 
para pekerja, kami mengharapkan juga kerjasama dan pengertiannya 
untuk bisa memanfaatkan channel HR Customer Service ini, untuk setiap 
kebutuhan layanan baik informasi maupun permintaan transaksi HR agar 
sistem ini berjalan. 

Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa pada konsep ini kami 
menerapkan prinsip Shared Service sehingga dari Direktorat manapun 
customer berasal, diharapkan menggunakan  kontak HR Customer 
Service ini karena layanan ini untuk semua Direktorat dan tidak hanya 
terbatas di Kantor Pusat saja, namun juga untuk seluruh Unit/Daerah 
Operasi.

Terakhir, bagaimana cara menghubungi hR customer Service? 
Silakan telpon ke 021-381.6666 (tekan 4) atau 500.234 (tekan 4, dengan 
pulsa lokal) atau melalui email ke servicedesk.hr@pertamina.com. Atau 
dapat datang langsung ke HR Customer Service, Gd. Perwira 2, Lt. 
1 Kantor Pusat Pertamina, Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A Jakarta 
Pusat.•IRlI KARMIlA



  Menjaga obvitnas
EDITORIAL

Kita sering mendengar kata obvitnas, 
singkatan dari objek vital nasional. Yang dimaksud 
dengan objek vital nasional adalah objek-objek  
yang  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak, 
harkat dan martabat bangsa, serta kepentingan 
nasional. Sifatnya strategis dan penetapannya 
dikuatkan dengan  keputusan menteri atau 
lembaga pemerintah non departemen terkait.  

 Dari definisi tersebut bisa dikatakan kantor 
instansi pemerintah maupun badan usaha, 
termasuk kawasan industri dan pertambangan 
merupakan objek vital nasional. Sektor energi 
dan sumber daya alam memiliki peran penting 
dalam kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan 
bahkan politik. Karena pentingnya pengelolaan 
dan pengusahaan sektor energi dan sumber 
daya alam, Pemerintah menetapkan sebagian 
besar proyek di sektor  ini sebagai objek vital 
nasional. Bahkan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral telah menetapkan 126 objek vital 
nasional di lingkungan pertambangan dalam 
Kepmen No. 1762 K/07/MEM/2007.  

 Saking strategisnya, banyak ancaman 
yang dilakukan berbagai pihak yang ditujukan 
ke kawasan obvitnas. Maksud dan tujuannya ? 
Macam-macam. Dari upaya untuk mendapatkan 
perhatian pemerintah, teror, menuntut keadilan, 
hingga pencurian.

 Di era reformasi, obvitnas seringkali 
menjadi sasaran blokade sejumlah pihak, agar 
tuntutannya dipenuhi. Tetapi yang lebih miris, jika 
ancaman tersebut dalam bentuk pencurian yang 
nyata-nyata berdampak pada kerugian negara 
serta berpotensi mengancam keselamatan para 
pelaku dan masyarakat di sekitar obvitnas.

 Contoh saja kasus pencurian minyak 
mentah di jalur pipa yang mengalirkan minyak 
mentah dari lapangan produksi Tempino, Jambi 
ke kilang Pertamina, Plaju, Sumatera Selatan. 
Dari tahun ke tahun pencurian minyak di jalur 
pipa tersebut meningkat pesat. Pada 2009, 
terdapat 10 kasus, naik menjadi 131 pada 
2010. Kasus pencurian meningkat menjadi 
420 pada 2011 dan pada periode Januari-Juni 
2012 sudah terjadi 431 kasus. Volume minyak 
yang dicuri pun bertambah dari 39.000 barel 
pada Mei 2012 menjadi 59.000 barel pada 
Juni 2012. Atau hampir 30 persen dari volume 
minyak yang dialirkan lewat pipa Tempino-Plaju 
sebesar 330.000 barel per bulan.

 Kerugian negara yang timbul dari kegiatan 
tersebut tentu saja tak tanggung-tanggung. Jika 
mengacu pada asumsi harga minyak 100 dolar 
per barel maka nilai kerugian pada bulan Juni 
saja bisa lebih dari Rp 50 miliar.

Keprihatinan Pertamina, sejatinya bukan 
sekadar pada kerugian negara saja. Tetapi 
dampak dari kegiatan pencurian itu akan 
menjalar hingga ke masyarakat dan lingkungan 
sekitar. Yakni dampak pencemaran akibat 
minyak mentah yang tumpah di sekitar titik 
pencurian, ancaman kebakaran dan lainnya.

Dan Pertamina tak bisa bekerja sendirian.  
Butuh banyak pihak untuk menyelesaikan kasus 
menahun ini. Demi hajat hidup orang banyak, 
lingkungan, dan negara secara keseluruhan, 
sudah waktunya semua yang terlibat dalam 
kasus ini ditindak tegas.  Tidak ada toleransi lagi. 
Bagaimanapun, ini demi kemaslahatan bangsa. 
Bukan hanya kepentingan Pertamina.•
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Pola hidup Sehat di lingkungan Kerja, 
Sudahkah Diterapkan?

Apakah Anda sudah menerapkan pola hidup sehat? 
Pertanyaan inilah yang sering muncul di kalangan pekerja 
Pertamina. Sebenarnya sehat itu sederhana, asalkan ada 
kesadaran menjaga kesehatan terhadap diri sendiri dan 
lingkungan.

Bagi sebagian besar pekerja yang terbiasa dengan 
pola kerja statis, yang berarti lebih banyak menggunakan 
pikiran dengan duduk di depan komputer, disertai tuntutan 
profesionalitas pekerjaan yang sangat tinggi, kemudian 
banyaknya asupan konsumsi makanan tidak sehat yang 
didapatkan dari kegiatan rapat yang bisa dibilang cukup 
sering dilakukan dan stress akibat perjalanan pulang pergi 
ke kantor menyebabkan sebagian pekerja di Pertamina 
mengalami degradasi kualitas kesehatan. Tanpa disadari 
inilah realita yang didapati di lingkungan kerja Corporate 
Shared Service (CSS), dengan ditandai hasil Medical 
Check Up (MCU) sebagian pekerja yang mengindikasikan 
menurunnya kualitas kesehatan pekerja, seperti: kolesterol 
naik, asam urat naik, kadar gula darah meningkat, dan lain 
sebagainya. 

Indikasi sederhana yang ditemukan di lapangan 
sebenarnya terbaca dengan banyaknya pekerja yang 
mengalami kenaikan berat badan secara kontinyu tanpa 
disertai dengan peningkatan massa otot, merasa kurang 
bugar, cepat lelah, gampang mengantuk dan gejala 
lainnya. Indikasi seperti ini tidak bisa diabaikan begitu saja 
mengingat perubahan sekecil apapun akan berdampak 
pada produktifitas pekerja, bayangkan apabila Anda merasa 
kurang bugar dan cepat lelah setiap harinya, apakah ini tidak 
mengganggu pekerjaan sehari-hari yang musti dilakukan? 
Jawabannya pasti iya.

Bagi sebagian pekerja yang menyadari pentingnya 
kesehatan, seharusnya sudah bisa memulainya dari 
lingkungan kantor. Pertamina sebagai perusahaan energi 
kelas dunia tentunya ingin semua pekerjanya memiliki 
kualitas kesehatan yang prima untuk mendukung perusahaan 
dalam menjalankan proses bisnisnya. Berbagai fasilitas telah 
disediakan oleh perusahaan untuk dimanfaatkan pekerja 
dengan sebaik-baiknya. Perusahaan telah berinvestasi 
dengan membangun Employee Exercise Center dan 
Wellness Exercise Center yang sangat bagus dan memenuhi 
standar yang ada, termasuk didalamnya dilengkapi juga 
dengan fasiitas layanan dokter gizi. Berarti semuanya telah 
disediakan perusahaan dengan baik, yang kemudian muncul 
dan menjadi pertanyaan adalah, apakah semua pekerja 
sudah memanfaatkan semuanya untuk meningkatkan 
kualitas kesehatannya? Jawabannya adalah belum.

Pekerja merupakan aset perusahaan yang paling 
berharga dan memerlukan maintenance yang cukup baik 

seperti halnya teknologi, harus terus dijaga dan mengikuti 
perkembangan yang terjadi. Kalau perusahaan sudah 
menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk 
menunjang kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup, 
berarti yang kemudian memiliki tanggung jawab adalah diri 
pekerja sendiri, salah satunya adalah meluangkan waktu 
walaupun itu minimal sekitar 30 - 45 menit per hari untuk 
berolahraga, yang disertai dengan pengaturan pola makan 
yang sehat dan bernutrisi dalam jumlah yang cukup, tidak 
kurang dan tidak lebih, dan membiasakan untuk minum 
cukup air putih minimal 8 gelas per hari. Termasuk juga 
menahan diri terhadap semua makanan tidak sehat yang 
datang ke meja kerja atau yang didapatkan dari kegiatan 
rapat-rapat yang biasa diikuti. 

Yang juga musti rutin dilakukan adalah Medical Check 
Up (MCU), pekerja diwajibkan untuk melakukan MCU 
secara rutin, disinilah akan terlihat apakah pekerja sudah 
sehat dan menjalankan pola hidup sehat atau mengalami 
gangguan kesehatan. Memang masih banyak pekerja 
yang mengalami degradasi dalam hal kesehatan, karena 
selain sibuk dengan pekerjaan sehari-hari dengan segala 
tuntutan untuk menjadi yang terbaik, pekerja juga banyak 
yang tidak peduli. Mereka baru kaget pada saat hasil MCU 
menunjukkan hasil yang buruk, biasanya pekerja akan 
langsung menyadari apa yang kurang dari pola hidupnya. 
Setelah mengetahui apa yang salah dengan diri masing-
masing, konsultasi dengan dokter ahli akan menjadi 
solusi terbaik untuk menanggulangi segala permasalahan 
kesehatan.

Jadi kesimpulannya adalah lebih baik mencegah 
daripada mengobati. Ibarat pepatah nasi sudah menjadi 
bubur, kalau penyakit sudah datang untuk mengobatinya 
akan lebih sulit, jadi lebih baik dicegah saja. Resiko akan 
mudah muncul, maka hindarilah stres yang berlebihan, 
hindari merokok dan dampak buruk lainnya bagi kese  hatan. 
Perlu diketahui, perusahaan akan mengalami kerugian 
yang cukup besar ketika seorang pekerja mengalami 
gangguan kesehatan dan ada yang berakibat sampai 
meninggal karena pola hidup yang tidak sehat. Sumber 
daya manusia merupakan aset yang paling berharga 
dalam menunjang kinerja perusahaan, perusahaan tidak 
akan berjalan dengan baik apabila roda penggeraknya 
tidak bergerak sesuai dengan pola yang diharapkan. Mari 
mulai hidup sehat dari sekarang, usahakan untuk terus 
menjaga asupan makanan yang cukup baik, berolahraga 
teratur dan hindari stres. Membangun budaya hidup sehat 
memang tidaklah mudah, namun dengan tekad yang kuat 
maka pekerja Pertamina akan mampu menjadi World Class 
Employee yang juga sehat.•

cIlAcAP - Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap baru- 
baru ini mengukuhkan 20 pekerja RU IV menjadi kader penyuluh 
anti narkoba. Pengukuhan dilakukan pada acara advokasi 
pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pencegahan 
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba 
untuk lingkungan swasta di RU IV Cilacap, pada 30 Mei 2012.

Kegiatan advokasi  digelar di gedung Pertamina Patra Graha, 
secara resmi dibuka oleh Ketua BBN Kab Cilacap AKBP H. 
Ruswanto SH dan diikuti oleh 50 peserta.  Dalam sambutannya 
Ruswanto mengajak seluruh komponen masyarakat maupun 
perusahaan untuk berkomitmen dalam pemberantasaan pe-

Bnn Kukuhkan 20 Pekerja Ru IV
Sebagai Kader Penyuluh Anti narkoba

nyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten 
Cilacap.

Hal senada juga disampaikan oleh Head of Industrial Health 
dr. Sugeng Santoso mewakili RU IV. Dalam sambutannya 
Sugeng mengungkapkan komitmen Pertamina secara internal 
dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan 
peredaran narkoba. Salah satu upaya yang dilakukan adalah 
dengan menggelar pemeriksaan kesehatan pekerja secara 
berkala.

Selain digelar di RU IV, kegiatan serupa juga digelar di 
sepuluh perusahaan swasta di Kabupaten Cilacap.•Ru IV
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PeKAn InI
hSSe Pertamina Dapat 
Sertifikat oPITo

Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor menerima sertifikat OPITO dari Country Chairman SMTC Indonesia Irawan Alwi.
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JAKARTA – Di tengah usaha 
Pertamina yang ingin menjadi 
perusahaan energi berkelas 
dunia, tentunya banyak hal 
yang harus berstandarkan 
internasional. Salah satunya 
adalah keandalan Health 
Safety Environment (HSE) 
yang menjadi acuan penting 
dalam kegiatan operasi.  

“Aspek  HSE sanga t 
kita rasakan pada saat kita 
inign menjadi perusahaan 
yang berkelas dunia. Karena 
salah satu aspek penting di 
dalam pengelolaan bisnis 
oil & gas adalah segi HSE 
dimana industri oil & gas 
industri dikategorikan high risk 
business”.

Demikian disampaikan 
oleh Direktur SDM Pertamina, 
Evita M.Tagor saat menerima 
Sertifikat OPITO yang dise
rahkan Country Chairman 
SMTC Indonesia, Irawan 
Alwi, di Ruang Rapat Lantai 
5 Kantor Pusat Pertamina, 
Senin (1/7).

Pertamina mendapatkan 
sertifikasi dari  OPITO (Off-
shore Petroleum Industry 
Training Organization) oleh 
STMC Global dalam pe-
nyelenggaraan pelat ihan 

Health Safety Environment 
(HSE)  untuk kegiatan off-
shore yang berstandar in-
ternasional.  

“Untuk mendapatkan 
approval sertifikasi OPITO 
sangatlah sulit. Ini suatu 
kebanggaan dan mari kita 
bersama-sama menjadikan 
HSE Training Center Sungai 
Gerong ini menjadi training 
center berkelas dunia,” ujar 
Irawan Alwi.

Irawan mengatakan dari 

104 OPITO yang tersebar di 
dunia, Pertamina HSE Training 
Center STMC Global ini adalah 
perusahaan pertama sekali 
yang dimiliki dan dioperasikan 
oleh oil & gas company.

Dengan mempero leh 
sertifikasi dari OPITO, maka 
akan menjadi suatu langkah 
yang mudah bagi Pertamina 
untuk mendapatkan market 
dari luar dalam hal penyedian 
pelatihan safety di Pertamina 
HSE Training Center Sungai 

Gerong Palembang yang telah 
memiliki sarana dan fasilitas 
berstandar internasional. 

Lebih lanjut Evita me-
ngatakan dengan dijadikannya 
HSE Training Center Sungai 
Ge rong  men jad i  pusa t 
pelatihan HSE maka juga akan 
meningkatkan kapabilitas 
SDM Pertamina h ingga 
menjadi pekerja yang berkelas 
dunia dan siap melakukan 
kegiatan operasi dengan zero 
accident.•IRlI KARMIlA

PAleMBAng - Meningkatnya pasar Solar berkualitas tinggi 
dengan hadirnya mobil bermesin diesel dengan teknologi 
terbaru serta tingginya pertumbuhan sektor pertambangan 
dan perkebunan di Sumatera Selatan (Sumsel) direspon cepat 
oleh Pertamina. Bertempat di SPBU COCO 21.302.04 Plaju 
Palembang, Sabtu (30/6) Fuel Retail Marketing Region II me-
launching produk Pertamina Dex untuk wilayah Sumatera. 

Senior Vice President Fuel Marketing & Distribution Pertamina, 
Djoko Prasetyo mengungkapkan jika pada akhir tahun 2010, 
baru terdapat  46 SPBU yang melayani pembelian Pertamina 
Dex. Seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat, 
tahun ini Pertamina telah berhasil menambah jaringan penjualan 
Pertamina Dex menjadi 112 SPBU yang tersebar di Jakarta, 
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, 
Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan 
kepada konsumen Pertamina Dex. Salah satunya dengan 
terus mengembangkan jaringan SPBU yang dapat melayani 
pembelian salah satu produk BBM unggulan Pertamina tersebut. 
Dua SPBU di Palembang ini merupakan bagian dari rencana 
perluasan jaringan pemasaran Pertamina Dex di Sumatera. Kami 
juga akan memperluas jaringan ke Bali dan Kalimantan karena 
permintaan yang terus meningkat,” tuturnya. 

Di kota Palembang, dua SPBU akan mulai penjualan 
pertama pada hari launching, yakni di SPBU COCO 21.302.04 
dan SPBU 24.301.07, Jl. Demang Lebar Daun. “Ini juga 

Pertamina Dex & SPBu Mobile untuk Sumsel
merupakan jawaban atas tuntutan pasar. Minat masyarakat 
semakin tinggi terhadap kendaraan Diesel Common Rail 
System yang menuntut bahan bakar rendah sulfur. Kami juga 
menggunakan aditif generasi terbaru yang dapat menjaga mesin 
tetap bersih,” terang Djoko.

Secara kualitas Pertamina Dex jauh lebih baik dari Solar, 
layaknya Pertamax dibandingkan Premium. Jika Premium 
dinilai dari besaran octane number-nya, sedangkan Solar dari 
cetane number. Pertamina Dex diakui berkualitas tinggi karena 
memiliki kadar cetane number (ukuran kualitas pembakaran 
bahan bakar)  lebih dari 53 dibandingkan dengan solar biasa 
yang hanya 48, sehingga membuat mesin kendaraan diesel 
menjadi lebih enteng tarikannya dan lebih responsif.

Selain itu, kandungan sulfur Pertamina Dex sangat rendah 
sesuai dengan konsep produknya ‘Less Sulfur, More Durable 
Power’ dibandingkan produk bahan bakar diesel lainnya yang 
ada di Indonesia, yaitu di bawah 300 ppm. Penggunaan 
Pertamina Dex ini membuat mesin bekerja lebih halus sehingga 
tingkat kebisingan akibat getaran mesinnya menjadi lebih 
rendah.

Dalam kesempatan ini juga Djoko Prasetyo meresmikan 
program SPBU mobile dan layanan tambahan berupa jalur 
khusus (red carpet). Jalur khusus di SPBU ini ditujukan untuk 
pembeli Pertamax dan Pertamina Dex sehingga tidak antri.

Sedangkan untuk SPBU mobile tersebut akan melayani 
pembelian solar non subsidi bagi kendaraan instansi pemerintah, 

BUMD, BUMN, dan kendaraan milik industri pertambangan 
dan perkebunan yang telah dilarang mengonsumsi BBM ber-
subsidi.  “Hal ini kami lakukan sebagai bentuk dukungan kepada 
pemerintah pemerintah dalam mengurangi konsumsi BBM 
bersubsidi. Pertamina yang bekerja sama dengan agen terpilih 
telah mencanangkan pengoperasian 65 SPBU mobile hingga 
akhir semester I dan akan bertambah menjadi 200 armada 
pada akhir tahun 2012. SPBU mobile tersebut akan beroperasi 
di seluruh Indonesia,” pungkas Joko.•FRM Reg. II

SVP Fuel Marketing & Distribution Pertamina, Joko Prasetyo di dampingi GM Fuel 
Retail Marketing Region II, Faris Aziz menyaksikan pengisian Perdana Pertamina 
Dex di SPBU COCO 24.302.04 Plaju menandai dilaunchingnya Pertamina Dex 
untuk Sumsel.
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MInyAK BloK MADuRA nAIK 
AKhIR TAhun InI
JAKARTA (Kontan) – Inilah tekad PT Pertamina 
Hulu Energi memacu produksi minyak dari Blok 
West Madura Offshore (WMO). Pada Oktober 
atau Desember 2012, operator blok minyak ini 
menargetkan produksi WMO mencapai 30.000 
barel per hari (bph). Persiden Direktur PHE Salis 
S. Aprilian mengatakan, pihaknya telah memulai 
beberapa proyek yang akan menaikkan produksi 
blok WMO. “Misalnya, kami membangun empat 
anjungan sebagai pengembangan lapangan 
baru WMO,” ujarnya. Penambahan anjungan ini  
akan menambah produksi minyak sekitar 9.000 
hingga 21.000 bph dan gas sebesar 25 juta kaki 
kubik per hari. “Pemasangan empat anjungan 
baru itu akan berlangsung mulai Agustus sampai 
Desember 2012,” jelas Salis.  Selain itu, PHE juga 
melakukan workover dan penambahan satu rig 
untuk mengebor enam sumur. “Workover sedang 
dalam pengerjaan, sementara pengadaan rig 
sudah selesai,” tambahnya.

FSo PeRTAMInA ABheRKA 
SegeRA DIoPeRASIKAn
SuRABAyA (Investor Daily) – PT Pertamina 
Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) 
segera mengoperasikan floatig storage and 
offloading (FSO) Pertamina Abherka di Lapangan 
Poleng. FSO ini merupakan hasil konversi dari 
kapal tanker MT Gebang yang pengerjaannya 
diselesaikan di Cosco Shipyard, Guangdong. 
Senior Executive Vice President and General 
manager PHE WMO Imron Asjhari menjelaskan, 
FSO Pertamina Abherka memiliki kapasitas 600 
ribu barel dan fasilitas akomodasi untuk 150 
pekerja.  FSO ini merupakan proyek pertama 
milik Perkapalan Pertamina untuk pekerjaan 
konversi dari tanker menjadi FSO. Sarana ini akan 
dioperasikan selama 10 tahun di daerah operasi 
PHE WMO tanpa docking•RIAnTI ocTAVIA



Pertamina-Basarnas 
Bersinergi

Direktur  Pemasaran  & Niaga Pertamina Hanung Budya dan  Direktur Sarana  & Prasarana Badan  SAR Nasional Rudy 
Hendro Satmoko menandatangani Head of Agreement  (HoA) tentang Pemanfaatan  Sarana dan Prasarana SAR dan 
Penyediaan BBM dan Avtur.

JAKARTA -  Per tamina  
ber sinergi  dengan Badan 
SAR Nasional  (Basarnas)  
dalam upaya  peningkatan  
kom petensi,  optimalisasi 
pemanfaatan sarana dan pra-
sarana SAR dan kemudahan 
memperoleh BBM dan Avtur 
untuk kegiatan SAR. 

Sinergi kedua institusi  
tersebut  diwujudkan dengan 
penandatanganan Head of 
Agreement  (HoA) tentang 
Pe manfaatan  Sarana dan 
Prasarana SAR dan Pe-
nyediaan BBM dan Avtur  
antara Direktur  Pemasaran  
& Niaga Pertamina Hanung 
Budya dan  Direktur Sarana  
dan Prasarana Badan  SAR 
Nasional Rudy Hendro Sat-
moko. Penandatanganan 
disaksikan  Kepala Basarnas 
Marsekal Madya TNI Daryatmo 
dan  berlangsung  di Lantai 21 
Gedung Utama Pertamina, 
pada Jumat (29/6).  

Dengan kerja sama ini,  
Pertamina dan Badan SAR 
Nasional  akan saling bersinergi  
dalam pemanfaatan  sarana 
dan prasarana yang dimiliki 
kedua  belah pihak dalam 
rang ka  pelatihan  untuk pe-
ningkatan kompetensi  sumber 
daya, maupun  untuk operasi 
SAR. Selain itu, Pertamina  
akan memberikan  dukungan  
berupa  kemudahan  penye-
diaan BBM dan Avtur yang 
akan digunakan  untuk 
kegiatan  operasional rutin 
maupun operasi SAR. 

Pada kesempatan yang 
sama, Direktur  Pemasaran 

& Niaga Hanung Budya 
me nerima  penghargaan 
dari Kepala Badan  SAR 
Nasional  atas kontribusi  yang 
telah diberikan  Pertamina 
Marine Guard (PMG) dalam 
membantu operasi SAR, 
termasuk  dalam  operasi 
pencar ian dan evakuasi 
korban kecelakaan  pesawat 
Sukhoi Super Jet 100 di Gu-
nung Salak, pada Mei lalu. 

Dalam sambutannya, 
Kepa l a  Basa r nas  Da r-
yatmo mengakui dalam me-
aksanakan operasi SAR,  tim 
Basarnas terkadang  menemui 
kendala karena keterbatasan 
sarana dan prasarana serta 
ketersediaan  BBM, terutama  
di daerah terpencil. “Sehingga 
tugas kemanusiaan  yang di-
embankan kepada Basarnas 

tidak dapat dilaksanakan 
dengan optimal. “

Kepala Basarnas Marsekal 
Madya Pertamina pun memuji 
Pertamina Marine  Guard, 
yang merupakan tim SAR 
Pertamina, khususnya di 
wilayah  perairan. “Te naga 
SAR Pertamina Marine Guard 
dapat membantu Basarnas 
dalam penyelenggaraan ke-
giatan SAR,” kata Daryatmo.  
“Basarnas tidak akan berarti 
apa-apa tanpa didukung oleh 
potensi SAR yang ada.  Oleh 
karena itu,  Pertamina Marine 
Guard merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari  
keberadaan kami.”

S e m e n t a r a  H a n u n g 
menegaskan dukungan Per-
tamina terhadap Basarnas 
yang mengemban tugas-

tugas kemanusiaan dan 
ber sifat nirlaba. Ia pun me-
nawarkan Basarnas untuk 
juga memanfaatkan bukan 
hanya Pertamina Marine 
Guard (PMG), tetapi juga 
Quick Response Team, satu 
unit f ire safety yang ada 
dibawah PT Badak NGL. 

Hanung juga memberi kan 
komitmen untuk  membantu  
tiga ambulan jenis offroad 
kepada Basarnas, yang akan 
direalisasikan sebelum 2012 
berakhir. 

Acara dihadir i jajaran 
manajemen Pertamina dan 
Basarnas. Dari PErtamina 
tampak a.l. SVP Perkapalan 
Suhartoko, VP Marine Agus 
Pranoto, dan  VP Pertamina 
Aviation Iwan Hartawan.•uRIP 
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Pertamax Acitionation 
untuk Pelanggan Setia 
Pertamax 

Fastron Techno 
Diluncurkan
JAKARTA – Pertamina Lubricant kembali 
meluncurkan produk unggulan terbarunya, 
pelumas Fastron Techno SAE 10W40 API SN. 
Fastron Techno SAE 10W40 adalah pelumas 
mesin mobil berkualitas tinggi dengan performance 
level API SN yang digunakan untuk mobil generasi 
terbaru.

“Pelumas ini mengandung aditif khusus 
dengan teknologi Nano Guard yang mampu 
menjangkau celah terkecil hingga mampu 
membersihkan dan mendinginkan mesin dengan 
sempurna sehingga membuat mesin selalu 
seperti baru,” jelas oleh Syafanir Sayuti, Retail 
Marketing Manager Pertamina Lubricant,  pada 
soft launching produk tersebut di XXI Lounge 
Plaza Senayan, Sabtu (30/6).  Syafanir Sayuti 
menerangkan Fastron Techno SAE 10W40 akan 
dijual dengan kisaran harga Rp 60 ribu – Rp 65 
ribu perliternya.

Keunggulan Fastron Techno SAE 10W40 
yang mampu menembus celah sempit terdalam 
pada mobil dapat mengurangi keausan gesekan 
sekaligus membersihkan tumpukan kotoran. Dan 
tentunya juga lebih irit dalam mengkonsumsi 
bahan bakar. 

Keandalan produk Fastron dengan teknologi 
Nano Guard ini terbukti pada Mercedes Touring 
Car Championship 2010 dan 2011 serta Fastron 
Euro Asia Expedition 2011 yang menjelajah hingga 
24.000 km. 

Pereli nasional Rifat Sungkar juga turut me-
ra sakan keandalan produk Fastron dengan 
keikutsertaannya dalam World Rally Championship  
(WRC) melalui Pertamina Fastron World Rally 
Team yang turun di enam seri ajang reli dunia 
WRC. Bersama navigatornya Scott Beckwith, 
Rifat Sungkar berhasil menduduki posisi ke-2 
diajang WRC.

“Saya merasakan putaran mesin stabil dan 
tidak drop, konsisten dalam kondisi cuaca 
apapun. Power-nya pun lebih terasa. Saya merasa 
confident dengan produk Fastron. Ini  menjadi 
bukti, Pertamina mampu menghadirkan produk-
produk yang berteknologi tinggi,” ungkap Rifat 
selaku Brand Ambasador Fastron Pertamina.

Sebelumnya pada 2010, Pertamina Lubricant 
meluncurkan pelumas API SN yaitu Fastron Gold 
SAE 5W30 API SN. Hasilnya, produk tersebut 
mendapatkan approval dari Mobil Mercedes Benz 
MB 229.51 dan BMW. 

Seperti yang diungkapkan Syafanir Sayuti,  
pelumas Fastron tidak hanya berjaya di dalam 
negeri. Namun juga sudah merambah hingga ke 
21 negara, antara lain Australia, Singapura, China 
dan Jepang.•IRlI KARMIlA

JAKARTA – Fuel Retail Marketing Region III 
meluncurkan program Pertamax ActioNation di 
SPBU COCO 31.12902, H.Rasuna Said, Kuningan, 
Jakarta, pada (26/6). Sales Area Manager DKI 
Jakarta Pramono Sulistiyo hadir pada peluncuran 
program yang dilaksanakan selama satu bulan 
dari 26 juni 2012 sampai 25 juli 2012.  Program 
ini berlaku di 100 SPBU di wilayah Jabodetabek 
dan Bandung. Dalam program ActioNation, 
konsumen medapatkan layanan semir ban mobil 
gratis dan souvenir setiap pembelian Pertamax, 
Pertamax Plus dan Pertamina Dex sebesar 
minimal Rp 100.000. Program ini merupakan salah 
satu upaya Pertamina untuk terus mendekatkan 
konsumen dengan  produk BBM non subsidi 
dan memopulerkan Pertamax dengan Ecosave 
Technology.•PRIyo WIDIyAnTo
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CORPORATE
SocIAl ReSPonSIBIlITy

Terminal BBM Rewulu 
Inisiasi hutan lindung Mini
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Pelatihan Pengelasan 
untuk Masyarakat 
Penajam Paser utara

Hutan lindung mini seluas 1.000 m2 di sekitar area Terminal BBM Rewulu merupakan bentuk dukungan Terminal BBM 
Rewulu terhadap program Pertamina Sobat Bumi.

Tudung saji tidak hanya berfungsi sebagai penutup makanan. 
Namun tudung saji bisa sebagai hiasan dan pemanis meja yang 
indah dipandang mata. Semua itu tergantung bagaimana 
mengkreasikan penampilan dari tudung saji tersebut.

Tudung saji cantik dengan rangka besi yang kuat dibalut 
dengan kasa warna-warni, lalu dipercantik dengan skirt kain 
tile berbagai warna kalem dan diberi hiasan bunga sehingga 
memberi kesan cantik.

Kasmawati, selaku mitra binaan Pertamina dari Fuel Retail 
Marketing Region I Medan, menyalurkan kreatifitasnya dengan 
menciptakan tudung saji menjadi sebuah penutup makanan 
yang cantik.

Dengan dibantu suaminya, Kasmawati mengam bang-
kan usaha penjualan tudung saji nan cantik ini hingga ke luar 
daerah. Usaha yang mulai dirintis sejak 2002 ini selain tudung 
saji, Kasmawati juga memproduksi handycraft lainnya seperti 
sarung bantal, tutup aqua galon, taplak meja, tutup kulkas, 
tutup kipas angin dan aksesoris lainnya. “Barang yang saya 
produksi tersebut untuk disuplai ke toko Ramayana seluruh 

Tudung Saji nan cantik
Indonesia,” ujarnya. Kasmawati mendapatkan modal awal dari 
Pertamina Rp 35 juta.

Tudung saji yang dijual mulai dari harga Rp 150 ribu hingga 
Rp 300 ribu. Untuk tenaga kerja penjahit saya memberdayakan 
ibu-ibu rumah tangga yang ada di lingkungan tempat tinggal 
saya sebanyak 40 orang. 

“Setiap hari saya harus menyiapkan 1000 pcs perharinya 
dengan berbagai jenis untuk memenuhi kontrak dengan 
Ramayana Store dan saya harus menyiapkan modal 200 juta,” 
ungkap Kasmawati.

Karena kondisi kesehatan, usaha handycraft-nya terhenti 
selama tiga tahun untuk menjalani pengobatan dan operasi. 
Setelah kesehatannya pulih kembali, Kasmawati membangkitkan 
usahanya kembali dengan lebih sering memamerkan produk-
produknya di berbagai event ataupun pameran.

Ia bersyukur, Pertamina memfasilitasinya untuk mengikuti 
pameran-pameran.  Ini membawa pe ngaruh besar bagi 
kemajuan usahanya karena orang-orang semakin lebih banyak 
mengenal produk-produk handycraft yang diolahnya.

“Semuanya 
memang butuh 
p e r j u a n g a n 
karena setelah 
u s a h a  s a y a 
sem pat 3 ta-
hun terhenti, 
s a y a  h a r u s 
me mulai dari 
nol lagi untuk 
memasarkan 
produk ter-
lebih lagi saat 
ini sudah ba-
nyak saingannya,” ungkapnya. 

Hasil ke rajinan tangan ini memang layak untuk dijadikan 
produk ekspor agar bisa bersaing dengan produk luar negeri 
lainnya. Hal ini juga membuktikan bahwa Indonesia adalah 
negara yang kaya akan kerajinan tangan.•IRlI KARMIlA

yogyAKARTA - Jumat, 22 
Juni 2012 merupakan hari 
yang sedikit berbeda dari hari 
biasanya di Terminal BBM 
Rewulu, Yogyakarta. Di sela-
sela kegiatan operasional, 
seusai melakukan kegiatan 
rutin senam pagi bersama, 
seluruh pekerja dan mitra 
kerja di lingkungan Terminal 
BBM Rewulu yang dipimpin 
Operation Head (OH) Hari 
P u r n o m o  m e n g a n g k a t 
c a n g k u l  d a n  t a n a m a n 
bersama-sama ke lahan hijau 
yang direncanakan menjadi 
hutan lindung mini seluas 
sekitar 1.000 m2 di sekitar 
area Terminal BBM Rewulu.

P e n a n a m a n  p o h o n  
diawali oleh OH Terminal 
BBM Rewulu Hari Purnomo 
dengan menanam Pohon 
Pule (Alstonia Scholaris) dan 
Pohon Gayam (Inocarpus 
Edulis Fosb) yang termasuk 
jenis tanaman endemik DIY 
serta direkomendasikan oleh 
BLH Provinsi DI Yogyakarta. 
Selain pohon Pule dan Gayam, 
beberapa pohon yang ditanam 
oleh pekerja di area ini adalah 
pohon Pronojiwo (Sterculia 
Javan ica ) ,  Mind i  (Mel ia 
Azedarch L) dan Trembesi 
(Samanea Saman) dengan 
total tanaman 60 pohon. Ini 
melanjutkan kegiatan pe-
nanaman pohon yang telah 

dilakukan sebelumnya di 
Terminal BBM Rewulu.

Hari menuturkan, Ter-
minal BBM Rewulu akan 
terus berupaya melakukan 
penghijauan di lokasi operasi 
yang bertujuan untuk men-
dukung Pertamina Sobat 
Bumi, mengurangi dampak 
dari kegiatan operasi, serta 
sebagai upaya perlindungan 
keanekaragaman hayati dalam 
penilaian PROPER. Hal inilah 
yang menjadi dasar pemilihan 
tanaman yang ditanam di area 
ini sedikit unik dan spesifik. 

“Diharapkan penyerapan 

emisi CO2 dari tumbuhan 
akan meningkat dan jenis 
tumbuhan yang ditanam di 
Terminal BBM Rewulu akan 
bertambah,” ujar Hari.  

Da lam wak tu  deka t 
beberapa tanaman spesifik 
dan endemik di DI Yogyakarta 
dan Jawa akan ditanam di 
lokasi hutan lindung mini 
ini, seperti Pohon Wuni (An-
t idesma Bunius ) ,  Pohon 
Mulwo (Annona Reticulata), 
Pohon Saputangan (Maniltoa 
Grandiflora), Pohon Majapahit 
(Aegle Marmelos), dan Pohon 

Tanjung (Mimusops Elengi).
Selain penanaman pohon, 

pada kesempatan tersebut 
dilanjutkan dengan kegiatan 
pembuatan lubang biopori 
yang bertujuan meningkatkan 
resapan air dan meningkatkan 
unsur hara di sekitar lokasi 
penanaman pohon. Sekitar 50 
lubang biopori berhasil dibuat 
pada saat itu sehingga total 
lubang biopori di Terminal BBM 
Rewulu berjumlah 70 buah 
dan akan terus ditingkatkan 
dengan target minimal 100 
lubang biopori.•FRM Reg. IV

BAlIKPAPAn- Refinery Unit (RU) V Balikpapan 
memberikan pelatihan pengelasan kepada 
warga Penajam Paser Utara (PPU). Bekerja 
sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Badan Latihan Kerja Industri (UPTD BLKI) 
Balikpapan sebagai penyelenggara, Pertamina 
memberikan pelatihan kepada 60 peserta terpilih 
dari Kabupaten Penajam Paser Utara selama 
periode Juli 2012 – Januari 2013. Pjs. Legal & 
General Manager Pertamina RU V Balikpapan 
F. Adhitya Dipo Alam berkesempatan membuka 
pelatihan untuk 20 peserta angkatan pertama 
di kantor UPTD BLKI, (9/7).

Peserta pelatihan pengelasan terdiri dari 
tiga angkatan dengan tiap angkatan berjumlah 
20 peserta. Tiap angkatan akan mengikuti 
pelatihan intensif selama dua bulan. Di akhir 
pelatihan, para peserta akan mendapatkan 
sertifikasi dari BLKI, dan selanjutnya mengikuti 
tes sertifikasi Migas oleh Pusdiklat Migas Cepu, 
Kementerian ESDM. 

Sasaran peserta pelatihan pengelasan 
adalah warga berusia maksimal 26 tahun dari  
tujuh Kelurahan/Desa di Kabupaten Penajam 
Paser Utara yaitu Lawe-lawe, Girimukti, 
Sidorejo, Saloloang, Penajam, Nenang, dan 
Nipah-nipah. 

Pelatihan pengelasan ini tak hanya 
mencakup teknik pengelasan namun juga 
bermaksud untuk membangun kedisiplinan, 
kekuatan mental dan etos kerja. “Kegiatan 
ini sebagai bagian dari Corporate Social 
Responsibility (CSR) Pertamina untuk men-
dorong kemandirian dan meningkatkan daya 
jual para peserta memperoleh lapangan pe-
kerjaan,” jelas Fety, Public Relations Section 
Head RU V Balikpapan.

Melalui kegiatan pelatihan ini, Pertamina 
yang dikenal luas membuktikan komitmennya 
untuk senantiasa berperan dalam peningkatan 
kemandirian warga di sekitar aktivitas operasi 
Pertamina.•Ru V
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ReWulu - Belajar dari alam dan belajar 
ber sama alam, kata yang paling tepat meng-
gambarkan kegiatan kelompok tani Watu 
Argomulyo binaan TBBM Rewulu saat meng-
ikuti Sekolah Lapang Pengendalian Hama 
Terpadu (SLPHT) dengan pengajar dari Joglo 
Tani. Bukan pembelajaran di dalam kelas 
seperti sekolah yang biasa kita lihat namun 
kegiatan belajar luar ruang yaitu di areal sawah 
percontohan SLPHT.

Ya, Dusun Watu adalah salah satu dusun 
yang berbatasan langsung dengan TBBM 
Rewulu dengan mata pencaharian utamanya 
dari pertanian. Sejak tahun 2008, TBBM Rewulu 
telah melaksanakan program berkelanjutan 
intensifikasi hasil pertanian  di wilayah tersebut 
seperti pembuatan saluran irigasi serta  
bantuan traktor dan bibit padi. 

Pada tahun 2012 ini TBBM Rewulu 
melaksanakan Sekolah Lapang Pengendalian 
Hama Terpadu. Dari pengakuan para petani 
Watu, sudah tiga kali masa panen hasil 
yang diperoleh tidak sesuai harapan karena 
serangan wereng dan tikus. Hal ini lah yang 
menjadi pijakan TBBM Rewulu melaksanakan 
program SLPHT untuk membantu mengatasi 
permasalahan hama tersebut. 

Kegiatan SLPHT padi organik sendiri 
di mulai sejak 19 Mei 2012 dengan jumlah 
peserta sebanyak 25 orang. Peserta SLPHT 
berkumpul satu kali seminggu selama satu 
musim untuk mengikuti dan menganalisa 
perkembangan tanaman mereka, sekaligus 
mendalami berbagai prinsip yang terkait 
de ngan perkembangan tanaman  seperti di-
namika populasi serangga, fisiologi dan kom
pensasi tanaman, pemeliharaan kesuburan 
tanah, pengaruh air dan cuaca, serta pemilihan 
varietas melalui eksperimen yang dilakukan 
sendiri. Termasuk bagaimana para petani 
dapat mengenal ekologi sawah.•FRM Reg. IV
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Masuk Sawah dan 
Belajar Bersama

SuRABAyA - Melalui Pro-
gram Per tamina  Sobat 
Bumi, Pertamina melakukan 
penanaman 1.500 pohon di 
hutan kota Balas Klumprik, 
S u r a b a y a  p a d a  S a b t u 
(23/6). Simbolis penanaman 
dilakukan oleh GM Pertamina 
Fuel Retail Marketing Region V 
Afandi dan Walikota Surabaya 
Tri Rismaharini.

Hutan Kota Balas Klum-
prik merupakan satu dari 
sekian banyak hutan kota 
yang dimiliki Surabaya. Hutan 
seluas 4,3 hektar ini dikelola 
oleh Dinas Pertanian Kota 
Surabaya yang ditanami oleh 
pohon-pohon dari berbagai 
perusahaan. Saat ini, hutan 
Balas Klumprik masih dalam 
tahap pembangunan tahap 
akhir termasuk melengkapinya 
dengan akses yang lebih 

mudah. 
“Ke depannya, jika hutan 

ini sudah dibuka untuk umum, 
diharapkan dapat memberikan 
kesejahteraan untuk warga di 
sekitarnya. Karena percuma 
kita bangun hutan di sini 
ka lau warga di sekitarnya 
ti dak sejahtera,” ujar Risma, 
panggilan akrab Walikota.

Sementara GM Pertamina 
Fuel Retail Marketing Region 
V Afandi menyampaikan, 
bahwa penanaman pohon 
merupakan salah satu langkah 
konkret  yang d i lakukan 
Pertamina dalam melestarikan 
lingkungan. “Cara lainnya 
adalah dengan menyediakan 
produk-produk yang lebih 
ra  mah lingkungan seperti 
Per  tamax dan Musicool,” 
kata nya.

Hutan ini memang dipro-

yeksikan sebagai tempat 
rekreasi masyarakat dan akan 
dibuat program-program 
yang menarik seperti tanam 
dan petik buah bersama. 
Untuk perawatan pohonnya, 
Dinas Pertanian bekerjasama 
dengan Kelompok Tani se-
tempat.

Pada acara ini, Pertamina 
juga memberikan bantuan 

pompa air dan alat pemotong 
rumput untuk membantu ope-
rasional perawatan tanaman 
di Hutan tersebut. Sedangkan 
untuk warga sekitarnya, 
Pertamina juga memberikan 
bantuan sembako sebanyak 
600 paket yang dibagikan 
kepada Keluarga Miskin dan 
Lansia di Kelurahan Balas 
Klumprik.•FRM Reg. V

PADAng PARIAMAn - Depot 
Pengisian Pesawat udara 
Minangkabau  (DPPU MIA) 
yang beroperasi di Bandara 
Internasional Minangkabau 
Sumatera Barat melakukan 
aksi penanaman 300 pohon 
ketaping di  sepanjang pantai 
ketaping Padang Pariaman 
yang berada di ring I wilayah 
kerjanya, pada (23/6).

Aksi ini dihadiri oleh Pemda 
Kab. Padang Pariaman, Camat 
Batang anai, Wali Nagari 
dan Muspida, KLH Padang 
Pariaman serta masyarakat 
Kenagarian Ketaping. 

Wal i  Nagari  Ketaping 

sangat mengapresiasi  peng-
hijauan ini. Penanaman pohon 
ketaping yang  dilakukan DPPU 
MIA ibarat  ‘menghidupkan 
kembali Nagari Ketaping’,  
karena pohon ketap ing 
merupakan asal usul nama 
nagari ketaping, yang saat ini 
sudah mulai langka. 

Kepala DPPU Minang-
kabau Delfi menyatakan, 
k e g i a t a n  p e n g h i j a u a n 
ini merupakan salah satu 
program Pertamina “sobat 
bumi” yang disalurkan mela lui 
DPPU Minangkabau. 

“Penanaman  pohon 
ketaping ini, selain penghijauan 

juga bermanfaat sebagai 
penahan abrasi pantai dan 
pelestarian tanaman yang 
m e n j a d i  n a m a  d a e r a h 
tersebut,” jelas Delfi.

Pada saat penanaman 
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pohon tersebut, Pekerja 
DPPU Minangkabau serta 
masyarakat sangat antusias 
dan sangat bersemangat 
dalam melakukan penanaman 
pohon ketapang.•FRM Reg. I

DuMAI - Refinery Unit (RU) II kembali merealisasikan bantuan 
kepada masyarakat Kota Dumai, khususnya di sekitar wilayah 
Kelurahan Tanjung Palas. Kali ini bantuan yang diberikan untuk 
mendukung program pendidikan wajib belajar yang dicanangkan 
oleh pemerintah, dengan  membangun empat unit ruang belajar 
dengan kapasitas sekitar 40 siswa per kelas untuk SMP Negeri 
14 Rejosari, Kelurahan Tanjung Palas. 

Seremoni penyerahan bantuan tersebut dilakukan pada 
(19/6) oleh GM RU II Irwan. Turut hadir pada acara tersebut 
Walikota Dumai Khairul Anwar, Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Dumai Sya’ari, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Dumai 
Basri, Camat Dumai Timur, Lurah Tanjung Palas, dan Kepala 
SMP 14 Rejosari.

Proses pembangunan ruang kelas berjalan terhitung sejak 

Ru II Bangun empat unit Ruang Belajar SMPn 14 Rejosari
akhir 2011 dan diselesaikan pada Maret 2012 lalu. Total dana 
yang digunakan sebesar Rp. 661.600.000 bersumber dari  SME 
& SR PP PT Pertamina (Persero).

Melalui pembangunan ini Pertamina berharap dapat 
meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan di Kota Dumai 
khususnya di sekitar wilayah Kelurahan Tanjung Palas dan 
Jayamukti. Hal ini tentu saja semakin memberi kesempatan 
kepada putera -puteri Tanjung Alas dan Jayamukti untuk 
mengenyam pendidikan SMP yang berkualitas.

 Pada tahun sebelumnya,  RU II juga merealisasikan program 
bantuan sejenis di SMA Negeri 2 Dumai. Selain bantuan 
infrastruktur pendidikan, RU II juga merealisasikan program 
bantuan pendidikan dasar bagi siswa SD dan SMP di 17 
sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu namun dapat 

menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Program ini dimulai 
pada tahun 2011 dengan 233 anak penerima manfaat.  

 Sejak 2010 RU  II juga merealisasikan bantuan pendidikan 
untuk mahasiswa S1 dan D3 yang berasal dari SMA se-
Kota Dumai baik yang mendapat kesempatan berkuliah di 
perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Nusantara maupun 
di beberapa sekolah tinggi di Kota Dumai. Hingga saat ini RU 
II masih membina 29 orang mahasiswa asal Kota Dumai yang 
menunjukkan prestasi gemilang secara akademis di perguruan 
tinggi tempat mereka menuntut ilmu.

Pendidikan terus akan menjadi bidang yang penting untuk 
diberdayakan melalui program CSR Pertamina, karena Pertamina 
berkomitmen untuk turut serta dalam upaya meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia Indonesia seutuhnya.•Ru II
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Setelah melalui berbagai tahapan penilaian, pada tanggal 10 Juli 2012 yang lalu menjadi moment 
penting bagi 15 finalis 2012 Indonesian Most Admire Knowledge Enterprise (MAKE) Study, yaitu:  
Anugrah Argon Medica, Bank Syariah Mandiri, BINUS University, CIMB Niaga, Daya Adicipta Mustika, 
Federal International Finance, Garuda Indonesia, GMF Aero-Asia, Pemkot Surakarta, Pertamina, 
TELKOM Indonesia, Tigaraksa Satria, Toyota Astra Motor, United Tractors, dan Wijaya Karya. Para 
finalis tersebut merupakan Perusahaan yang lolos seleksi dari 76 Perusahaan yang dinominasikan 
(Q-Corner, Media Pertamina Edisi 21 Mei 2012), setiap finalis dinilai oleh para panelis berdasarkan 
8 Dimensi MAKE.

 
Finalis berkesempatan untuk menampilkan pengelolaan pengetahuan yang dijalankan di masing-

masing perusahaan dalam “Knowledge Expo.” Pertamina ikut berpartisipasi dengan menampilkan 
profile kegiatan dan sistem aplikasi berupa Portal Knowledge Management Pertamina (KOMET) di 
stand Pertamina. Respon pengunjung yang sangat antusias ingin mengetahui lebih banyak mengenai 
sistem pengelolaan pengetahuan yang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang kita miliki 
sudah sangat aplikatif. Tidak sedikit pengunjung yang ingin melakukan studi banding ke Pertamina 
untuk mengetahui lebih banyak tentang aktivitas dan infrastruktur KOMET.

Dalam acara MAKE Award 2012 ini turut hadir Dahlan Iskan – Menteri BUMN sebagai keynote 
speaker yang mengantarkan pembukaa acara Forum Knowledge Festival ini. Diskusi berjalan secara 
interaktif, dimana pertanyaan dan jawaban diberikan secara spontan antara Dahlan dan para peserta 
forum. Selain itu, Forum ini juga diisi dengan international speaker, Dave Angel - VitalSmarts USA 
yang membawakan topik “Influencing the Sharing of Knowledge.” 

   

Di penghujung acara, diumumkan “The Winner of 2012 Indonesian MAKE” berdasarkan 8 Dimensi 
MAKE yaitu : Anugrah Argon Medica, BINUS University, Federal International Finance, Pertamina, 
Tigaraksa Satria, Telkom Indonesia, Toyota Astra Motor dan United Tractors. Namun pengumuman 
yang sebenarnya paling dinanti-nanti adalah pemenang “Top Three of 2012 Indonesian MAKE 
Award” yang akan diikutsertakan dalam 2012 Asian MAKE Award. Dan ternyata hasilnya sangat 
menggembirakan, berikut ini “Top Three of 2012 Indonesian MAKE Award”:

1. PT Pertamina (Persero)
2. PT Toyota Astra Motor
3. PT United Tractors Tbk

Piala dan penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama PT Pertamina – Karen 
Agustiawan. Tiga perusahaan tersebut akan ikut dalam 2012 Asian MAKE Award yang akan 
dilaksanakan bulan Oktober 2012 di Seoul, Korea Selatan dalam ajang tahunan bertajuk “World 
Knowledge Forum”. 

Perjuangan Pertamina belum berakhir, penilaian yang dilakukan oleh Panelist dalam 2012 Asian 
MAKE Study bukan melalui Company Knowledge Profile (CKP) yang dijalankan dalam 2012 Indonesian 
MAKE Study. Para panelis akan melakukan riset dan penelitian berdasarkan 8 Dimensi MAKE melalui 
media publik yang ada (referensi, website, dll). Proses penilaian ini tidak lebih mudah dibandingkan 
penilaian yang dilakukan dalam  Indonesia MAKE Study dikarenakan sumber referensi diambil dari 
informasi media publik. Namun Pertamina tetap optimis dapat bersaing dalam ajang ini dengan 
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mempersiapkan berbagai hal yang perlu dilakukan untuk keikutsertaannya, salah satunya publikasi 
melalui media elektronik dan cetak, terutama mengenai pengelolaan pengetahuan di Pertamina.  

 

Keberhasilan KOMET sebagai Winner dan The Top Three of 2012 Indonesian MAKE Award ini 
dapat dicapai berkat komitmen dan kerja keras KOMETers dan Tim KOMET. Penghargaan ini justru 
memacu Insan Pertamina untuk terus membuktikan konsistensinya dalam menjalankan budaya 
berbagi pengetahuan hingga dapat mempertahankan gelar “The Winner” dan “The Top Three” dalam 
Indonesian MAKE Award pada tahun yang akan datang.

    
     
 

Ucapan terima kasih, Kami sampaikan sebesar-besarnya kepada para pendukung KOMET 
hingga dapat mencapai Penghargaan ini:
1. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) – Karen Agustiawan, selaku Sponsor dalam implementasi 

Kebijakan Perusahaan dalam budaya berbagai Pengetahuan.
2. Direksi dan Manajemen Puncak PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan, selaku Champion 

dalam menggerakkan budaya berbagi Pengetahuan mulai dari Kantor Pusat sampai dengan Unit/
Region.

3. Person in Charge (PIC) KOMET di seluruh Fungsi dan Unit/Region, selaku Tim KOMET yang 
secara konsisten menfasilitasi berbagai kegiatan KOMET.

4. Quality Management Direktorat dan Unit/Region, selaku KOMET Agent yang berkomitmen dalam 
menjalankan program KOMET.

5. Expert Panel Team, selaku Tim KOMET yang memberikan kontribusinya dalam pengelolaan aset 
pengetahuan KOMET.

6. Para Nasumber Forum KOMET di Kantor Pusat dan Unit/Region yang secara sukarela berbagi 
pengetahuan dengan KOMETers lainnya.

7. Tim Krucil KOMET, selaku Tim yang tiada mengenal lelah untuk terus menjalankan K.O.L.I.N.G 
ke seluruh Fungsi, Unit dan Anak Perusahaan.

8. Terakhir, tapi yang terbaik kepada KOMETers, selaku kontributor utama dalam kegiatan berbagi 
pengetahuan di Pertamina. •
  

Pertamina Knowledge Expo 2012

Dahlan Iskan - Keynote Speaker dan Dave Angel – International Speaker dalam Knowledge Festival 2012

Pertamina, Toyota Astra Motor dan United Tractor sebagai Top Three 2012 Indonesian MAKE Award

Dirut, Dirum dan Dirum Periode sebelumnya bersama Tim KOMET Wawancara Top Three Indonesia MAKE dengan MetroTV

Tim Knowledge Management Pertamina (KOMET)
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Judul Buku : 
Energy & Security, Toward a New Policy 
Strategy
Penerbit : 
Woodrow Wilson center Press
no. Perpustakaan : 
333.79.ene, 8235/Ml/2012

Setiap tahun setelah revolusi industri, 
energi merupakan suatu sumber daya 
yang amat fundamental dalam pergerakan 
mobilitas di dunia baik yang bersifat ekonomi 
atau politik. Energi merupakan suatu power 
atau kekuatan yang hampir saat ini dapat 
dikatakan mahluk hidup di bumi bergantung 
terhadap energi tersebut. Banyak sumber 
daya alam yang dapat dikatakan sebagai 
energi, namun tentunya tidak dapat kita 
pungkiri bahwa energi yang selama ini 
menjadi fokus dunia tentunya tidak lain adalah 
Minyak, ya minyak merupakan bahan bakar 
utama dari roda industri dunia. 

Ketergantungan manusia terhadap 
energi sudah berdampak terhadap seluruh 
aspek. Bisa kita ketahui bahwa gejolak 
politik dan ekonomi dunia dalam 30 tahun 
terakhir merupakan akibat dari situasi 
perminyakan dunia. Perang Teluk, perang 
Irak dan Afganistan telah menunjukan akibat 
gejolak tersebut. Amerika Serikat yang saat 
ini menjadi sorotan dunia terhadap beberapa 
kejadian diatas dapat dikatakan bahwa 
negara tersebut telah menunjukan sikap yang 
tegas terhadap energy, sehingga dunia sudah 
mengerti apa motif dari beberapa aktivitas 
perang  Amerika Serikat beberapa tahun 
belakangan ini. 

Energy security and markets, ketiga hal 
tersebut menjadi sebuah sorotan penting 
dunia saat ini. Tidak semua negara di dunia 
memiliki sumber daya energi yang cukup 
bahkan dikatakan ada beberapa negara 
yang tidak memiliki energi minyak. Minyak 
sebagai bagian utama dalam energi dunia 
telah menjadi aspek penting dan dampaknya 
bukan hanya dalam perekonomian saja, 
melainkan dalam keamanan dunia. Seperti 
yang disebutkan terhadap gejolak diatas 
menunjukan Amerika serikat dengan jelas 
bahwa keamanan negara tersebut dijamin 
oleh ketersediaan minyak di dalam negeri 
nya. mengaitkan antara energi dan keamanan 
dunia saat ini memang menjadi sebuah hal 
yang sangat penting.  Energy and security 
telah menjadi suatu dilema yang diahadapi 
negara-negara di dunia, terlebih apakah 
negara tersebut sebagai penghasil atau 
bukan penghasil, maka dibalik itu apabila 
dihadapkan kepada OPEC sebagai suatu 
organisasi negara-negara pengekspor minyak  
tentunya kebijakan-kebijakan yang dilakukan 
akan berdampak terhadap situasi keamanan 
dunia.

Energi merupakan suatu daya yang 
menjadi pembangkit yang digunakan manusia 
dalam aktivitas mobilitas dunia. Energy 
and Security, Toward a new foreign policy 
strategy sebagai judul dalam buku ini 
men coba mengulas sejauh mana manusia 
memandang dan bersikap terhadap fenomena 
energi.•PeRPuSTAKAAn
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SlA 2012 : 
Mengedepankan Semangat Pertamina

SOROT

JAKARTA - “Seiring dengan pertumbuhan industri energi yang 
semakin dinamis, kita dituntut untuk selalu meningkatkan operational  
excellence dan customer satisfaction. Sebagai salah satu upaya 
yang dilakukan adalah memberikan pelayanan terbaik, yang dimulai 
dari dalam Pertamina itu sendiri, ” ujar Direktur Pengolahan Chrisna 
Damayanto  dalam cara penandatanganan Pertamina Services Level 
Agreement 2012,  di Gedung Utama Lantai 21, (14/6).

Setiap fungsi di Pertamina adalah penyedia layanan, tetapi 
sekaligus  menjadi stakeholders, baik stakeholders internal maupun 
stakeholders eksternal.  “Dalam menjalankan bisnisnya, setiap fungsi 
harus mengedepankan semangat satu Pertamina. Sehingga tidak 
tercipta silo-silo dalam menjalankan bisnis Pertamina itu sendiri.”  

VP Corporate Strategic Planning & Transformation Gigih Prakoso 
dalam laporannya menjelaskan, untuk tahun 2012 ini Pertamina 
memiliki 48 SLA  yang terbagi dalam dua kategori. Pertama, SLA 
One Fit All yang artinya satu provider memberikan servis kepada 
seluruh user yang ada di seluruh perusahaan. Dan yang kedua, 
One On One, yang artinya satu provider hanya memberikan kepada  
beberapa user tertentu. 

Untuk SLA One Fit All, Direktorat SDM mempunyai 4 SLA, CSS – 
Dit. Umum (20); Corporate Secretary (2). Sedangkan untuk One On 
One, ISC memiliki 4 SLA; Shipping   (2); MNT (2); Fuel Marketing & 
Distribution (2); Refinery Operation – Dit. Pengolahan (2); Financing 
Business Support – Dit. Keuangan (1); Controller Keuangan (3), 
Legal Counsel (6). 

“Status terakhir dari SLA ini ialah terget telah disepakati oleh para 
user dan provider, dan siap untuk ditandatangani,” kata Gigih. 

SLA ditandatangani oleh pejabat-pejabat  setingkat SVP setiap fungsi 
atau pejabat yang mewakilinya. 

SLA adalah perjanjian kinerja untuk menjamin terpenuhinya 
kebutuhan terhadap jasa/layanan yang diberikan dan diterima  dengan 
memperhatikan  kemampuan dari penyedia layanan dan tingkat  layanan 
yang diharapkan oleh penerima laynan dan komitmen serta dukungan 
kedua belah pihak.•uRIP heRDIMAn KAMBAlI 
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BAnDung -  Pertamina Region III siap mengimplementasikan 
Permen 12 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak, 
Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). Terhitung awal 
Agustus mendatang, sebanyak 1.400 SPBU di areal Jawa Barat dan 
Banten, akan siap melayani kendaraan instansi pemerintah, BUMN, 
maupun BUMD untuk menggunakan BBM non subsidi seperti 
Pertamax. Hal tersebut diungkapkan oleh Sales Area Manager  Fuel 
Retail Marketing Wilayah I Pertamina Pramono Sulistyo dalam acara 
“Sosialisasi Penghematan BBM Bersubsidi” yang digelar di Hotel 
Harris, Bandung, Jumat (22/6).  

Pramono juga mengatakan, potensi SPBU Solar Non PSO dan 
SPBU Mobile Non PSO, untuk perkebunan dan pertambangan, 
untuk menghindari penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi. 
Disebutkan bahwa di kawasan Jawa Barat dan Banten terdapat 7 
titik SPBU non subsidi, ditambah 8 SPBU mobile non PSO.

“Khusus untuk solar non subsidi,  mulai 1 September kendaraan 
angkutan barang, pertambangan dan perkebunan tidak boleh 
mengisi BBM bersubsidi. Karena itu kita siapkan SPBU non subsidi, 
termasuk yang mobile akan tersebar di daerah-daerah yang memiliki 
potensi, seperti Banten, Majalengka dan Kuningan,” jelasnya.

Jumlah tersebut dengan rincian meliputi areal  Banten yang terdiri 
dari dua buah SPBU Solar Non PSO di Kabupaten Tanggerang 
dan kota Cilegon, dua mobile non PSO di Kabupaten Serang dan 
Lebak. Untuk  areal Bandung meliputi dua SPBU Solar Non PSO 

Region III Siap Kawal Penghematan BBM
di Kabupaten Cianjur, dan Sukabumi, serta dua titik SPBU non mobile 
di Subang Purwakarta dan Sukabumi Cianjur.

Titik paling banyak terdapat di areal Cirebon yang meliputi tiga 
titik SPBU Solar Non Subsidi, di Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis dan 
Garut, untuk SPBU Mobile non PSO terdiri dari empat titik dengan yang 
terbentang di Indramayu-Cirebon, Kuningan-Majalengka, Tasikmalaya 
Ciamis, dan Garut Tasikmalaya.

SPBU non subsidi ini tidak dibangun baru, melainkan konversi dari 
eksisting SPBU yang sudah ada. Pramono juga menuturkan bahwa 
konversi SPBU ini pada praktiknya melibatkan investasi dari mitra 
kerja Pertamina.  “Sekarang baru dalam tahap mapping, mengimbau, 
mengajak, mengubah PSO ke non PSO, tangki sama cuma harganya 
yang beda,” Ucap Pramono.

Seperti diketahui, Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 12 tahun 
2012 memetakan dua pokok pengaturan penggunaan BBM, yaitu BBM 
untuk transportasi jalan dan BBM untuk penyediaan tenaga listrik.  Untuk 
transportasi jalan, pembatasan penggunaan bensin RON 88 dan Solar 
untuk kendaraan dinas instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, 
BUMD mulai dilaksanakan pada 1 Juni  di Jabodetabek, dan mulai 1 
Agustus 2012 untuk wilayah Jawa Bali, dan lainnya. Mobil barang yang 
digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang 
menggunakan minyak Solar subsidi terhitung mulai 1 September 2012 
serta wajib menyediakan tempat penyimpanan BBM dengan kapasitas 
sesuai kebutuhan.•SAhRul hAeTAMy AnAnTo

PeRTAMInA - ToyoTA JAJAKI KeRJA SAMA

JAKARTA - Dengan  tajuk The 2nd Pertamina – Toyota Information 
Exchange Meeting, Pertamina dan Toyota  bertemu untuk  saling 
menjajaki untuk dapat bekerja sama. Pertemuan berlangsung 
pada Jumat (22/6) di Hotel Borobudur, Jakarta. Tim Pertamina 
dipimpin oleh Direktur Gas Hari Karyuliarto serta dari tim Toyota 
di antaranya Managing Director Toyota Motor Company Shigeki 
Suzuki dan President Director Toyota Motor Mfg Indonesia Masahiro 
Nonami.•uRIP heRDIMAn KAMBAlI Fo
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AchMAD FAThonI MAchMuD, 
SMoM BARu Ru V BAlIKPAPAn

BAlIKPAPAn –  Pada Selasa (26/6) di ruang solar  berlang-
sung serah terima jabatan Senior Manager Operation & 
Manufacturing (SMOM) RU V Balikpapan. Jabatan diserahkan 
dari  Michael Ricardo Sihombing  kepada Achmad Fathoni 
Machmud. Sebelumnya  Achmad Fathoni Machmud  
menjabat  Manager Operation Excellence, Direktorat 
Pengolahan. Serah terima jabatan SMOM disaksikan 
Manager HR Area Pulung Megomoyo dan dihadiri Tim 
Manajemen RU V dan para Section Head  dari Fungsi –fungsi 
dibawah koordinasi SMOM.

Dalam sambutannya GM RU V MR Sihombing meng-
harapkan kepada seluruh pekerja untuk dapat memberikan 
support kepada pejabat baru. GM berharap pejabat baru 
dapat  melaksanakan tugasnya dengan baik.•Ru VFo
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eKSKuRSI TAMBAng unP 
Ke PeP FIelD PAngKAlAn SuSu

PAngKAlAn SuSu – Sebanyak 52 maha siswa 
Universitas Negeri Padang (UNP) Jurusan Teknik 
Pertambangan termasuk  tiga dosen pembimbing 
melaksanakan Ekskursi Tambang ke Field Pangkalan 
Susu, baru-baru ini. Rombongan disambut dan 
diterima oleh  Ka.Jasa HR H.Sarkowi beserta Ast.
Man WO & WS Rudhy Setiawan beserta staf di ruang 
Guest House. Pada kesempatan tersebut rombongan 
mendapat informasi tentang Field Pangkalan Susu 
beserta aspek HSE yang merupakan faktor utama 
dalam penyelenggaraan operasi produksi migas 
dan  pelaksanaan program tanggung jawab sosial 
perusahaan kepada masyarakat sekitar area operasi 
Field Pangkalan Susu. Setelah acara sesi tanya jawab 
yang diikuti dengan antusias, rombongan selanjutnya 
mengunjungi SP / SK  XII dan PT 15 yang terletak di  
lokasi Paluh Tabuhan Timur.•PeP FIelD PAngKAlAn SuSuFo
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DIReKTuR uTAMA RAIh 
PenghARgAAn DARI ITB

BAnDung -  Direktur Utama Pertamina mene-
rima penghargaan Ganesa Wira Jasa Utama 
dari ITB yang disampaikan oleh Rektor ITB Prof.
Akhmaloka dalam rangka peringatan 92 tahun 
pendidikan tinggi teknik di Indonesia (PTTI), pada 
3 Juli 2012.  Penghargaan ini diberikan sebagai 
bentuk apresiasi  ITB kepada para insan yang 
memiliki kontribusi dan prestasi dalam berbagai 
bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, 
dan desain. Selain Karen, ada 17 tokoh lainnya 
yang mendapatkan penghargaan dari berbagai 
kategori.•BoD SuPPoRT
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PengAJIAn MenyAMBuT BulAn 
RAMADAn DI KAnToR PuSAT 
PeRTAMInA

JAKARTA –   Ustadz KH Tengku Zulkarnain memberikan 
ceramah dalam acara pengajian bulanan Badan Da’wah 
Islam Pertamina, di gedung M, Senin (25/6). Lewat 
topik “Menyambut Bulan Ramadan”, ratusan jamaah 
diingatkan lagi tentang hari-hari yang dilarang untuk 
berpuasa, seperti tanggal 1 Syawal, serta beberapa hari 
di tanggal ragu-ragu. Selain itu para pekerja yang hadir 
diajak untuk lebih “mawas diri” akan hal-hal laten yang 
mengoyak pahala ibadah puasa.•SAhRul hAeTAMy AnAnTo.
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AnAK PeRuSAhAAn
RSPP gelar Khitanan Massal

capai hSSe Berstandar Internasional

Kick Off Implementasi eRP Pertamedika
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Kantor Baru, 
Semangat Baru

JAKARTA - Dengan semangat mengintegrasikan proses 
bisnis serta memberikan layanan diseluruh lini dan unit bisnis 
Pertamina dan Anak Perusahaan, Corporate Shared Service 
(CSS) mengantarkan PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) 
dalam implementasi ERP. Implementasi ERP di Pertamedika 
ditandai dengan Kick Off yang berlangsung pada Senin 
(25/06), di Auditorium Lt. 12 Graha RSPP Jakarta, diikuti jajaran 
manajemen CSS dan Pertamedika. 

Setelah Kick Off akan ada serangkaian kegiatan, salah 
satunya workshop yang berlangsung pada 26 – 29 Juni 2012 
di Gedung Utama Pertamina. Tujuan dari workshop adalah 
untuk menyamakan persepsi proses bisnis yang diikuti oleh para 
user terkait. Pada tahap awal implementasi akan difokuskan 
pada modul FICO, MMH, & HR. Go live untuk modul FICO 
direncanakan pada Januari 2013 dan untuk modul MMH& HR 
akan Go Live pada April 2013. 

Direktur Utama RSPP, Mushofa Fauzi menenangkan seorang anak peserta 
khitanan massal.JAKARTA – Pertamina Patra Niaga meresmikan 

kantor barunya yang berlokasi di Komplek 
Tugu Pratama, H.R Rasuna Said, Kuningan 
Jakarta. Peresmian kantor dilakukan Komisaris 
Pertamina, Gigih Prakoso didampingi President 
Direktur Pertamina Patra Niaga Delas M. 
Pontolumiu, pada (9/7).

Menurut Delas M. Pontolumiu pindahnya 
kantor merupakan sebuah momentum dalam 
rangka pembenahan yang sedang dilakukan di 
Pertamina Patra Niaga. “Saya berharap dengan 
kantor baru ini kinerja seluruh pekerja Pertamina 
Patra Niaga lebih meningkat,” harap Delas.

Selain peresmian gedung baru, Delas 
juga meluncurkan situs baru milik Pertamina 
Patra Niaga, yaitu www.pertaminapatraniaga.
com.  “Selain bisa dibuka melalui PC, situs ini 
juga dapat dijelajah melalui smartphone,” jelas 
Delas.

Sementara Komisaris Pertamina Patra Niaga 
Gigih Prakoso mengatakan dengan pindah 
ke gedung baru, harus dijadikan motivasi dan 
semangat baru juga bagi seluruh insan Pertamina 
Patra Niaga. “Karena persaingan yang semakin 
ketat, sementara kondisi pasar belakangan 
kurang mendukung. Untuk itu kinerja harus lebih 
ditingkatkan lagi,” ujarnya.

“Menempati kantor di lingkungan Tugu 
Pratama sangat baik. Sesama anak perusahaan 
Pertamina diharapkan terjalin sinergi yang 
lebih baik lagi, dan korporat tentunya akan 
terus mendukung Pertamina Patra Niaga 
dalam mencapai target-targetnya,” tandas 
Gigih.•nIlAWATI DJ

JAKARTA – Dalam rangka 
menyambut liburan sekolah, 
Rumah Sakit Pusat Pertamina 
(RSPP)  dan BDI  RSPP 
bekerjasama dengan Bazma 
Pertamina melaksanakan 
Bakti Sosial khitanan massal 
sebanyak 250 anak yang 
berlangsung di Auditorium 
RSPP, Sabtu (30/6).

Kh i tanan massa l  i n i 
merupakan kegiatan rutin 
yang di laksanakan oleh 
RSPP setiap tahunnya dalam 
kesempatan liburan panjang 
anak-anak sekolah. Tentunya 
khitanan massal gratis ini 
ditujukan bagi masyarakat 
kaum Dhuafa.

Menurut Direktur Utama 
RSPP,  Musho fa  Fauz i , 
selain menyambut liburan 
sekolah, RSPP secara ru-

JAKARTA - Di samping 
pencapaian prestasi produksi, 
di usia ke-5 Pertamina Hulu 
Energi  (PHE) juga te lah 
berhasil dalam pencapaian 
aspek Health, Safety, Security 
and Environmental (HSSE) 
secara signifikan di seluruh di 
lingkungan kerjanya. 

Di PHE aspek HSSE 
menjadi prioritas utama karena 
peningkatan kualitas aspek 
HSSE di seluruh kegiatan 
operasi PHE merupakan 
keharusan dalam rangka 
menuju World Class National 
Oil Company.

Dalam berbaga i  ke-
sempatan, Direktur Utama 

tin menyelenggarakan su-
natan massal ini tidak saja 
dilaksanakan di RSPP namun 
seringkali juga melaksanakan 
Khitanan Massal di lokasi 
lainnya di luar RSPP.

Usai pelaksanaan khi tanan 
massal di RSPP,  khitanan 
dilanjutkan ke Anyer Banten 
sejumlah 150 anak, Standart 
Chartered, dan Pertamina 
Shipping selama l iburan 
sekolah.

“Jika dirata-rata se tiap 
tahunnya, RSPP melak sa-
nakan khitanan massal sekitar 
500 anak, tahun ini sudah 
550 anak dan tahun depan 
akan terus kita tingkatkan 
lagi jumlah anak yang akan 
dikhitan secara gratis,” papar 
Mushofa.

Dengan pelaksanaan 

bakti sosial khitanan massal 
yang diselenggarakan oleh 
RSPP ini, masyarakat bisa 
merasakan keberadaan RSPP 
dan disarakan manfaatnya 
oleh masyarakat sekitar dan 
masyarakat yang kurang 
mampu. 

“Alhamdulillah saya bisa 
mengkhitan anak kembar saya 
tanpa pungutan biaya. Terima 
ka sih buat RSPP,” ungkap 
Basri,  warga Kebayoran 
yang ditemui usai menemani 
anaknya di khitan.•IRlI KARMIlA

PT Pertamina (Persero) Karen 
Agustiawan juga selalu me-
nekankan agar setiap insan 
Pertamina harus memiliki 
peran dalam pencapaian 
kinerja HSE Excellent, karena 
HSE menyangkut image 
perusahaan.

Dengan sertif ikat ISO 
14001 : 2004 dan sertifikat 
OHSAS 18001 : 2007 yang 
telah dimiliki oleh PHE, hal ini 
telah membuktikan bahwa 
aspek HSSE di PHE telah 
berstandar internasional.

“HSSE sebagai modal 
dasar kita untuk mencapai 
kelas dunia disamping pe-
ningkatan produksi dan ke-

andalan cadangan migas,” 
kata Direktur Utama PHE, 
Salis S. Aprilian.

PHE banyak menuai 
prestasi terkait HSSE antara 
lain Penghargaan Keselamatan 
Patra Nirbaya Karya Madya 
dan Patra Nirbaya Karya 
Adinugraha V oleh Menteri 
ESDM pada tahun 2011 lalu. 
Di samping itu, PHE berhasil 
meraih Rekor Muri untuk 
semua Platform dan Anjungan 
PHE karena telah memenuhi 
kriteria keselamatan kerja dan 
lingkungan yang berstandar 
internasional.

“Dari sisi safety, kita zero 
accident dan telah men-

dapatkan penghargaan 
bebe rapa  ka l i  d i  PHE 
ONWJ dan PHE WMO dari  
BPMIGAS,” tambah Salis. 

Sedangkan yang terkait 
dengan l ingkungan, PHE 
juga telah mendapatkan 
dua Proper Hijau dan empat 
Proper Biru dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan di-
targetkan untuk 2012 meraih 
Proper Gold.

Semua prestasi ini se-
bagai bukti nyata PHE ber-
komi tmen men ja lankan 
as  pek HSSE. “Prestasi ini 
harus dipertahankan dan jika 
perlu harus ditingkatkan,” 
ujarnya.•IRlI KARMIlA

Acara diawali laporan Project Leader implementasi ERP 
Pertamedika, Bachtiar Novianto. Dilanjutkan sambutan Direktur 
Utama Pertamedika sekaligus steerring committee, Mardjo 
Soebiandono. Mardjo berharap Pertamedika bisa menjadi 
power house Indonesia dalam bidang kesehatan, hal ini tentunya 
membutuhkan dukungan sistem yang terkonsolidasi seperti 
MySAP. “Harapan saya semoga MySAP bisa menyatukan 
kita semua dan membuat koordinasi kita dengan Pertamina 
menjadi cepat dan tepat waktu, saya juga berharap MySAP bisa 
membantu dalam hal telemedicine yang sangat berguna bagi 
kami yang bergerak di jasa kesehatan,” ujar Mardjo.

Pada kesempatan berikutnya, VP SJV Management 
Pertamina, Aris Mulya Hasof meyakini bahwa dengan ERP 
semua proses bisnis akan lebih mudah, real time, dan ada 
correction action secepat mungkin. “Kami dari SJV minta agar 
human-nya dipersiapkan, karena bagaimanapun canggihnya 

alat yang digunakan, aspek manusia tetap menjadi penentunya, 
semoga reformasi teknologi di Pertamedika ini bisa berjalan 
dengan baik,” pesan Aris.

Head of Business Demand CSS, Benny Ishanda menyatakan 
bahwa Kick Off adalah start awal dalam suatu proses 
implementasi sistem, dan CSS mempunyai tugas untuk 
mengimplementasikan ERP di Pertamina dan Anak Perusahaan. 
Pada gilirannya, VP IT Solution, Bambang Rudi dan VP SPC, 
Said Reza Pahlevi memaparkan mengenai proses implementasi 
dan dukungan yang diberikan CSS dalam implementasi ERP 
di Pertamedika.

Acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara 
Kick Off yang diiktui oleh semua pihak yang terkait, menandai 
dimulainya proses implementasi ERP Pertamedika. Implementasi 
ini merupakan wujud dukungan layanan dan sinergi antara 
Pertamina dan Anak Perusahaan.•cSS
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AnAK PeRuSAhAAn
Apresiasi Konsumen gas Pertamina eP

Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam sevara simbolis menyerahkan tanaman kepada perwakilan konsumen komersial 
gas Pertamina EP pada Malam Apresiasi Konsumen Gas Pertamina EP.
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laba PDSI 2011 Sebesar Rp 138 Miliar
JAKARTA – Sesuai dengan laporan keuangan tahun buku 
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, 
Wibisana dan Rekan (member of  Pricewaterhouse Cooper), 
laba perseroan tahun buku 2011 sebesar Rp 138.364.055.725. 
Demikian dipaparkan Direktur Utama PDSI  Amran Anwar pada 
saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PDSI di Ruang 
Rapat Lantai 20 Kantor Pusat Pertamina Jakarta, pada Kamis 
(15/6). 

Hadir dalam RUPS tersebut, Komisaris Utama PDSI M. 
Afdal Bahaudin, Komisaris Suryantono, Komisaris Subarkah 
Kustowo, seluruh jajaran manajemen Pertamina Persero dan 
notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH.

Adapun dasar hukum dilakukannya Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) Pertamina Drilling Services Indonesia berdasarkan 
Undang Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 66 ayat 1 yakni Direksi 
menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah 
oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

Pada kesempatan tersebut, Amran memaparkan visi PDSI 
menjadi perusahaan penyedia jasa pemboran dengan reputasi 
Internasional. “Kami mempunyai misi sebagai penyedia jasa 
solusi terpadu yang berkualitas tinggi di bidang pemboran, kerja 
ulang dan reparasi sumur kepada pelanggan, untuk memberi 
nilai tambah yang optimal bagi pemegang saham dan pekerja, 
serta berkontribusi secara proporsional kepada pemangku 
kepentingan lainnya,” jelasnya.

Amran juga memaparkan tentang kinerja operasi PDSI, 
target rig availability tahun 2011 adalah 98%, sedangkan 

JAKARTA - Direksi Pertamina 
EP member ikan secara 
simbolis tanaman kepada 
p e r w a k i l a n  k o n s u m e n 
komersial gas. Tanaman 
diberikan berkaitan dengan 
program Pertamina menanam 
100 juta pohon yang dimulai 
dar i  pekarangan rumah. 
Ini merupakan salah satu 
bentuk kepedulian Pertamina 
terhadap bumi dan lingkungan. 
Dem ik i an  d i sampa i kan 
Presiden Direktur Pertamina 
EP, Syamsu Alam pada malam 
Apresiasi Konsumen Gas 
Pertamina EP di Gran Melia 
Hotel Jakarta, Selasa (26/6).

Menurut Syamsu Alam, 
tema malam in i  ada lah 
Sinergi Membangun Negeri. 
Ini  merupakan satu tema 
yang sangat relevan yang 
dipilih pada masa sekarang 
ini. “Apalagi Pertamina EP 
merupakan salah satu tulang 
punggung Pertamina yang 
dari tahun ke tahun selalu 
dituntut untuk meningkatkan 
kinerja,” ujarnya.

Sebagai perusahaan yang 
lebih banyak berinteraksi 
dengan konsumen sangat 
mengerti apa yang menjadi 
prioritas bagi konsumennya. 
“Ma lam ap res i as i  bag i 
konsumen gas Pertamina EP 
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5 Tahun Phe, 
Menuju One Phe
JAKARTA - “Saya mengharapkan dengan tema 
One PHE, Harmony in Diversity, nanti akan banyak 
culture baru yang masuk di dalam   PHE,  dan 
culture ini menjadi satu, yaitu  culture PHE.”

Harapan tersebut disampaikan Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan yang juga  Komisaris 
Utama Pertamina Hulu Energi (PHE), ketika 
memberikan sambutan  pada acara gathering 
dan syukuran  ulang tahun ke-5 Pertamina Hulu 
Energi. Acara berlangsung  pada Sabtu (30/6) di 
The Lodge  at Jakarta, Cibinong, Bogor. 

Karen lebih lanjut mengatakan agar tidak ada 
lagi ego-ego eks ONWJ, eks WMO dan eks yang 
lain-lain. ”Ini harus bisa menjadi satu PHE. Kita 
tularkan yang baik, kita tinggalkan yang kurang 
baik. Itu adalah tujuan kita  menjadi satu PHE.” 

Karena itu tema One PHE, yang pertama 
kali digulirkan oleh Dwi Martono (Presiden 
Direktur PHE terdahulu) akan segera diwujudkan 
dengan menyatukan PHE beserta anak-
anak perusahaannya  dalam PHE Tower di Jl. 
Simatupang. Salis memperkirakan boyongan ke 
gedung baru akan terlaksana sekitar September 
2012. “Saya  membayangkan satu gedung yang 
berisi teman-teman PHE. Tentunya  harus satu 
culture, satu standard kerja. Satu budaya kerja 
yang baik,  dan satu identitas  bahwa pekerja PHE  
mempunyai identitas tersendiri yang benar-benar 
terbaik,” tegasnya. Menurut Salis, sebagai satu-
satunya anak perusahaan Hulu yang ditugaskan 
untuk mengembangkan bisnis Hulu  baik di 
dalam   maupun di luar negeri, PHE memang 
harus merapatkan barisan agar  dapat mencapai 
target kinerja yang telah ditetapkan. 

Dalam acara tersebut, Salis juga menyosiali-
sasikan  Etika Kerja Bisnis (EKB),  me-launching  
e-Recruitment  dan KPI Monitorikng Bisnis.  

Acara yang  berlangsung monitoring dari pagi 
sampai menjelang siang, terdiri a.l. fun bike dan 
fun aerobic, paduan suara anak , tarian 5  tahun 
PHE, dan yang paling ditunggu para hadirin. Yaitu 
penampilan band Salis and The Backbone. Tidak 
lupa, Dirut Pertamina Karen Agustiawan pun ikut  
menyumbangkan suaranya dalam  2 lagu.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut,  
Direktur Hulu Pertamina M. Husen, Direksi PHE, 
Dirut Pertagas Gunung Sardjono Hadi, Presiden 
Direktur PEP Syamsu Alam, Direktur Keuangan 
PDSI Hemzairil, dan para  mantan Direktur 
Hulu dan mantan Presiden Direktur PHE Dwi 
Martono.•

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi 
Presiden Direktur  PHE Salis S Aprilian  bersepeda santai di 
acara gathering dan syukuran HUT ke-5 PHE.

yang telah menjadi pelanggan 
setia, diharapkan ke depannya 
akan terus menjalin hubungan 
baik, dengan senantiasa ber-
landaskan aspek tata kelola 
perusahaan yang baik (GCG),” 
jelas Syamsu.

Syamsu menjelaskan 
sampai hari ini kemampuan 
Pertamina EP memenuhi 
ke butuhan gas yang didis-
tribusikan khusus untuk ke-
butuhan domestik, terutama 
industri. Saat ini kontrak 
penjualan gas Pertamina EP 
untuk industri sebesar 71 

persen, baik yang dipasok 
langsung ke konsumen 
maupun  me l a l u i  PGN, 
termasuk pasokan gas untuk 
pupuk sekitar 19 persen dan 
industri baja. “Sementara itu, 
sekitar 28,5 persen untuk 
pembangkit listrik, dan sisanya 
untuk gas kota serta bahan 
bakar gas,” paparnya.

“Kami mengharapkan 
dukungan semua p ihak 
agar dapat terus menjaga 
keamanan pasokan gas 
untuk konsumen di Indonesia.  
Termasuk dalam mewujudkan 

perusahaan yang bertanggung 
jawab terhadap stakeholders 
dan lingkungannya,” tandas 
Syamsu mengakhiri.

S e l a i n  i t u ,  P r e s d i r 
Pertamina EP Syamsu Alam 
dan jajaran direksi lainnya, 
juga memberikan plakat 
dan sertifikat kepada seuruh 
konsumen gas. antara lain, 
Aneka Gas, Arpindo Utama, 
Asri Gita Prasarana, Bayu 
Buana Gemilang, Banten, 
Bumi  W i ra  I nd ramayu , 
E l i t  J a t i r a n g o n  d a n 
sebagainya.•nIlAWATI DJ

realisasi mencapai 97,52% karena hambatan. Menurutnya, ada 
beberapa hambatan yang terjadi, yaitu gangguan masyarakat 
yang  menghambat perpindahan rig, menunggu kesiapan lokasi 
pemboran, kerusakan  peralatan, closing temuan inspeksi SKPI 
yang membutuhkan waktu yang lama dan keterlambatan operasi 
3 unit rig yaitu H-350/UY3, D-1000/52, dan D-1500/53.

“Sedangkan jumlah sumur yang dikerjakan selama 2011 
sebanyak 262 sumur, di antaranya 5  sumur eksplorasi, 74  
sumur eksploitasi, 172  sumur workover dan 11  sumur geo-
termal,” papar Amran.

Secara keseluruhan realisasi utilisasi rig year on year 
selama 2011 adalah sebesar 93,88%, mengalami kenaikan 
dibandingkan tahun 2010, yaitu sebesar 92,38%. Dan 
sepanjang tahun 2011 tingkat utilisasi berada di atas target yang 
ditetapkan pada RKAP Tahun 2011 (87%).•nIlAWATI DJ
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Strategi 
Komunikasi untuk 
Investasi Sosial 
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JAKARTA - Memahami pentingnya memantapkan 
strategi komunikasi untuk menyukseskan Cor porate 
Sosial Resposibility (CSR) di lingkungan kerja baik 
di korporat maupun anak perusahaan, Pertamina 
menggelar workshop strategi komunikasi CSR 
Pertamina di Ballroom Hotel Akmani, (21/6).

Workshop ini diikuti oleh pekerja Pertamina 
yang ikut terlibat dengan tugas-tugas CSR baik 
di lingkungan unit operasi seluruh Indonesia. 
Workshop ini diisi dengan  presentasi, sharing 
kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan studi 
kasus.

Salah satu pembicara, Reza A. Maulana 
mengatakan beberapa tujuan penting yang perlu 
dipacu dalam program CSR Pertamina, yaitu 
awareness raising meningkatkan awareness 
atas  kegiatan CSR  Pertamina, coalition building 
menggalang  dukungan dan meningkatkan 
ke  mi t raan  s t ra teg is  untuk  membantu 
mengomunikasikan  kegiatan CSR  Pertamina. 
Selain itu perlu juga corporate positioning mene-
gaskan  posisi dan peran Pertamina terkait 
“Pertamina Sobat Bumi”.

“Beberapa tantangan terkini yang dihadapi 
oleh CSR Pertamina adalah penundaan kanaikan 
harga BBM oleh pemerintah berpotensi terhadap 
turunnya citra Pertamina, pemberitaan mengenai 
kegiatan CSR Pertamina kurang berbasis testimoni 
dan dinilai minim news value. Selain itu, diperlukan 
rencana kegiatan komunikasi CSR yang intensif 
dengan mengintegrasikan tim branding dan media 
relations memerlukan keseragaman pesan visual,” 
tambah  Reza dalam persentasinya.

Beberapa materi yang disampaikan, bagaimana 
mengomunikasikan CSR Pertamina yang dipandu 
oleh Reza A. Maulana, pedoman penulisan editorial 
CSR oleh Ignatius Haryanto, serta Affan A. Alamudi 
yang membahas tentang  Komunikasi Institusional 
dalam Konteks CSR. Setelah itu sesi diskusi dan 
tanya jawab yang dipandu oleh Eduard Depari.

  Agus Murtopo dari Fungsi Complience 
Pertamina mengungkapkan antusiasmenya 
mengikuti workhsop tersebut.  “Compliance itu 
berkaitan dengan CSR, sebab CSR merupakan 
salah satu indikator suksesnya GCG di Per tamina,” 
jelas Agus.

Sementara Coporate Secretary Nusantara 
Regas mengungkapkan betapa pentingnya sharing 
dan workshop ini terlebih untuk anak perusahaan 
Pertamina yang masih baru.  “Anak perusahaan 
tempat saya bekerja itu masih baru, dan perlu 
dukungan masyarakat sekitar, dan dukungan 
itu akan timbul bila sudah ada dukungan sosial. 
Tujuannya bukan hanya reputasi tapi awareness.Ini 
adalah sebuah tantangan bagi saya dan saya perlu 
mendapat metode canggih dari workshop ini,” 
ungkapnya panjang lebar.•SAhRul hAeTAMy AnAnTo
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JAKARTA -  Pember ian 
reward ini menjadikan suatu 
ikatan antara Pertamina 
dengan konsumen pengguna 
produk-produk Pertamina 
baik itu BBM non subsidi 
maupun pelumas. Demikian 
disampaikan Vice President 
Communication Pertamina, Ali 
Mundakir di acara pengundian 
tahap akhir pemenang grand 
prize program “Pertamax and 
Fastron Go To Monza, Italy 
2012” di SPBU 34.11.508 
Jl. Raya Kepala Dua, Kebon 
Jeruk, Jakarta,  (10/7).

“Ini juga sebagai wujud 
apresiasi Pertamina kepada 
pelanggan setia Pertamax 
dan Fastron,” tandas Ali.

Menurut Ali, kesadaran 
masyarakat untuk meng-
gunakan Pertamax maupun 
Fastron sudah semakin 
tinggi. Itu terbukti dengan 
bertambahnya jumlah pe-
ngirim undian. “Sebanyak 
450.000 struk undian pengirim 
yang masuk. Itu dua kali lipat 
jumlahnya dari tahun ke-
marin,” cetusnya.

Dari hasil undian terse-
but, Pertamina akan me ner-
bangkan 15 pelanggan yang 
beruntung menjadi pemenang 

Pengundian Grand Prize 
Pertamax go To Monza 2012

untuk menyaksikan secara 
langsung aksi laga pembalap 
Indonesia Rio Haryanto di 
event balap mobil GP2 di 
sirkuit Monza Italia.

Program promo yang 
diselenggarakan selama 
periode 15 April - 30 Juni 2012 
tersebut, melibatkan 14.230 
bengkel yang berpartisipasi 
dalam penjualan produk 
pelumas Fastron, dan 406.216 
SPBU di seluruh Indonesia 
dengan total struk pembelian 
Pertamax/Pertamax Plus/
Pertamina Dex yang telah 
diisi data diri dan masukkan 
ke dropbox.

S e l a i n  p e n g u n d i a n 
pemenang program promo 
“Pertamax and Fastron 
Go To Monza, Italy 2012” 
Pertamina juga memberikan 
penghargaan kepada 20 
SPBU terbaik dengan pen-
jualan terbanyak masing-ma-
sing sebesar Rp10 juta serta 
200 operator SPBU terbaik 
masing-masing senilai Rp 1 
juta. Untuk bengkel, reward 
diberikan kepada dua bengkel 
terbaik berupa hadiah ke 
Monza, Italy.

Reward juga diberikan 
kepada dua operator terbaik 

dari SPBU 31.451.01, Jl. 
Brigjen Darsono, Bypass, 
Cirebon. Suwarno (26) pe-
menang pertama operator 
terbaik, tidak percaya bisa 
mendapatkan penghargaan 
yang luar biasa ini dari Per-
tamina.  “Apalag i  sehar i 
se belumnya saya sempat 
dikerjain oleh manajer SPBU 
yang menanyakan banyak 
hal tentang konsumen dan 
ada penambahan jam kerja 
datang lebih awal. Ternyata 
saya disuruh ke Jakarta untuk 
mener ima penghargaan 
sebagai operator terbaik,” 
ujarnya sumringah.

Tidak berbeda jauh de-
ngan Siti Julaeha (19) pe-

menang kedua operator 
terbaik. “Kebetulan kami dari 
SPBU yang sama, jadi ketika 
dikerjain oleh manajer yah 
bareng-bareng deh paniknya. 
Setelah tahu, seneng banget,” 
katanya ceria.

S e b e l u m n y a  t e l a h 
d i l a k u k a n  p e n g u n d i a n 
tahap pertama dan kedua 
yang di lakukan pada 10 
Mei 2012 di Jakarta dan 
11 Juni 2012 di Surabaya. 
Pengundian disaksikan oleh 
Notaris, Kepolisian setempat, 
Kementerian Sosial, Dinas 
Sosial, dan beberapa per-
wak i lan dar i  komuni tas 
otomotif.•nIlAWATI DJ

Vice President Communication Pertamina Ali Mundakir (kanan) dan Retail 
Marketing Manager Syafanir Sayuti saat pengundian grand prize program 
Pertamax & Fastron Go To Monza 2012.

JAKARTA - Sebenarnya 
ini merupakan kerja sama 
timbal balik antara Pertamina 
dan Bank Mandiri dimana 
kedua belah pihak merasa 
perlu saling memahami 
b isn is  mas ing-mas ing 
secara mendalam. Demikian 
dipaparkan Direktur SDM 
Pertamina, Evita M Tagor 
pada pembukaan workshop 
Understanding Upstream 
Oil and Gas Business – 
Bank Mandiri di Pertamina 
Learning Center Simprug, 
Jakarta, Senin (11/6). 

L e b i h  l a n j u t  E v i t a 
m e n j e l a s k a n  s e p e r t i 
dike tahui Bank Mandiri 
merupakan perbankan ter-
besar di Indonesia. “Dimana 
Bank Mandiri merupakan 
suporter utama di dalam 

Bank Mandiri Belajar 
Pengetahuan hulu Migas di Plc

bisnis Pertamina. maka dari 
itu, tujuan dilakukannya 
kerja sama ini agar Bank 
Mandiri lebih memahami 
bisnis-bisnis Pertamina 
dan nantinya Pertamina 
juga mencoba memahami 
berbagai produk dan jenis 
layanan perbankan yang 
ada,” ujarnya.

“Selaku perusahaan 
bisnis, Pertamina sangat 
pe r l u  memahami  dan 
mengetahui tentang produk 
perbankan. Bukan hanya 
bagi orang keuangan saja 
yang mengetahui produk 
perbankan tetapi semua 
pekerja Pertamina yang 
sering melakukan transaksi 
mulai dari bisnis hulu hingga 
hi l i r  Pertamina,” papar 
Evita.

Untuk pelatihan angkatan 
pertama ini, pihak Bank 
Mandiri mengirimkan kurang 
lebih 50 karyawannya. 
A d a p u n  m a t e r i  y a n g 
diberikan seputar Pertamina 
tidak hanya di kelas tetapi 
juga melakukan kunjungan 
ke area lapangan unit bisnis 
Pertamina.

S e m e n t a r a  i t u , 
Corporate Banking Bank 
Mandiri Fran ciska Melwan 
Mok mengatakan belajar 
mengenai bisnis migas 
sangat lah pen t ing dan 
perlu. “Karyawan Bank 
Mandiri harus mengetahui 
dan memahami berbagai 
kegiatan yang berkaitan di 
lapangan. Jadi tidak hanya 
peker jaan di  belakang 
meja saja. Ini memudahkan 

karyawan kami  da lam 
memahami permasalahan 
yang dihadapi perusahaan 
minyak dan gas bumi, 
terutama di fungsi up stream-
nya. Dan ini akan menjadi 
bekal yang baik di kemudian 
hari,” katanya.

Meskipun baru angkatan 
pertama, menurut Franciska, 
ini akan menjadi milestone 
dan nantinya berkelanjutan. 
“Makanya saya dan pimpinan 
dar i  Pertamina sangat 
fokus dan meluangkan 
waktu untuk mengelola 
pelatihan ini. Karena efek 
dari pelatihan ini sangat 
luar b iasa bergunanya 
bagi kedua perusahaan,” 
ujarnya.•nIlAWATI DJ
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PlI 2012 : ekonomi hijau 
Tingkatkan Kulitas lingkungan

MMH Training & 
Backlog Awareness, 
Menuju eRP Sebagai 
Single Source of DataJAKARTA – Pemanasan 

global, efek rumah kaca, 
dan kerusakan lingkungan 
yang menjadi masalah besar 
bukan saja di Indonesia 
tetapi dunia. Kalau itu benar-
benar terjadi dampaknya 
bisa cukup besar terutama 
pada negara-negara seperti 
Indonesia. Untuk itu, dunia 
usaha dan masyarakat harus 
mengantisipasi perubahan 
iklim dengan menjalankan 
sustainable development, 
yang salah satu aspeknya 
adalah green economic. 
Demikian dipaparkan Wakil 
Presiden Republik Indonesia, 
Budiyono pada saat mem-
buka Pekan Lingkungan 
Indonesia (PLI) ke-16 tahun 
2012 di Cendrawasih Hall 
Jakarta Convention Center, 
Kamis (14/6).

Sementara,  menurut 
Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Republik Indonesia 
Bathasar Kambuaya, tan-
tangan lingkungan hidup 
terbesar dewasa ini adalah 
terjadinya pemanasan global 
dan perubahan iklim dimana 
masih belum ada konsensus 
dunia untuk mengikat negara-
negara untuk secara bersama-
sama mengatasinya.

Te r k a i t  d e n g a n  h a l 
tersebut, lanjut Bathasar, 
United Nation Enviroment 
Programme (UNEP) me-
netapkan tema Hari Ling-

kung an Hidup Sedunia 2012 
adalah “Ekonomi Hijau : 
Ubah Perilaku, Tingkatkan 
Kualitas Lingkungan”. Makna 
utama dari tema ini adalah 
pentingnya melakukan per-
u bahan parad igma dan 
perilaku masyarakat untuk 
selalu mengambil setiap 
kesempatan dalam lingkungan 
hidup. Dengan kualitas tin-
dakan demi melindungi dan 
mengelola lingkungan hidup.

“Ekonomi hijau me mi-
liki empat unsur, yaitu pe-
ngentasan kemisk inan , 
pe kerjaan yang layak, per-
tumbuhan ekonomi yang 
ber kesinambungan, dan in-
ternalisasi lingkungan da-
lam semua aktivitas pem ba-
ngunan,” ujar Bathasar.

Hal tersebut sesuai de-
ngan arahan Presiden RI 
yang menentukan arah pem-
bangunan dengan empat pilar, 
yaitu Pro Poor, Pro Jobs, Pro 
Growth dan Pro Enviroment. 
Dengan begitu, ekonomi hijau 
yang dimaksud disini adalah 
untuk mengurangi r is iko 
kerusakan lingkungan.

Pertamina sendiri, selaku 
perusahaan minyak dan 
gas bumi milik negara terus 
berusaha melakukan berbagai 
gerakan komprehensif dalam 
menciptakan sustainable 
de velopment. Adapun ge-
rakan yang telah dan te-
rus d i lakukan,  menurut 

Occu pational Health, HSSE 
Manager Muhammad Isnaini, 
salah satu gerakan Pertamina 
adalah menciptakan produk-
produknya ramah lingkungan 
dan melakukan pengelolaan 
limbah.

“Per ta   mina sangat fokus 
de ngan lingkungan. Hal itu 
sesuai dengan arahan Di-
rut Pertamina yang men-
canangkan program pe-
nanaman 100 juta pohon 
hing ga 2015,” kata Isnaini.

Ke giatan penanaman 
pohon  yang  d i l akukan 
P e r t a m i n a  m e  r u p a k a n 
langkah awal  mengajak 
masyarakat untuk peduli 
dengan lingkungan sekitar. 

Dijelaskan juga oleh Is-
naini, selain memberikan ta-
naman buah produktif dalam 
pameran in i ,  Per  tamina 
melalui CSR-nya, memberikan 

Stand Pertamina di PLI 2012 menjadi stand terbaik dan terfavorit. Penghargaan 
diserahkan Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Hermien Roosita 
kepada Senior analyst Env.Impl.& Procedure HSSE Pertamina Yulia Sulasmi.
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yogyAKARTA – Corporate Shared Service (CSS) 
terus berusaha menjadikan ERP sebagai satu-satunya 
sumber data yang digunakan (single source of data) 
dan mengoptimalkan ERP dalam mendukung proses 
bisnis, dengan melaksanakan MMH Training & Backlog 
Awareness  di S & D Region II. Acara diadakan di Kantor 
Cabang FRM Region IV Yogyakarta pada 18 – 22 Juni 
2012 yang diikuti oleh 20 peserta dari perwakilan depot 
Supply S & D Region II dan Fuel Retail Marketing.

Masih banyaknya backlog yang terjadi dalam 
implementasi ERP menjadikan CSS terus berupaya untuk 
meminimalisir dengan berbagai cara, karena backlog 
merupakan permasalahan besar terkait implementasi 
ERP. Selain dari sisi teknologi dan proses bisnis, faktor 
manusia menjadi kunci penting karena kecanggihan 
teknologi tidak akan bermanfaat maksimal apabila tidak 
ada kesungguhan dari SDM-nya untuk menjalankan. 
Untuk itulah diperlukan metode training yang terarah dan 
berkelanjutan.

Pada kegiatan ini juga dilakukan backlog cleansing 
oleh peserta dibantu oleh tim pemateri. Dari laporan 
backlog 25 Juni 2012 S&D Region II sudah zero backlog, 
dari yang sebelumnya terdapat 79 item backlog pada 18 
Juni 2012. Ini membuktikan training yang dilakukan efektif 
dalam meminimalkan terjadinya backlog.•cSS

pelatihan pengelolaan limbah 
kulit jagung menjadi sesuatu 
yang bermanfaat dan bernilai 
ekonomis. “Ternyata kulit 
jagungpun bisa membuahkan 
hasil, seperti boneka kulit 
jagung, aneka ragam bunga, 
keranjang anyam dan bola-
bola aromatherapi. Itu se mua 
bahan dasarnya dari kulit 
jagung,” pungkasnya.•nIlAWATI 

DJ

BAlIKPAPAn - “Keluarga 
besar RU V Bal ikpapan 
harus menjadi contoh bagi 
masyarakat dengan tidak 
membeli BBM bersubsidi,” 
tegas GM RU V Balikpapan 
RM Sihombing saat acara 
penempelan stiker  BBM 
non subsidi di kantor RU V 
Balikpapan, (29/6). 

Pada kesempatan ter-
sebut, Direktur Pengolahan 
Krisna Damayanto secara 
simbolis juga menempelkan 

Ru V Balikpapan Dukung Program 
Penghematan BBM Subsidi

stiker ke mobil GM RU V 
Balikpapan.  Sebanyak 200 
mobil operasional di RU V 
Balikpapan dipasangi stiker 
tersebut.

RM Sihombing yang biasa 
disapa Rio menyampaikan, 
kegiatan ini dimaksudkan 
untuk memberi contoh ke-
pada masyarakat bahwa 
Pertamina sangat mendukung 
kebijakan pemerintah me-
ngenai penghematan BBM 
Subsidi. “Walaupun selama 

ini kami selalu menggunakan 
BBM non subsidi, diharapkan 
dengan dipasangnya stiker 
di mobil operasional bisa 
menjadi sarana sosialisasi aktif 
kepada masyarakat,”jelasnya.  
Menurut Rio, jika ada pe-
kerja RU V yang membeli 
BBM bersubsidi, ia akan 
memberikan sanksi de ngan 
mencabut alokasi ken daraan 
operasional yang ber sang-
kutan.•KunToRo
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JAKARTA -  Program Go 
to Monza bagi pengguna 
Pertamax dan Fastron tidak 
hanya untuk masyarakat umum 
saja. Namun Pertamina juga 
mem berikan apresiasi kepada 
para pekerja Pertamina yang  
menggunakan Pertamax dan 
Fastron untuk mendapat 
kesempatan pergi ke Italia 
lewat program tersebut. 

Peng undian pemenang   
berlangsung di Lobi Kantor 
Pusat Pertamina, Kamis 
(12/7). Corporate Secretary 
Pertamina Nursatyo Argo 
mengatakan, Program Go 
to Monza ini sebagai bentuk 
dukungan Pertamina  kepada 
pebalap muda, Rio Haryanto 
yang akan berlaga di GP 2 
Monza Italia. 

Program promo yang 
b e r l a n g s u n g  d i  9 . 0 0 0 
merchants,  yang terdiri dari 
SPBU dan bengkel. Terhitung 
sejak tanggal 7 Mei 2012 
hingga akhir Juni terkumpul 
2.228 struk undian. Jumlah 

JAKARTA – PT Pertamina 
(Persero) terpilih sebagai 
o r g a n i s a s i  b e r b a s i s 
pengetahuan paling dikagumi 
di Indonesia dalam Indonesian 
Most Admired Knowledge 
Enterprise (MAKE) Study 
2012 dan akan d ik i r im 
menjadi finalis Asian MAKE 
Study 2012 di Korea. 

P e n g h a r g a a n  i n i 
diserahkan langsung oleh 
C h a i r m a n  I n d o n e s i a n 
Most Admired Knowledge 
Enterprise (MAKE) Study 2012 
Andiral Purnomo kepada 
Direktur Utama Pertamina, 
Karen Agustiawan di Ballroom 
Ritz-Carlton Pacific Place 
Jakarta, Selasa (10/7).

Dari 15 organisasi yang 
masuk sebagai finalis, terpilih 
tiga pemenang dengan nilai 
teratas dalam Indonesian 
MAKE Study 2012 yaitu 
Pertamina, Toyota Astra 
Motor dan United Tractors 
yang secara otomatis menjadi 
finalis Asian MAKE Study 
2012 pada Oktober 2012 di 
Seoul, Korea Selatan dalam 

Pertamina Siap Menuju Asian MAKe Study 2012

Reward ke Monza, Italia untuk 
Pekerja cinta Produk Sendiri

ajang tahunan bertajuk World 
Knowledge Forum.

“Saya sangat bangga 
sekali. Ini membuktikan bahwa 
insan Pertamina sekarang ini 
sudah sangat sadar bahwa 
Knowledge Management 
itu adalah jantungnya dari 
peru sahaan karena segala 
keputusan perusahaan 
itu berdasarkan kepada 
Knowledge Management,” 
ujar Karen saat ditemui usai 
menerima penghargaan.

Menurut Karen, mewakili 
Indonesia ke Asian bukanlah 
tugas yang mudah. Untuk 
itu sebagai satu-satunya 
perusahaan BUMN yang 
terpi l ih,  pihaknya akan 
lebih kerja keras lagi dan 
akan melihat siapa saja 
kompetitornya dalam Asian 
MAKE Study 2012 nanti.

“Yang perlu saya ta-
jamkan nanti adalah dari sisi 
presentasinya harus lebih 
baik dan dipertajam lagi dan 
dapat dipahami oleh yang 
mendengarkan. Inilah yang 
nantinya harus kita perhatikan 

cara menjelaskan tentang 
Knowledge Management kita 
haruslah canggih jadi tidak 
hanya content-nya saja,” tam-
bah Karen.

Salah satu kekuatan 
Pertamina h ingga layak 
menjadi Finalis 2012 Asian 
MAKE Study adalah kuatnya 
Continuous Improvement 
Program (CIP) yang me-
rupakan budaya untuk se-
lalu melakukan perbaikan 
berkelanjutan mendukung 
kemampuan inovasi Per-
tamina.

Selain i tu, Pertamina 
memiliki Enterprise Portal 
Pertamina sebagai salah satu 
sarana berbagi pengetahuan 
dan knowledge databased 
yang di lengkapi dengan 
aplikasi Community of Practice 
(CoP), knowledge centre dan 
ask the expert yang mampu 
mempertahankan lingkungan 
untuk berbagi pengetahuan.

“Para pemenang MAKE 
Study 2012 ini merupakan 
o rgan i sas i - o r agan i sas i 
yang membuktikan diri se-

bagai knowledge-based 
organization dan telah berhasil 
mengembangkan dan meng-
optimalkan knowledge yang 
mereka mi l ik i  seh ingga 
mampu meningkatkan kinerja 
dan nilai perusahaan,” ungkap 
Andiral Purnomo.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menerima penghargaan Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise 
(MAKE) Study 2012.  Pertamina terpilih sebagai organisasi berbasis pengetahuan paling dikagumi di Indonesia.
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Pertamina telah berhasil 
m e n g a l a h k a n  p e s a i n g 
unggul lainnya yaitu, PT 
Anugrah Argon Medica, 
PT Bank Syariah Mandiri, 
Binus University, PT Bank 
CIMB Niaga Tbk, PT Daya 
Adicipta Mustika, PT Federal 

International Finance, PT 
Garuda Indonesia (Persero) 
Tbk, PT GMF AeroAsia, PT 
Telkom Indonesia (Persero) 
Tbk ,  Pemer i n tah  Ko ta 
Surakarta, PT Tigaraksa Satri 
Tbk, dan PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk.•IRlI KARMIlA

in i  mengalami kenaikan 
hampir dua kali lipat dari 
tahun sebelumnya yaitu 1.117 
struk undian. 

Untuk hadiah Lomba 
Cinta Produk Pertamax dan 
Fastron Go to Monza ini terdiri 
atas dua hadiah utama, yakni 
Nonton GP2 dan F1 Monza, 
Italy, 2 Samsung Galaxy Tab 
dan 3 voucher belanja senilai 
Rp 500 ribu. Ika Satyakartika 
pekerja Pertamina dari Jakarta 
dan Elfandrani Y. Pahlevi 

peker ja dar i  Bal ikpapan 
berhak mendapatkan hadiah 
utama nonton bareng GP2 
dan f1 Monza Italia.

“Program ini juga sebagai 
apresiasi kepada pecinta 
produk pertamina Pertamax 
dan Fastron yang bertujuan 
untuk meningkatkan kon-
sumsi Pertamax dan Pelumas 
Fastron dan terima kasih atas 
peran serta pekerja yang telah 
ikut dalam undian ini,” ujar 
Argo.•IRlI KARMIlA

Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo  melakukan pengundian Program 
Go to Monza untuk pekerja Pertamina yang cinta produk sendiri.
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Mid Year People Review 2012

Sebagaimana dipahami bersama bahwa filosofi fundamental Performance Management System yang selama ini selama ini dikembangkan 
adalah upaya untuk terus membangun budaya kinerja Pekerja, sebagai aset utama untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan Perusahaan. 
Dalam pelaksanaannya Performance Management System ini terus dilakukan continuous improvement, baik dari sistem maupun prosesnya, 
sehingga bukan hanya mampu membuat pembedaan yang bermakna, namun juga sebagai bentuk kepedulian Perusahaan bagi pengembangan 
para Pekerjanya

Dari hasil forum diskusi, masukan dan kajian, termasuk challenging dari Pekerja yang mewakili fungsi/user baik di Kantor Pusat maupun Unit 
Operasi, berdasarkan pembelajaran dan pengalaman praktek/implementasi People Review sejak 2007, serta tentunya tetap mengacu pada 
best practice, bersama ini disampaikan beberapa penyesuaian terkait implementasi Mid Year People Review 2012 sebagai berikut :

1. Penilaian kinerja tengah tahun menekankan pada pola pengembangan Pekerja yang didasarkan pada keberhasilan Pekerja dalam mencapai 
target kinerja dan menampilkan perilaku kepemimpinan/kompetensi yang ditentukan. Adapun hasil dari Mid Year People Review adalah 
ditentukannya area pengembangan pekerja yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu : Excellent, Need Challenge  dan Need Development 
(hanya diberlakukan pada saat  Mid Year People Review).

2. Sementara itu, penilaian kinerja akhir tahun menekankan pada evaluasi final terhadap unjuk kerja Pekerja melalui penilaian yang adil, 
transparan dan obyektif sehingga dapat dihasilkan meaningful differentiation untuk dijadikan dasar perusahaan dalam memberikan reward 
dan konsekuensi baik secara materil maupun inmateril, sehingga tetap menghasilkan rating kinerja (1-8).

3. Score penilaian LBS pekerja ditentukan sepenuhnya oleh evaluator (bobot 100%), sementara itu penilai 3600 memberikan masukan bagi 
pengembangan Evaluee.

4. Baik Mid Year maupun End Year People Review tetap dilakukan mekanisme diskusi untuk menjamin obyektivitas dan mendapatkan collective 
judgement.

5. Penyesuian beberapa hal di atas, tentunya akan diakomodir dalam aplikasi People Review yang akan menyesuaikan dengan perubahan di 
atas.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, marilah kita sukseskan Mid Year People Review ini dengan penuh tanggung jawab, adil, transparan dan 
obyektif sehingga dapat dihasilkan area pengembangan Pekerja yang sesuai.

Demikian kami sampaikan,  

Direktur Sumber Daya Manusia
Evita M. Tagor
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Mid Year People Review 2012

PEOPLE REVIEW MERUPAKAN BAGIAN “RODA” PERFORMANCE 
CULTURE DALAM MENCAPAI WORLD CLASS PERTAMINA.

Source : PMS-BTP; McKinsey Organization Practice

Mengukur nilai 
tambah 
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KPIs* 
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and con- 
sequences 

Pekerja membuat KPI 
dan sasaran kerja 
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KPI dikembangkan 
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3 5% - 10% 
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5 30% - 40% 

6  10% - 15% 

7 5% - 10% 

8 0 - 5% 

Rating Range 
1 s.d. 3 5% - 10% 

4 35% - 40% 
5 40% - 45% 

6 sd. 8 10 - 15% 
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PERUBAHAN MID YEAR PEOPLE REVIEW 2012
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MENGAPA VALIDASI AREA PENGEMBANGAN  DIBUTUHKAN 
(GUIDELINE DISKUSI PENGEMBANGAN)
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Kekuatan 1
Continuous Learning
Initiating Action
Coaching
Delegating Responsibility
Customer Focus
Entrepreneurial Insight
Decision Making
Building Positive Working Relationships
Negotiation
Communication
Building Trust
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Continuous Learning
Initiating Action
Coaching
Delegating Responsibility
Customer Focus
Entrepreneurial Insight
Decision Making
Building Positive Working Relationships
Negotiation
Communication
Building Trust
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SINTESIS EVALUATOR 
CARA BARU
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Hal 1 masih sama 
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