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JAKARTA - Bertempat di Lantai 

3 Gedung Utama Kantor Pusat 

Pertamina,  telah ditandatangani 

kesepakatan bersama antara  

Perta mina dengan Lion Mentari Air 

dan Wings Abadi Air. Kesepakatan 

kerja sama ditandatangani oleh 

Dirut Pertamina Karen Agustiawan 

dengan Dirut  Lion Air (yang juga 

Komisaris Utama  Wings Air) Rusdi 

Kirana, pada  Rabu (4/1).

Dirut Pertamina Karen Agus

tiawan menyatakan gembira dengan 

kerjasama ini , karena Pertamina 

sekarang  berbeda dengan dahulu. 

“Kita harus approach dengan 

customer dan memberikan pela

yanan yang terbaik,” tegas Karen. 

Sementara Rusdi Kirana da

lam pembicaraan setelah pe

nandatanganan, mengakui peru

bahan yang terjadi pada Pertamina, 

sehingga ia pun tidak ragu untuk 

memilih Pertamina sebagai partner 

bisnis untuk memasok Lion Air 

Group avtur  10 tahun ke depan.    

Iwan Hartawan dalam pengantar

nya  menyatakan  bahwa Pertamina 

dan Lion Air Group (Lion Air dan 

Wings Air) sudah menjalin kerjasama 

Lion Air Melesat 
Bersama Pertamina Dalam waktu 10 tahun ke 

depan,  Lion Air Group 

memercayakan  Pertamina 

memasok bahan bakar 

untuk seluruh pesawatnya 

yang beroperasi di 

Indonesia dan luar negeri. 

Kepercayaan ini merupakan 

bukti pengakuan customer 

terhadap kualitas 

pelayanan Pertamina.

Memasuki tahun 2012, imbas dari krisis Eropa dan 

AS masih membayangi dinamika pasar keuangan global. 

Berbagai langkah kebijakan ekonomi dilakukan para 

peng ambil keputusan negaranegara Uni Eropa dan AS 

untuk menyelamatkan defisit anggaran sebagai imbas 

pembengkakan utang. Namun, kepercayaan pelaku pasar 

atas resiko gagal bayar utang tersebut tetap menurun. Hal 

ini tercermin dari potensi penurunan peringkat dari lembaga 

pemeringkat internasional, seperti Moody’s, Standard & 

Poor’s, serta Fitch Ratings pada awal 2012 yang sudah 

diberikan ke beberapa negara diantaranya Italia, Perancis, 

Spanyol, bahkan Jerman diperkirakan akan mengalami 

resesi ekonomi.    

Berbagai kondisi global tersebut dengan sendirinya 

mempengaruhi arus likuiditas dunia karena investor asal 

AS dan Eropa selama ini menjadi sumber pendanaan 

utama untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, baik 

untuk negara atau korporasi. Sebagai upaya diversifikasi 

risiko tersebut, kebutuhan pendanaan korporasi sebaiknya 

mempertimbangkan opsiopsi lain yang tidak bergantung 

pada investor asal AS dan Eropa, salah satunya obligasi 

sukuk, yakni obligasi berbasis syariah atau mengacu pada 

asas pinjam meminjam hukum Islam. 

Pembiayaan berbasis Islam (Islamic financing) saat 

ini sudah tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya 

di negaranegara Islam, namun secara global hingga ke 

negara berkembang seperti AS dan Eropa. Likuiditas 

pendanaan dari instrumen ini diyakini juga cukup besar. 

Sebagai gambaran, kajian IMF mengungkapkan total 

aset dari institusi perbankan Islam di seluruh dunia pada 

tahun 2008 mencapai 250 miliar dolar AS (atau sekitar 

Rp 2.250 triliun), dan diperkirakan tumbuh sekitar 15% 

per tahun. Institusi perbankan tersebut kini tak hanya 

terkonsentrasi di Timteng dan Asia Tenggara, namun 

seiring perkembangannya juga dapat menjadi unit bisnis 

dari perbankan barat. Namun demikian, terdapat prinsip 

yang berbeda antara instrumen sukuk dan obligasi 

konvensional yang perlu diperhatikan, antara lain pada 

aspek hukum, struktur/skema likuiditas, serta agunan 

(collateral). Diketahui bersama, likuiditas pendanaan 

merupakan salah satu unsur penting dari kelangsungan 

bisnis suatu perusahaan. Pertamina sebagai perusahaan 

yang memiliki rencana bisnis besar kiranya dapat memiliki 

diversifikasi portfolio pendanaan yang paling sesuai untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RKAP 

2012.•

IslamIc fInancIng 
DALAM PASAR KEUANGAN GLOBAL

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan Perusahaan Sekuritas.
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mendengar penjelasan Direktur Utama  Lion Air yang juga Komisaris 
Utama  Wings Air  Rusdi Kirana tentang miniatur pesawat yang diberikan sebagai cinderamata.

MarketUpdate

sejak tahun 2008. Kerjasama yang saat ini berlangsung akan berakhir pada 31 Maret 

2014. Iwan juga mengungkapkan bahwa Lion Air Group merupakan pelanggan 

avtur Pertamina terbesar  untuk penerbangan domestik saat ini. Apalagi dalam 

jangka waktu 10 tahun ke depan Lion Air Group melakukan penambahan pesawat 

lebih dari 400 unit.

Kesepakatan bersama yang ditandatangani  menyatakan bahwa Lion air Group 

akan membeli dari Pertamina seluruh  pembelian avtur di Indonesia dan memberikan 

prioritas atau kesempatan pertama kepada Pertamina, sebagi pemasok seluruh 

kebutuhan avtur Lion Air Group di lokasi pengisian di luar negeri. MoU ini memiliki 

jangka waktu 10 tahun ke depan.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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Menjadi perusahaan energi 
nasional kelas dunia

VISI

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

MISI

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

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

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

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

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

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

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

TATA NILAI

POJOK
MANAJEMEN DIREKTUR KEUANGAN

ANDRI T. HIDAYAT 

UNTUK 
TUMBUH 
HARUS BISA 
LEBIH EFEKTIF

Sebagai salah satu anggota Direksi yang baru, 
bagaimana pandangan Anda tentang Pertamina? 
Dalam bisnis Migas, Upstream dan Downstream, Pertamina 
bukanlah pemain baru. Namun jika ditelaah pencapaian 
kita selama ini, seringkali terjadi gap antara planning dan 
eksekusinya. 

Ini bisa terjadi kemungkinan karena planning yang dibuat 
kurang detail, sehingga pada saat dieksekusi, baru timbul 
problem di lapangan, apakah itu menyangkut perijinan, 
proses tender, regulasi dll. Secara manajemen ini adalah 
basic problem. Sebagai contoh, kalau kita bicara soal 
Capex (Capital Expenditure) setelah semua rencana kerja 
disusun dan disetujui, kita juga harus memastikan bahwa 
dana yang dibutuhkan telah tersedia. Tetapi jika tidak dapat 
terserap semuanya, maka akan banyak dampaknya. Target 
revenue tidak tercapai karena bergeser ketahun berikutnya. 
Keekonomian juga ikut terpengaruh serta cost of money, 
dan ini semua akan berpengaruh pada RJPP, dimana semua 
targettarget terjadi pergeseran Tahun. 

Selalu ada kemungkinan seperti ini? Ya, selalu ada. 
Salah satu risiko yang kita hadapi salah satunya dari situ. 
Capex pada dasarnya adalah fungsi dari pertumbuhan 
perusahaan. Perusahaan tidak boleh stagnan. Perusahaan 
harus selalu bergerak. Bergerak itu artinya merumuskan 
targettarget baru untuk pertumbuhan perusahaan. Target
target atau proyekproyek baru diharapkan bisa memberikan 
revenue stream yang baru buat Perusahaan. 

Sebagai Direktur Keuangan Pertamina, apa fokus 
Bapak selama tahun 2012? Saya harus memastikan 
bahwa semua resources yang kita miliki ini dapat efektif 
penggunaannya. Maksudnya, kita semua bersama
sama memegang komitmen penuh dalam melaksanakan 
semua program agar target yang ditetapkan tercapai. Dari 
sisi prioritas, HSE adalah prioritas nomor satu. Semua 
perusahaan minyak besar salah satu benchmark-nya dari 
sisi HSE. Kedua, adalah targettarget produksinya apakah 
itu tercapai? Baik dari sisi upstream maupun downstream, 
semua punya target. Khusus mengenai upstream, harus 
dapat memantain cadangannya, dalam pengertian ca dang
an nya harus meningkat. Setiap barel minyak yang kita lifting 
harus tergantikan (replacement ratio). Dari sisi downstream, 
sederhananya adalah manufacturing business, yang value 
chain-nya adalah produksi, transportasi dan distribusi. 

Integrasi upstream dan downstream, adalah semua 
produksi minyak idealnya menjadi intake downstream. 
Namun dari sisi perusahaan skala ekonomis juga menjadi 
penting, tidak semua crude upstream menjadi intake 
kilang, mana yang paling memberikan hasil optimum bagi 

perusahaan, sehingga dapat dicari subsitusi crude lain melalui 
fungsi trading. 

Dari sudut pandang cash flow yang optimum, jika produksi 
upstream naik, maka crude intake kilang juga akan semakin 
besar serta menghasilkan produk BBM yang juga semakin 
besar, jika ini dapat dicapai maka akan menekan biaya impor 
crude dan produk BBM. Namun sejalan dengan berjalannya 
waktu, tidak semua kilang kita dapat dijalankan sesuai 
spesifikasi awal, sehingga kilang kita sekarang di run pada 
skala optimum yield. 

Transportasi dan distribusi, saya berpendapat kuncinya 
adalah biaya yang efisien, tepat waktu dan tepat jumlah, 
termasuk ketahanan stok BBMnya.

Kita semua berharap, apa yang akan kita capai di tahun 
2012 bisa lebih bagus lagi. Untuk mencapai target HSE 
Excellence, produksi, dan cadangan minyak serta profit, 
kita membutuhkan Capital Expenditure dan Operational 
Expenditure sebagaimana  tersusun dalam RKAP. Yang 
terpenting adalah dalam tahapan eksekusinya, seluruh 
lini organisasi harus memberikan komitmen penuh, agar 
eksekusinya memberikan hasil atau manfaat sebagaimana 
ditargetkan. 

Termasuk pendanaan 20% dari dalam dan 80% yang 
dari luar?  Sampai saat ini strategi komposisi yang maksimal 
adalah seperti itu, namun bisa saja berubah sesuai lingkungan 
usaha kita. Pertamina adalah perusahaan yang berbisnis 
dengan Pemerintah melalui PSO. Magnitude biayanya sangat 
besar, hampir 90% biaya yang kita keluarkan tersedot pada 
aktifitas ini, konsekuensinya kita harus punya cash flow yang 
kuat, mata uang Rupiah dan US$.

Sebagai ilustrasi, proses crude to product (perlu kapal 
untuk mengangkut lifting minyak dari upstream), to transport 
(truk tangki dan kapal) and to distribute (maintain stock 
pemasaran niaga sampai penyaluran ke SPBU) and to cash 
membutuhkan waktu. Taruhlah jika siklus konversi ini butuh 
waktu 30 hari, maka artinya kita harus punya cash flow buffer 
untuk 30 hari ditambah untuk pembelian crude import dan 
produk BBM. 

Apa pesan Anda untuk seluruh pekerja Pertamina 
di Tahun 2012 ini? Kepada semua rekanrekan baik di 
Pertamina dan anak perusahaan, saya mengucapkan selamat 
bekerja di tahun 2012 ini. Pelajarilah semua pengalaman yang 
sudah terjadi di tahun 2011 lalu. Semoga kita semua dapat 
menunjukkan kinerja yang lebih bagus lagi. Yang terpenting 
kita bersama harus memberikan komitmen penuh untuk 
mencapai semua target kolektif yang sudah disepakati, yaitu 
profit sebesar  Rp 23,5 triliun. Semoga Allah SWT memberikan 
rahmat untuk kita semua.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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Mempersiapkan 
    Konversi BBG

EDITORIAL OPINI
PEKERJA Novan Hendian - Technical Support, General Support  Asset Management

Pemakaian KWH 
di Perkantoran Pertamina Jakarta

Seperti diketahui, di perkantoran Jakarta pelaksanaan retrofit 

AC dibagi menjadi dua seksi, yaitu pada AC Package dan AC 

Split. Di bawah ini adalah hasil retrofit untuk AC package di 

perkantoran Pertamina Jakarta.

Musicool mulai diterapkan di bulan Mei 2011, terjadi 

penurunan yang signifikan pada bulan tersebut dibandingkan 

tahun 2010, terjadi kenaikan lagi karena adanya akupansi 

kegiatan operasional perkantoran Pertamina di Jakarta. 

Cost saving yang kita hemat pada tahun ini setelah 

menggunakan musicool adalah penurunan sebesar 11% atau 

sebesar 1.8M dan pada tahun 2011 kita dapat menekan emisi 

gas rumah kaca 913.1 metrik ton.

Kenaikan maupun penurunan tersebut berdasarkan 

baseline tagihan PLN dan mekanisme bussines as usual di 

perkantoran Pertamina Jakarta, halhal yang menyebabkan 

kenaikan sehubungan adanya ritme dan perkembangan bisnis 

perusahaan kita serta naiknya akupansi akan kebutuhan dan 

penambahan peralatanperalatan di seluruh perkantoran di 

Jakarta.

Namun bila kita hitung berdasarkan beban dan kinerja 

performa AC, maka terjadi penurunan signifikan dengan 

perhitungan sebagai berikut:

  

Performance UNIT AC SETELAH DIRETROFIT 

Semua Unit AC dapat dioperasikan dengan baik/normal 

dengan performance yang lebih baik ketika dibandingkan masih 

menggunakan refrigeran sintetis freon, dilihat dari tekanan kerja 

kompresor, arus listrik maupun efek refrigerasi/pendinginan.

 

Efek Pendinginan :  Temperatur udara keluaran pada 

evaporator, turun (lebih dingin) sebesar : 1º  4º C.

Kerja Kompresor : Kerja kompresor pada Unit AC Split 

menjadi lebih ringan, karena tekanan tinggi Unit AC Chiller turun 

ratarata 19.26% dan pemakaian daya listrik seluruh Unit AC 

turun, yang berarti kerja kompresor lebih ringan.

 

KONTRIBUSI TERHADAP LINGKUNGAN ATSMOSFIR

Dengan diperolehnya penghematan pemakaian listrik 

sebesar 1.141.360,71 KWh per tahun, maka penggantian 

refrigeran AC ke Musicool yang ramah lingkungan telah 

memberikan kontribusi mengurangi Emisi Gas CO2 sebesar :  

1.141.360,71 KWh x  0,8 Kg  =  913.088,56 Kg  atau  913.1 

MetrikTon per tahun. Data ini menunjukkan bahwa Pertamina 

telah menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap 

dampak lingkungan dan menjadi perkantoran hijau.

 

Setelah penggantian frerigeran sintetis R22 dengan 

Musicool MC22, kinerja Unit AC menjadi lebih baik, 

dilihat dari aspek pemakaian energy/listrik maupun aspek 

refrigerasi, yang berarti akan memberikan keuntungan 

bagi perusahaan, secara teknis maupun finansial. Dari 

segi lingkungan, perusahaan berarti turut memberikan 

kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca 

(CO2) sebanyak : 913.1 MetrikTon per tahun.

Berdasarkan data lampiran, di gedung Utama terdapat 

51 unit  AC dengan kapasitas 1650 PK, Gedung Annex 

15 unit AC dengan kapasitas 560 PK, Gedung Plumpang 

sebanyak 2 unit dengan kapasitas 440 PK, Gedung R & 

D terdapat 2 unit dengan kapasitas 80 PK, Gedung PWP 

Simprug sebanyak 10 unit dengan kapasitas 200 PK dan 

Gedung PLC Simprug sebanyak 5 unit dengan kapasitas 

290 PK. Jadi total keseluruhan kebutuhan AC sebanyak 

85 unit dengan jumlah 3220 PK.

Perhitungan diatas belum memasukkan hasil retrofit  

AC Split yang juga telah 100% selesai. Berdasarkan data 

yang telah kami terima berikut gedung yang telah selesai di 

retrofir Musicool dan dicapai penghematan sebesar 15%-

30% dengan hasil sebagai berikut: 362.736 KWH/tahun 

atau 260 Metrik Ton Per tahun dengan keseluruhan Total 

pengurangan emisi di Perkantoran Jakarta adalah sebesar 

1203.29 Metrik Tom/Per tahun.

Gedung tersebut, yaitu Gd. ANEX Pertamina Pusat, 

Gd. Utama Pertamina Pusat, Gd. Perwira Pertamina Pusat, 

Gd. Sario Jl.Medan Merdeka, Gd.SPI Kramat Raya, Gd. 

Stasiun Radio Tomang, Gd. Stasiun Radio Cengkareng, 

Gd. Logistik Sunter.

Kemudian terkait dengan Energi Efficiency yang men

jadi salah satu KPI Direksi, saat ini target 2011 sebesar 

5% sudah tercapai dengan angka 5.61% sampai dengan 

bulan November 2011.

Untuk mendapatkan potret/profil penggunaan energi 

dari hasil kompilasi data pada suatu sistem diperlukan 

audit energi, audit energi adalah cara yang dipakai untuk 

memeriksa dan menghitung besarnya konsumsi energi 

suatu sistem untuk melakukan kerja dengan menggunakan 

satuan IKE atau indeks komulatif energi dengan tujuan dapat 

mengetahui berapa besar Intensitas Konsumsi Energi (IKE) 

pada bangunan gedung, mencegah pemborosan energi 

tanpa harus mengurangi tingkat kenyamanan gedung yang 

berarti pula penghematan biaya energi .

Dari hasil audit energi oleh PT. EMI (Persero) IKE kantor 

Pertamina tahun 2010 adalah 213 kwh/m2/tahun yang 

berarti diatas standar. Pada tabel diatas terlihat setelah 

menggunakan Musicool IKE Pertamina 2011 turun menjadi 

189 kwh/m2/tahun.

Pemakaian energi listrik untuk kegiatan perkantoran 

PT Pertamina (Persero) di Jakarta terjadi penurunan 

penggunaan listrik pada bulan November 2011 diban

dingkan tahun lalu, dan penurunan Indeks Konsumsi 

Energi (IKE) JanNov 2011 sebesar 189 dari JanSept 2010 

sebesar 200 (standar IKE ASEAN adalah 200m2/th untuk 

gedung perkantoran, hal ini menunjukkan bahwa kantor 

kita dikategorikan GREEN.

Selanjutnya kami sangat berharap agar produksi 

Musicool tetap konstan dan terus diitingkatkan, serta 

ditingkatkan pula kegiatan promosi below the line dan 

above the linenya sebagai partner binis Pertamina menuju 

OIC (Oil International Company) sehubungan dengan 

permintaan pasar yang semakin baik dan kepercayaan akan 

produk Pertamina dari masyarakat terus meningkat.•

Dalam dua pekan terakhir  “converter 

kit”  atau alat konversi menjadi topik obrolan 

hangat pengemudi angkutan umum, para 

pemilik kendaraan roda empat, termasuk di 

bengkel.  Converter kit merupakan  perangkat 

tambahan yang dibutuhkan kendaraan 

berbahan bakar bensin untuk diubah menjadi 

berbahan bakar gas.

Perbincangan muncul karena alat 

konversi itu rencananya bakal diimpor 

pemerintah untuk mendorong pengurangan 

subsidi pemerintah terhadap BBM bersubsidi 

(PSO) dengan mengalihkan konsumsi bahan 

bakar gas (BBG). Di sisi lain hal tersebut 

sebagai upaya mengurangi ketergantungan 

masyarakat terhadap energi fosil yang kian 

menipis.

Wacana mendatangkan converter kit itu 

mencuat saat Presiden RI Susilo Bambang 

Yudhoyono dan jajaran Menteri Kabinet 

Indonesia Bersatu II menggelar sidang 

kabinet awal tahun 2012. Salah satu tema 

yang dibahas yakni tentang kebijakan energi 

nasional. Dari pemberitaan di berbagai 

media, pembahasan kebijakan energi dalam 

sidang kabinet dikaitkan dengan menipisnya 

sumber energi fosil di tanah air, beban subsidi 

BBM serta over kuota konsumsi BBM . 

Pembahasan akhirnya mengerucut pada 

gagasan konversi  BBG untuk kendaraan 

umum maupun pribadi.

Berbicara konversi BBG ini tak bisa 

disamakan begitu saja dengan konversi LPG 

yang digulirkan sejak tahun 2007. Konversi 

BBG tidak serta merta bisa menutup 

konsumsi BBM. Sementara konversi LPG 

langsung bisa menggantikan konsumsi 

minyak tanah hingga 100 persen. Banyak 

faktor yang membuat konversi BBG tak 

langsung menghapus konsumsi BBM. 

Pasalnya, harga alat konversi yang relatif 

mahal, rencana impor converter kit hanya 

mampu mengcover 510 persen dari total 

2,5 juta kendaraan di seluruh Indonesia, serta 

ketersediaan infrastruktur dan pasokan gas.

Penyadaran masyarakat untuk mulai 

beralih ke bahan bakar non BBM seperti 

CNG (Compressed Natural Gas) untuk 

kendaraan umum, dan LNG (Liquid Gas 

for Vehicle) untuk kendaraan pribadi,  

sudah harus disosialisasikan sejak dini. 

Namun sosialisasi tersebut janganlah 

setengahsetengah sekadar mengajak 

masyarakat beralih ke BBG. Semua 

pihak yang kompeten perlu memberikan 

edukasi guna membangun budaya safety. 

Misalnya standarisasi peralatan, standarisasi 

pemasangan, serta standarisasi perawatan. 

Dan tak kalah pentingnya ketersediaan 

infrastruktur pendukung serta  pasokan 

gas bagi ide konversi tersebut. Komitmen 

kuat dan konsisten dalam implementasinya, 

perhitungan yang matang sangat diperlukan 

agar ide konversi BBG bisa berjalan mulus 

dan tidak menimbulkan dampak yang 

merugikan masyarakat. Let’s Go Gas !•
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PEKAN INI

Optimalisasi 
TBBM Pulau Sambu

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berjabat tangan dengan Presi
dent Di rector Pertamina Energy Services (Petral) Pte. Ltd Na wazier setelah 
menandatangani kontrak kerja sama Terminal BBM Pulau Sambu.
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ENAM  BUMN PASTIKAN IPO TAHUN INI
JAKARTA (Investor Daily)  Kementerian BUMN 
menya takan enam BUMN siap untuk melakukan IPO. 
Keenam perusahaan itu adalah PT. Semen Baturaja, PT. 
Pegadaian, PT Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina 
Drilling Services Indonesia (PDSI), PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE), dan PT Garuda Maintenance 
Facility (GMF). Menteri BUMN Dahlan Iskan menuturkan, 
dua BUMN yang dipastikan melaksanakan IPO tahun 
ini adalah PT. Semen Baturaja dan PT. Pegadaian. 
Sementara itu, VP Corporate Communication Pertamina 
M. Harun menuturkan, rencana IPO PGE dan PDSI 
merupakan arahan dari Menteri BUMN.

BP MIGAS BENTUK TIM RENEGOSIASI KONTRAK
JAKARTA (Kompas) – BP Migas membentuk tim 
kerja yang merumuskan usulan renegosiasi kontrak 
penjualan gas alam cair dari Blok LNG Tangguh, Papua 
Barat, ke Fujian, Cina. Hal itu untuk mendukung proses 
renegosiasi kontrak tersebut yang dijadwalkan tahun 
ini. Tim kerja BP Migas merekomendasikan agar harga 
gas dalam kontrak memakai formula batas atas harga 
minyak sesuai dengan patokan Japan Cocktail Crude 
(JCC). Dengan demikian, harga gas dari Blok Tangguh 
akan mengikuti kenaikan harga minyak mentah JCC. 
Saat ini, harga LNG dari Blok Tangguh yang dikirim ke 
Fujian hanya 3,5 dollar AS per juta metric satuan panas 
Inggris (million metric british thermal units/MMBTU). 

PEMERINTAH DUKUNG PERTAMINA 
UBAH TIme charTer 
JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Pemerintah mendu
kung Pertamina mengubah time charter kapal angkutan 
migas menjadi sewa jangka panjang guna mempercepat 
akselerasi industri galangan kapal nasional. Saat ini time 
charter kapal pengangkut migas Pertamina ratarata 
masih di bawah 5 tahun sehingga kecil kemungkinan 
bagi perusahaan pelayaran nasional untuk memesan 
kapal baru di industri galangan nasional. Direktur 
Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 
Kementerian Perindustrian Soerjono mengatakan 
instansinya sejak lama sudah meminta kepada 
Pertamina agar mengubah time charter  kapal angkutan 
migas. Menurut Senior Vice President Perkapalan 
Pertamina Suhartoko pengubahan time charter kapal 
dari sewa jangka pendek menjadi jangka panjang 
dilakukan supaya perseroannya bisa memperoleh kapal 
yang lebih muda dari pihak ketiga. 

TERMINAL LNG TERAPUNG ARUN BUTUH GAS 
DARI TANGGUH
JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Pertamina mengha
rapkan keberpihakan pemerintah untuk bisa menda
patkan kepastian alokasi pasokan gas alam cair LNG  
dari Lapangan Tangguh, Papua. Sehingga proyek 
terminal penerima dan regasifikasi LNG Arun, Aceh bisa 
terealisasi. Vice President Corporate Communication 
Pertamina M. Harun mengatakan perseroan secara 
resmi telah meminta kepada Menteri ESDM Jero 
Wacik dan produsen LNG Tangguh untuk dapat 
meng  alokasikan pasokan LNGnya bagi proyek Arun. 
Hanya saja, lanjutnya, hingga kini Pertamina belum 
mendapatkan kepastian mengenai pasokan gas bumi 
tersebut untuk bisa segera melaksanakan proyek Arun  
sebagai upaya optimalisasi aset senilai Rp. 6,3 triliun 
yang akan habis masa kontraknya pada 2014.•THALITA

JAKARTA -  Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
menandatangani kontrak kerja 
sama Terminal BBM Pulau 
Sambu dengan President 
Di rector Pertamina Energy 
Services (Petral) Pte. Ltd 
Na wazier, di Jakarta, pada 
(22/12/2011).

Dalam kesempatan ter
sebut, Dirut mengatakan 
bahwa ide untuk mengubah 
Terminal BBM Pulau Sambu 
sudah lama. “Akhirnya ter
laksana juga, dan saya 
harapkan groundbreaking 
dilaksanakan tahun 2012 
se hingga tahun berikutnya 
sudah bisa digunakan,” ujar 
Karen.

Sementara itu, Direktur 
Pemasaran dan Niaga Per
tamina  Djaelani Sutomo se
laku Champion BTP Pulau 

Sambu menjelaskan Terminal 
BBM Pulau Sambu memiliki 
lokasi geografis yang strategis. 
Perombakan infrastruktur 
akan d i lakukan dengan 
mem bangun fasilitas yang 
cukup besar. “Apalagi kondisi 
lautnya memadai cukup da
lam sehingga kapalkapal 
be sar bisa masuk. Dan ini 
merupakan terminal terbesar 
yang dimil iki Indonesia,” 
katanya.

“Terminal BBM Pulau 
Sambu, letaknya benarbenar 
menguntungkan berdekatan 
dengan Singapura, sehingga 
memudahkan kapalkapal 
Pertmaina masuk ke Singapura 
dengan mudah. Yang masih 
dalam penyesuaian adalah 
harga. Diharapkan dengan 
adanya terminal ini harga 
akan lebih kompetitif,” tandas 

Djaelani.
Tahap pertama yang akan 

dilakukan dalam pemanfaatan 
Terminal Pulau Sambu adalah 
membangun dermaga de
ngan kapasitas LR (large) 
serta adanya penambahan 

pembangunan tangki timbun 
dengan kapasitas 150.000 KL. 
Sehingga total penambahan 
menjadi 300.000 KL. Diren
canakan proyek ini dapat 
ber operasi pada tahun 2013 
mendatang.•NILAWATI DJ

Sosialisasi RKAP Sektor Hulu 2012
JAKARTA  - Memulai Ta
hun 2012, pada 2 Januari 
2012 di lantai 21 Kantor 
Pusat Pertamina, Fungsi 
Upstream Strategic Planning 
& Subsidiary Management 
Direktorat Hulu melakukan 
Sosialisasi Rencana Kerja 
Anggaran Perusahaan (RKAP) 
Sektor Hulu Tahun 2012 yang 
sudah disetujui dalam RUPS 
Pertamina. 

Sosialisasi  yang diikuti 
seluruh pekerja Upstream 
Strategic Planning & Subsi
diary Management ini dipim  pin 
oleh VP Upstream Strategic 
Planning & Portfolio Sigit 
Rahardjo. 

Tujuan dari sosialisasi ini 
adalah untuk memberikan 
pemahaman secara kom
prehensif tentang RKAP PT 

Pertamina (Persero) pada 
umumnya dan  Direktorat 
Hu lu  tahun 2012 pada 
khususnya. Selain itu dalam 
forum tersebut dilakukan 
diskusi dan tanya jawab.

Se lan ju tnya  sasaran 
tersebut akan dijabarkan 
ke dalam KPI unit dan KPI/
SMK individu. Setiap unit dan 
individu membuat rencana 
kerja dan mengevaluasi pen
capaiannya secara periodik. 
Begitu pula di tingkat Di
rektorat, monitoring dan 
evaluasi akan dilakukan secara 
bulanan untuk memastikan 
pencapaian kinerja Direktorat 
Hulu sesuai dengan RKAP 
2012. 

Target produksi minyak 
sebesar 244.000 BOPD 
terma suk hasil akuisisi sebesar 

28.000 BOPD, produksi gas 
sebesar 1672,9 MMSCFD 
termasuk 22 MMSCFD dari 
hasil akuisisi, penambahan 
cadangan (P1)  sebesar  94,9 
MMBO.  Selain itu, produksi 
panas bumi ditargetkan se 
besar 2.364,1GWH. Tar get 
investasi tahun 2012 se
besar Rp 42,2 triliun, target 

pendapatan sebesar Rp. 
76,31 triliun dan target laba 
bersih sebesar Rp. 24,81 
triliun. 

Dengan adanya sosialisasi 
ini diharapkan seluruh pekerja 
Direktorat Hulu sadar dan 
aware terhadap target RKAP 
2012.•DIT. HULU

JAYAPURA -  Pejabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rifai dan 
Pem da yang didampingi oleh Fuel Retail Marketing (FRM) Region VIII 
Manager Wahyu Riyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah 
satu SPBU di kota Jayapura. Sidak  ini ditujukan untuk mengetahui 
kesiapan Per ta mina dalam memberikan pelayanan terbaik di seluruh 
wilayah kerja Region VIII selama Natal dan Tahun Baru,  khususnya di 
Papua, (22/12/2011). 

Wahyu Riyadi menjamin ketersediaan stok BBM di  enam depot 
sebagai supply point dan penyaluran BBM ke seluruh lembaga 
penyalur, termasuk ke pegunungan di Papua. 

Pejabat Gubernur Papua Syamsul Arief Rifai mengapresiasi kinerja 
FRM Region VIII dalam memenuhi kebutuhan BBM.•FRM REG. VIII

Pj. Gubernur Papua 
Sidak SPBU

Jayapura
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Sharing Session
Pencapaian Proper Hijau dan Emas
JAKARTA  –  Dalam upaya meningkatkan mutu penerapan 

Proper di Direktorat Pemasaran dan Niaga, pada tanggal 

15 Desember 2011 telah dilaksanakan Sharing Session 

Pencapaian Proper Hijau & Emas di Lantai M Gedung Utama 

PT Pertamina (Persero) yang dihadiri oleh 106 orang terdiri dari 

jajaran Manajemen Pemasaran dan Niaga seperti VP, Manager, 

Operation Head, Kepala DPPU dan juga dari Direktorat Refinery, 

PT Pertamina EP, CNOOC, PHE ONWJ. 

Acara yang dirumuskan oleh SVP, VP, Manager, Staff 

Ahli Direktur Pemasaran dan Niaga dan HSSE Corporate ini 

bertujuan untuk mendengar kebijakan Proper di tahun 2012, 

penerapan CSR dan upayaupaya yang telah dilakukan oleh 

beberapa korporasi dalam melakukan pengelolaan lingkungan 

yang baik.

Sebagai Keynote Speaker adalah Deputi II KLH yang 

memaparkan materi Kebijakan Penerapan Proper 2012, Fisipol 

UGM memaparkan materi tentang Konsep CSR Menuju Proper 

Emas. Narasumber pada acara ini adalah PT. Badak NGL Co, 

PT. Chevron, PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang 

yang memaparkan kiatkiat dan kendala pencapaian Proper 

Emas. Sedangkan narasumber dari Pemasaran dan Niaga, PT. 

Pertamina EP, TOTAL E&P Indonesie memaparkan kiatkiat dan 

kendala pencapaian Proper Hijau. 

Dalam sambutannya Direktur Pemasaran dan Niaga 

Djaelani Sutomo memaparkan bahwa perusahaan komit dalam 

menyongsong perusahaan “World Class Company”, salah 

satu kegiatannya yang menjadi nilai jual adalah pengelolaan 

lingkungan yang lebih baik. Untuk Proper 2012 Pemasaran dan 

Niaga mentargetkan 30 Proper Hijau dan ada Proper Emas. 

Perusahaan mengucapkan terima kasih kepada OH Terminal 

BBM, Kepala DPPU, Kepala Depot LPG yang telah mencapai 

Proper Hijau, Biru serta Merah.

Tantangan ke depan adalah bagaimana SDM memelihara 

Proper peringkat Hijau dan Biru, tidak turun ke peringkat Merah 

atau Hitam sehingga perlu dukungan Sekretaris Perseroan 

dalam mengelola CSR serta dukungan fungsifungsi yang terkait 

menyelesaikan pengelolaan Limbah B3. Untuk itu periode 2012 

aspek Proper akan masuk KPI termasuk pada SVP.

Djaelani Sutomo juga mengucapkan terima kasih kepada 

Keynote Speaker dan narasumber yang telah memberikan 

wawasan tentang pemaparan Proper.

Pada akhirnya, hasil Sharing Session ini akan dimanfaatkan 

untuk menyusun strategi dan program periode 2012.•M& T 

DIRECTORATE /SAHRUL
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JAKARTA –  Per tamina 

dalam usahanya membantu 

Kementerian BUMN sebagai 

pemik i r  konsepkonsep 

pem bagi Human Resource 

(HR) dan Human Capital 

menggelar  Workshop Talent 

Management System di BUMN 

dan Exe cutive Development 

di Kementerian BUMN di 

Gedung Utama Pertamina,  

pada 12 Desember 2011. 

Acara  yang digagas oleh  

Kementerian BUMN ini  di

hadiri oleh perwakilan bagian 

Hu man Resource (HR) di 141 

BUMN. Bertindak sebagai 

pembicara dalam acara ter

sebut ialah Direktur SDM 

Pertamina Rukmi Hadi Hartini, 

Direktur SDM Bank Mandiri 

Ogi Prastomiyono, Direktur 

SDM PT Telkom Faisal Syam, 

dan Staf Ahli Bidang IT dan 

SDM di Kementerian BUMN 

Wahyu Hidayat.

Workshop ini merupakan 

bagian dari Forum Human 

Capital  Indonesia, yaitu 

forum yang beranggotakan 

para direktur SDM BUMN. 

Beberapa hal yang ditekankan 

dalam acara ini ialah tentang 

konsepkonsep pembinaan 

SDM BUMN.

Perlu Ada Talent management 
system dan executive Development

“Salah satu yang kita 

ang gap mendesak adalah 

program talent management 

di BUMN nya sendiri, dan 

juga Executive Talent Full di 

Kementerian BUMN. Jadi 

dalam rangka menyiapkan 

kandidatkandidat direksi 

masa depan, maka kita harus 

punya talent full, orangorang 

pilihan yang nanti didevelop 

dan nantinya ketika ada kebu

tuhan direksi baru, maka 

su dah ada persediaan  untuk 

memilah dan mengambil,” 

je las Rukmi.

Terkait dengan pentingnya 

pembenahan pengelolaan 

BUMN, Rukmi mengatakan 

bahwa suatu BUMN tidak 

akan ma ju  b i la  Human 

Capital, Human Resource 

atau SDMnya tidak dikelola 

dengan baik. Rukmi berharap 

dengan adanya usaha ini, 

me mungkinkan untuk bisa 

mengelola SDM dengan baik,  

untuk bisa mewujudkan BUMN 

yang world class,  dan melalui 

acara ini, BUMN yang besar 

dengan pengelolaan SDM 

yang baik bisa menularkan 

keberhasilannya ke BUMN 

kecil.

Forum ini mempunyai 

konsep yang  bisa distandarkan 

di seluruh BUMN, di antaranya 

talent management system, 

performance mana gement 

system model, exe cutive 

development system, serta 

human standarization and 

capitalization. Namun yang 

menjadi titik pembahasan 

yang utama dalam forum ini 

adalah talent management 

system di BUMN dan executive 

development system  d i 

Kementerian BUMN.•SAHRUL 

HAETAMY A.

Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini menjadi salah satu pembicara dalam  Workshop Talent Management System di 
BUMN dan Exe cutive Development di Kementerian BUMN.

TANGERANG – “Saya melihat dalam waktu dekat 
ini bahwa persaingan akan semakin tajam.  Apakah 
kita mau melihat saja atau mau ikut juga bermain? 
Pilihannya hanya dua itu. Saya meminta bahwa 
kita harus ikut bermain, dan saya ingin kitalah 
juaranya.”

Demikian penegasan Direktur Pemasaran & 
Niaga Pertamina Djaelani Sutomo dalam peresmian  
SPBU  self service pertama, yaitu SPBU 34.15815 
di Jalan Boulevard  Raya Kav. CBD, Gading 
Serpong, Tangerang. Peresmian  berlangsung pada 
Kamis (8/12/2011)  dan dihadiri SVP Fuel Retail 
Marketing Djoko Prasetyo, SVP Petroleum Product 
Iqbal Hasan,  VP BBM Retail B. Trikora Putra, GM 
FRM Region III Hasto Wibowo, dll. Sementara 
dari Bank Mandiri, hadir pula  Direktur Micro & 
Retail Banking Budi Gunadi Sadikin. Serta William, 
pengusaha pemilik SPBU self service.  

Djaelani mengatakan bahwa tidak mudah 
untuk Pertamina, karena di satu sisi Pertamina 
harus menjalankan  BBM PSOnya, sementara di 
sisi lain, Pertamina juga dituntut untuk berbisnis 
yang menguntungkan. Ia pun menegaskan bahwa 
Pertamina terus berupaya untuk melakukan 
terobosan, termasuk kemungkin untuk melangkah 
ke luar negeri. Ia menyontohkan bisnis pelumas 
yang terus berkembang dan masuk ke banyak 
negara.   

GM FRM Region III Hasto Wibowo meng
ungkapkan  bahwa ide SPBU self service di
inspirasikan dari suksesnya jaringan minimarket 
dimana pembeli bisa melayani dirinya  sendiri. “Kami 
yakin  di Jakarta ini ada segmen smart market yang 
bisa kami bidik,” tandas  Hasto. 

Selanjutnya Hasto pun menambahkan bahwa 
stok SPBU self service bisa dibaca dari iPad, 
BlackBerry, dan juga bisa dibaca langsung dari 
Depo Plumpang. Dengan sistem ini, maka prosedur 
pengiriman pun bisa disederhanakan. Kelebihan 
yang ketiga ialah bahwa sistem transaksi  di SPBU  
self service ini akan bisa dikoneksi dengan MySAP 
Pertamina.

Direktur Micro & Retail Banking Bank Mandiri 
Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Bank 
Mandiri dan Pertamina  sudah punya kerjasama 
yang bagus selama ini, dan ia berharap  kerjasama 
ini bisa berlanjut terus di masa yang akan datang, 
termasuk untuk pembayaran transaksi di SPBU. 
Bahkan ia juga menegaskan Bank Mandiri siap 
membantu Pertamina jika hendak membuka SPBU 
di luar negeri. 

Acara peresmian diakhiri dengan ujicoba  
pelayanan self service pada salah satu dispenser 
oleh Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina 
Djaelani Sutomo.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Launching 
SPBU self service

SOROT
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Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani Sutomo mencoba 
sistem kerja pengisian di SPBU self service.
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http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QMKorporat@pertamina.com

AWARDING UNTUK MEMBANGUN MOTIVASI

oleh Primawan Ratiansyah  Quality Management, General Affairs Directorate
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Pertamina Quality Asessment (PQA) berbasis KKEP (Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina) adalah 
suatu program assessment kinerja Unit Operasi /Unit Usaha /Unit Bisnis dan Anak Perusahaan 
yang diselenggarakan tahunan, dan tahun ini memasuki periode ke9, yang dimulai pada tahun 

2003.
PQA dimulai dari tahap penyusunan Dokumen Aplikasi (DA), 

asesmen, awarding (APQA) dan  penyelesaian outstanding OFI 
to AFI.

Secara umum, kegiatan yang dilakukan pada outstanding 
OFI to AFI adalah Coaching dan Monitoring.

Coaching diperlukan bagi Aplikan untuk membantu 
menggerakkan  perbaikan kinerja di fungsi/unit bisnis masi
masing berdasarkan hasil feedback report PQA yang tertuang 
dalam bentuk Opportunity For Improvement.

Hal yang penting 
dalam proses tindak lanjut OFI menjadi AFI adalah 
bagaimana Aplikan dapat mema hami esensi dari OFI dan 
mendefinisikannya secara jelas dalam bentuk rencana 
kegiatan utama. Pada tahap ini perlunya dilakukan diskusi 
dalam lingkungan internal Aplikan untuk menetapkan 
rencana kerja utama, tata waktu, dan penetapan PIC
nya.

Proses selanjutnya yaitu manning, pada tahap ini, 
rencana kegiatan utama ditugaskan kepada PIC terkait 
sesuai batasan sumberdaya yang dimiliki. Hal penting 
pada proses ini adalah bagaimana meyakinkan PIC bahwa tindak lanjut OFI to AFI ini bukan sebagai 
tugas tambahan dalam pekerjaannya, tapi sebagai tanggung jawab bersama untuk memperbaiki 
kondisi Unit Operasi /Unit Usaha /Unit Bisnis dan Anak Perusahaan asal.

Pada tahap realisasi kegiatan utama, peran kepe mimpinan manajemen puncak sangat 
diperlukan untuk memastikan perencanaan yang baik dapat direalisasikan dengan baik pula.

  Untuk pelaksanaan PQA di tahun 2012, monitoring tindak lanjut OFI to AFI ini akan tetap 
dilakukan terhadap itemtem OFI yang belum dapat diselesaikan di tahun 2011 ini, dan juga OFI 
dari 12 Unit Bisnis dan Anak Perusahaan di lingkungan Direktorat M&T yang merupakan hasil 
asesmen PQA 2011 yang jumlahnya sebanyak 395 item. Monitoring TW I2012 direncanakan 
akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan April 2012.

Pada proses monitoring, QM General Affairs dalam hal ini telah menyiapkan template yang 
diharapkan dapat sedikit membantu Aplikan dalam menyusun rencana tindak lanjut OFI to AFI 
PQA 2012 secara lebih rinci. Template tersebut menjabarkan satu per satu Action for Improvement 
(AFI) dalam bentuk 35 kegiatan utama. 

 
 

Adapun manfaat utama dari penyelesaian OFI to AFI terhadap Perusahaan adalah penyelesaian 
OFI to AFI akan mendorong percepatan pencapaian kinerja ekselen Pertamina dan secara kultur 
akan mendorong terciptanya budaya berkinerja tinggi. Selain itu secara umum Aplikan perlu 
mendokumentasikan secara baik semua evidence terkait penyelesaian OFI to AFI dimaksud agar 
proses perbaikan yang telah dilakukan mampu telusur (traceable) sehingga dapat digunakan 
sebagai bahan pembelajaran di lingkungan internal Aplikan dan juga bagi Unit Operasi /Unit Usaha 
/Unit Bisnis dan Anak Perusahaan lainnya.

Diharapkan dengan dukungan dan keseriusan dari semua pihak, terutama manajemen 
puncak, dapat diyakini akan menentukan keberhasilan keseluruhan siklus PQA berbasis KKEP 
(PQA life cycle).•

SEBERAPA PENTING 
OFI DIJADIKAN AFI 
BAGI PERUSAHAAN?

Tahun 2012 baru saja dimulai. Beberapa kegiatan quality management  atau kegiatan mutu 
masih berbekas dihadapan kita, bagaimana gebyar acara Annual Pertamina Quality (APQ ) Awards 
dilanjutkan dengan Temu Karya Mutu dan Produktifitas Nasional (TKMPN) telah berlalu dengan segala 
perasaan campur aduk  yang dirasakan oleh seluruh peserta, ada yang  pulang dengan rasa gembira 
karena menjadi yang terbaik dan peraih salah satu penghargaan atau juga mungkin ada yang pulang 
dengan sedih karena tidak berhasil meraih penghargaan yang sudah diharapkan. Kondisi seperti 
ini telah menjadi suatu kondisi motivasi dari setiap orang sebagai peserta  maupun pimpinan yang 
terlibat didalamnya

Sebanyak 12 (dua belas)  penghargaan yang telah diberikan merupakan gambaran kinerja dari 
semua UO/REG/AP dalam berkomitment menjalankan semua program Quality Management yang 
sudah ditetapkan setiap tahunnya. Dan yang membuat awarding ini juga menjadi suatu yang dinantikan 
karena adanya suatu gambaran bagi tim manajemen sampai level pekerja front line dalam melihat 
tingkat keberhasilan atau performance kinerja yang dilakukan dalam tahun ini juga. 

Melihat dari hasil  kegiatan Awards yang telah dilakukan  dapat dikatakan bahwa awarding pada 
APQ Awards, MAKE Study ataupun pada TKMPN yang lalu bisa dijadikan sebagai ajang motivasi 
bagi semua pekerja aktivis kegiatan mutu dan sebagai  salah satu cara dalam  membangun proses 
motivasi (motivational process) sehingga tercipta perilaku motivasi ( motivated behaviour ) yang pada 
akhirnya akan berdampak kepada target kinerja dan performance dari masingmasing individu maupun 

kelompok yang terlibat didalamnya. 
Dari 5 (lima) kebutuhan dasar manusia (“Maslow”) salah 

satunya adalah butuh pengakuan/penghargaaan yang dinyatakan 
sebagai psikologi motivasi. Kebutuhan untuk dapat diakui, 
mempunyai reputasi dan pengakuan dari orang  lain   akan 
tumbuh bila ada suatu kondisi atau kegiatan yang disediakan 
untuk mengakomodir hal tersebut. Inilah yang disediakan dalam 
kegiatan APQ Awards yang lalu sebagai media dalam membangun 
dan membina motivasi seluruh pekerja Pertamina. Semua kategori 
penghargaan tersebut sudah dibuat sedemikian rupa untuk bisa 
mewakili semua unsur yang 

terlibat dalam kegiatan quality management. 
Beberapa aspek dalam kegiatan quality management 

tentunya bertujuan membangun motivasi untuk mencapai tujuan 
perusahaan secara umum atau organisasi khususnya. Adapun  
tingkatan motivasi dapat dilihat adalah sebagai berikut :
• Motivasi Korporasi, adalah pengakuan yang diharapkan 

terhadap korporasi atau perusahaan terhadap suatu prestasi 
yang dicapai secara korporasi disetiap sisi kegiatan yang 
dilakukannya, contoh pada fungsi quality management ( 
penghargaan terhadap KOMET ; MAKE Study, penghargaan 
kegiatan CIP pada TKMPN dan konvensi tingkat internasional, 

dll)
• Motivasi Organisasi, adalah pengakuan yang diharapkan 
oleh suatu fungsi atau organisasi dalam perusahaan terhadap 
prestasi fungsi atau organisasi tersebut dalam suatu kegiatan, 
contoh adalah pada penghargaan APQ Awards sebagai Most 
Productive CIP’er ( Unit paling produktif dalam menghasilkan 
kegiatan CIP )
• Motivasi Individu/Kelompok, adalah suatu pengakuan yang 
diharapkan oleh suatu individu /kelompok terhadap hasil kegiatan 
yang mereka lakukan di lokasi /daerah kerja mereka sendiri, 
seperti sebagai PKM/GKM atau SS terbaik.

Ketiga level tingkatan motivasi ini mempunyai keterkaitan yang bertingkat juga dengan tujuan dan 
target yang akan dicapai. Apabila motivasi pada level pertama tidak terbangun dengan baik maka 
untuk level selanjutnya akan terjadi hasil yang tidak baik juga sehingga dapat dikatakan motivasi 
dibangun dari atas kebawah  (top down) untuk menciptakan pengaruh pada semua level. Dalam 
organisasi staff lini yang dianut perusahaan hal ini sangat memungkinkan akan terjadi selama ada 
komitmen yang kuat dari pimpinan dalam membangun proses motivasi dan perilaku motivasi didalam 
setiap tingkat atau level yang ada.

 Melihat hasil kegiatan dan beberapa penghargaaan yang sudah di raih baik dari level 
organisasi, UO/AP maupun secara korporasi/perusahaan, kedepan diharapkan bahwa proses seperti 
ini akan tetap terjaga dan dilakukan perbaikanperbaikan untuk dapat  menjadi suatu tolak ukur bagi 
seluruh tingkatan/ level yang ada perusahaan sehingga apa yang menjadi target perusahaan sesuai 
visi misi dapat tercapai dan akan  meningkat setiap tahun. Mari kita isi tahun 2012 dengan prestasi
prestasi yang lebih baik untuk kejayaan perusahaan..

oleh Adriwal,  Tim Quality Management  General Affairs Directorate



Judul : 

The 3600 Leader
Pengarang : 

John C. Maxwell
Penerbit : 

Bhuana Ilmu Populer

Dimanakah tempat terbaik 

untuk memimpin? Jawabannya 

mungkin akan membuat Anda 

terkejut. Bagian tengah dari suatu 

organisasi kerap menjadi tempat 

yang paling optimal untuk melatih, 

menciptakan dan memperluas 

pengaruh anda.

Di dalam The 3600 Leader, 

penulis terlaris, pembicara dan 

konsultan berkelas internasional, 

John C. Maxwell memperlihatkan 

bagaimana 99% dari seluruh 

kepemimpinan di sebagian besar 

organisasi berada di tengah. Ia 

juga berbagi rahasia mengenai 

cara untuk memperbesar pengaruh 

Anda dari manapun Anda berada.

Dengan gaya bercerita yang 

cepat tetapi syarat kearifan, The 

3600 Leader menghancurkan 

mitosmitos kepemimpinan. 

Selanjutnya, Anda akan 

mempelajari berbagai tantangan 

yang akan dihadapi oleh para 

pemimpin 360 derajat.

Dengan kejelasan dari seorang 

guru dan hasrat seorang pelatih 

eksekutif kawakan, Maxwell akan 

menuntun Anda untuk mempelajari 

prinsipprinsip pemimpin 360 

derajat. Disebutkan bahwa 

terdapat satu bagian bagaimana 

cara menciptakan lingkungan kerja 

yang lebih baik, sehingga para 

pemimpin di level menengah dapat 

berkembang pesat!

Bijak dan praktis, tapi benar

benar relevan dengan berbagai 

tantangan kerja yang penuh 

tuntutan dewasa ini. The 3600 

Leader sama seperti sebuah sesi 

pertamuan pribadi dengan seorang 

konsultan kepemimpinan paling 

terkemuka di Amerika. Waktu yang 

Anda habiskan dengan buku ini 

bisa jadi merupakan waktu paling 

berharga di dalam karier Anda.MP 

PERPUSTAKAAN

SINOPSIS 8No. 03
Tahun XLVIII, 16 Januari 2012SOROT

MANADO – Fuel Retail Marketing (FRM) Region VII Sulawesi 

berupaya meningkatkan edukasi safety bagi jurnalis saat melakukan 

tugas peliputan di objek vital dengan menggelar Media Gathering 

HSE yang diselenggarakan belum lama ini di Manado.

Manager HSSE  Sigit Pudyoko memaparkan,  jika dalam 

me la ku kan tugas peliputan di wilayah vital Pertamina terdapat 

beberapa ramburambu yang harus dipatuhi oleh pekerja media 

guna menghindari risiko. “Saat mengambil gambar di area depot 

atau kilang tidak diperkenankan untuk menggunakan flash kamera 

karena bisa memicu terjadinya kebakaran,” papar Sigit di hadapan 

para peserta gathering.

Lebih lanjut dijelaskan Sigit, hal terkecil terkait dengan imbauan 

safety dapat dijumpai di lokasi SPBU seperti dilarang merokok, 

mengaktifkan hp atau menyalakan mesin saat mengisi BBM ke 

tangki kendaraan.

Guna menghindari kecelakaan peliputan di lokasi operasional 

Pertamina, pekerja media juga ditekankan untuk menggunakan alat 

pelindung diri lengkap, seperti helm, rompi serta safety shoes.

Selain membahas aturan main peliputan safety, dalam kegiatan 

itu pula sekaligus digelar sosialisasi penggunaan gas elpiji.

SR LPG & Gas Product Mahfud memperlihatkan langsung proses 

pemasangan tabung hijau itu ke kompor. Mahfud menerangkan, 

Edukasi safety untuk Jurnalis Makassar

kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas tabung 3 kg tidak akan terjadi 

selama pemasangan regulator ke tabung hingga ke kompor secara tepat 

dan benar.

“Tidak perlu takut untuk menggunakan elpiji selama penggunaannya 

tepat. Dijamin pasti aman. Jika terjadi kebocoran, yang pertama dilakukan 

adalah membuka jendela dan tidak menyalakan atau mematikan listrik,” 

papar Mahfud.•FRM REG. VII

BALIKPAPAN – Berbagai cara dilakukan oleh Refinery Unit  (RU)

V dalam penghematan energi. Termasuk mengadakan Energy 

Saving Competition RU V tahun 2011 ini  dengan tema BFO (Boiler 

Furnace Optimization) yang meliputi seluruh unit produksi HCC, HSC, 

Dis&Wax serta Utility.  Selama priode SeptemberNovember, seluruh 

peserta kompetisi yang terbagi menjadi beberapa tim  berkompetisi 

dalam mengoptimalkan pemakaian fuel pada boiler dan furnace 

melalui tahapantahapan optimasi BFO, yang telah dinilai setiap 

bulannya dan penilaian kumulatif pada Desember 2011.

 Selama 3 bulan di masa kompetisi ini, RU V berhasil menghemat 

pemakaian fuel sebesar 68762 BSRF  senilai 7,88 juta dolar AS  

atau setara Rp.70 miliar. 

Pada penilaian kumulatif Desember 2011, diperoleh Tim Best 

Saving Kumulatif 3 bulan yaitu tim HVU II dengan total saving 

RU V Adakan energy saving competition
32145 BSRF dan tiap anggota tim mendapat reward sebuah notebook.  

Sedangkan Best Performance 1 diraih tim HVU III  dengan reward 

notebook, Best Performance 2  adalah tim UTL II  dengan reward sepeda, 

Best Performance 3 yaitu tim CDU V dengan reward kamera saku, Best 

Performance 4 diraih tim HPU B dengan reward mobilephone, Best 

Performance 5 diraih tim HPU A  dengan reward jam tangan, serta Best 

Performance 6 diraih tim HSC B  dengan reward bagpack.

Dalam kesempatan tersebut Senior Manager Operation & Manu

facturing (SMOM) M.R Sihombing yang juga Project Champion meng

harapkan kesinambungan energy saving dalam kegiatan kerja sehari. 

“Jangan dilihat dari reward yang diterima, namun juga impact terhadap 

performance kilang keseluruhan dan mindset rekanrekan frontline 

terhadap awarness,” tegasnya. Kegiatan ini akan terus bergulir dengan 

sub tema berikutnya yang lebih luas cakupannya.•RU V

JAKARTA - Pertamina Open, ajang tahunan turnamen bulutangkis 
tingkat nasional menjadi agneda para klub bulutangkis untuk 
mengikutsertakan atlet muda dan seniornya. Kali ini Pertamina Open 
yang digelar mulai 13 – 18 Desember 2011, diikuti kurang lebih 1.200 
orang untuk memperebutkan hadiah total Rp 300 juta rupiah untuk 
delapan kategori. Yakni tunggal remaja putra/putri, tunggal taruna 
pura/putri, tunggal dewasa putra/putri, ganda remaja putra/putri, 
ganda dewasa putra/putri, ganda taruna putra/putri, serta kategori 
ganda veteran A dan B.

 Menurut VP HR Operation Pertamina Yudo Irianto, peminat 
Pertamina Open tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebe
lumnya. “Terpaksa kami membatasi peserta hanya 1.200 saja, ka
rena jika kita ikuti bisa lebih dari itu. Pembatasan ini karena jadwal 
pertandingan yang sangat padat, sehingga tidak memungkinkan 
menambah peserta lagi, “ujarnya.

 Dalam ajang yang digelar selama enam hari tersebut mantan 
pebulutangkis pelatnas Cipayung, Pia Zebadiah keluar sebagai 
juara Pertamina Open Badminton Championship 2011 pada nomor 
tunggal dewasa putri. Pia menaklukkan Rizky Amelia Pradipta 
dari PB Jaya Raya pada partai final yang berlangsung di Gedung 
Bulutangkis Gelora Bung Karno, Asia Afrika, Senayan.

Gelar juara pada nomor ganda dewasa putri menjadi milik Aris 

Pebulutangkis Berbagai Klub Berlaga di Pertamina Open

Budiharti/ Dian Fitriani dari PB Jaya Raya yang menaklukkan ganda senior, 
Mona Santoso/ Vita Marissa dari PB Tangkas Alfamart.

Pasangan Albert Saputra/ Rizky Yanu Kresnayandi meraih gelar juara 
di nomor ganda dewasa putra dengan menaklukkan pemain ganda dari 
PB Djarum, Rendra Wijaya/ Rian Sukmawan.  Pada laga pamungkas 
di partai tunggal dewasa putra, Bandar Sigit Pamungkas unggulan dari 
PB Djarum merebut gelar juara dengan menekuk pebulutangkis PB Jaya 
Raya, Hermansyah.•SAHRUL/ DSU/PRIYO
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SR LPG & Gas Product Mahfud memperlihatkan langsung proses pemasangan tabung hijau 
itu ke kompor kepada jurnalis Makassar yang mengikuti media gathering HSE.
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General Manager
Refinery Unit II Dumaifo
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Warung Kopi
Tak Terpengaruh
Sambil menikmati kopi di warung Mang Warta.

Pak Roni : Hmmm cuaca gak menentu nih akhirakhir 
ini...

Pak Sam : Iya Pak. Ini mulai hujan lagi. 
Mang Warta : Hehehe kan mau imlek Pak... 
Zul : Apalagi emang sekarang musim 

penghujan...
Pak Roni : Hehehe kalo itu mah memang sudah 

biasanya seperti itu. Menjelang imlek kan 
selalu musim penghujan. 

Pak Sam : Terus yang bikin Pak Roni keliatan gelisah 
apa? Kan semuanya biasa aja...

Pak Roni : Ini lho Pak... Saya dapet info tentang 
cuaca macemmacem akhirakhir ini. 
Mulai dari SMS, di facebook, bahkan di 
grup BB... Jadi gak tenang kerja nih...

Zul : Iya Pak... Saya juga dapet tuh... Kabar 
mau ada badai, ada hujan besar, dan 
macemmacem, jadi pengen cepet
cepet pulang. Biar gak terjebak macet. 
hehehehe

Pak Hamzah : Hahahahaha bilang aja mau pulang 
duluan... Gak usah alasan info cuaca yang 
macammacam donk Zul...

Zul : Jadi gak enak nih... Tapi bener lho Pak.. 
Banyak lho yang terpengaruh dari info
info itu. Jadi gak fokus kerja, buruburu 
mau pulang, atau malah sekalian ijin gak 
masuk kerja.

Pak Hamzah : Yahhhh... seharusnya gak usah begitu 
donk... Malu ah sama Mang Warta, Ujang 
dan Iyum tuh... Masa orang kantoran gak 
bermental baja... Cuma karena hujan, 
macet, atau infoinfo yang gak jelas 
kebenarannya, bikin kinerja menurun.... 
Hadeuhhh...

Mang Warta : Hehehe Iya atuh Mas Zul. Kerja sesuai 
waktu kan bentuk syukur kita sudah 
dikasih rezeki oleh Allah....•

BAMBANG HARIJANTO
Direktur Operasi
PT TPPIfo
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SUHAIMI
General Manager
Refinery Unit IV Cilacapfo
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PARTISIPASI PERTAMINA DALAM
DZIKIR AKBAR NASIONAL AKHIR TAHUN 2011

JAKARTA -  PT Pertamina (Persero) berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan Dzikir Akbar Nasional ke10 bersama 
penceramah Arifin Ilham, Yusuf Mansyur, Hidayat Nur 
Wahid di masjid AtTin Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 
pada Sabtu (31/12/2011). Menteri Agama Surya Dharma 
Ali membuka acara tersebut. Acara Dzikir akbar nasional 
ini dihadiri oleh warga muslim di sekitar Jakarta untuk ikut 
berdoa pada pergantian tahun 2011 ke 2012.•PRIYO WIDIYANTOFo
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CUSTOMER GATHERING
FUEL RETAIL MARKETING 
REGION III

JAKARTA -  Direktur Pemasaran dan Niaga 
Djaelani Sutomo memberikan sambutan 
dalam pembukaan acara “Customer 
Gathering 2011 LPG & Gas Product Region 
3” di Taman Bunga Keong Mas, TMII, 
Jakarta, pada (17/12/2011). Acara ini diisi 
dengan berbagai kegiatan seperti senam pagi 
bersama dan acara fun walk untuk keluarga. 
Turut hadir pada acara ini Iqbal Hasan 
selaku SVP Petroleum Product, Marketing 
& Trading Directorate. Djaelani Sutomo 
mengatakan tujuan diadakan acara ini agar 
antara Pertamina dan mitranya dapat saling 
mengenal dan terjalin keakraban sehingga 
dapat memberikan pelayanan yang maksimal 
kepada konsumen.•PRIYO WIDIYANTOFo
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ENERGI BARU 
PEP FIELD SANGASANGA

SANGASANGA–  Ali Rochmad melantik 15 
pekerja baru Pertamina EP UBEP Sangasanga 
& Tarakan Field Sangasanga di Gedung Wisma 
Ria Sangasanga. Mereka adalah lulusan 
Bimbingan Kerja Operator Produksi Migas 
merupakan energi baru bagi perusahan yang 
sangat ditunggu inovasi dan kontrubusinya 
untuk mencapi target produksi migas. Pada 
kesempatan tersebut Ali selalu mengingatkan 
kepada pekerja baru untuk melaksanakan HSE 
Golden Rules dan menanamkan prinsip GCG 
dalam kehidupan dengan baik.•PEP SANGASANGA
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TENGKU CHAIDIR
General Manager 
Refinery Unit III Plajufo
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BERSATU 
DALAM KASIH SAYANG

JAKARTA – Bertempat di lantai M Kantor 
Pusat Pertamina berlangsung acara 
perayaan Natal 2011 dan tahun baru 2012 
di lingkungan sektor ESDM (6/1). Acara ini 
dihadiri oleh Menteri ESDM Jero Wacik, jajaran 
Direksi Pertamina dan para pejabat eselon 
dilingkungan ESDM. Jero Wacik berharap 
perayaan natal ini semakin meningkatkan kasih 
sayang sesama bukan hanya yang beragama 
nasrani. pada kesempatan tersebut Menteri 
ESDM menyerahkan bantuan kasih kepada 
beberapa panti asuhan dari Jakarta dan luar 
Jakarta, seperti NTB dan Palu. 

Perayaan Natal kali ini diisi dengan pesan 
natal oleh Romo RD Yohannes Driyanto dan 
pendeta Isac Tulus. Acara juga diisi dengan 
lagulagu rohani oleh artis ibu kota seperti 
Edo Kondologit, Angel Pieter, Eka Deli dan 
Ello.•KUNTORO
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ANAK PERUSAHAAN

Khitanan Massal 
di UBEP Tanjung

Payung PEP Sebelum Hujan Tiba

Para pihak yang menandatangani Perjanian Rekening Bersama Dana Abandoment 
and Site Restoration Terkait Mitra Usaha PT Pertamina EP melakukan toast.
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JAKARTA - Perjanjian Rekening bersama Dana Abandoment 
and Site Restoration Terkait Mitra Usaha PT Pertamina EP 
ditandatangani di Jakarta pada (6/12/2011). Prosesi penan
datanganan tersebut terjadi selama tiga sesi yang diikuti Deputi 
Pengendalian Keuangan BP Migas Akhmad Syakhroza, Direktur 
Keuangan Pertamina EP Andri T. Hidayat,  Bank BNI yang 
diwakili oleh Krishna Suparto, Francisca Newan Mok (Bank 
Mandiri), dan Sulaiman A. Rianto (Bank BRI). 

Ini merupakan perjanjian kali kedua yang dilakukan oleh 
Pertamina EP. Perjanjian serupa sempat dilakukan pada tahun 
2010.  Perjanjian ini  merupakan salah satu bentuk compile 
dengan regulasi Kontrak Kontrak Kerja Sama (KKKS), dimana 
terdapat suatu biaya yang harus dicadangkan sehingga saat 
berakhirnya kontrak, Pertamina harus dapat mengembalikan 
kondisi lingkungan sesuai dengan kaidahkaidah yang 
semestinya. 

Direktur Keuangan Pertamina EP Andri T. Hidayat (saat 
menjabat) mengatakan bahwa perjanjian ini merupakan bentuk 
dari komitmen Pertamina EP terhadap regulasi. “Ini merupakan 
bentuk komitmen Pertamina EP selaku KKKS BP Migas,” 
katanya.

Deputi Pengendalian Keuangan BP Migas Akhmad Syahroza 
menjelaskan pada saat kontrak berakhir, maka reklamasi atau 
pemulihan kondisi harus dilakukan. “Dan perjanjian ini adalah 
sejumlah uang yang disimpan bersama dalam rekening ber sa
ma BP Migas. Jika kontrak berakhir, dana akan dikembalikan 
dan digunakan untuk kepentingan pemulihan kondisi alam 
tadi,”ungkapnya.

Senada dengan itu Kepala Divisi Manajemen Resiko dan 
Perpajakan BP Migas Bambang Yuwono menuturkan bahwa 
hal ini merupakan praktik standar yang dilakukan di industri 
di dunia. “Bahkan dalam pelajaran akunting industri minyak 
itu ada istilah ARO (Asset Retirement Obligation). Jadi, setiap 
perusahaan itu selesai melaksanakan proyeknya bisa kembali 

merekondisi lingkungannya sesuai keadaan semestinya,”  jelas 
Bambang.

Dalam konteks ini yang bentuk pengawasan yang dilakukan 
oleh BP Migas adalah dengan melihat aset mana saja yang 
nantinya bisa membebani generasi ke depan. Semua harus 
sudah diakumulasikan dan ketika akan dipugar nantinya 
para pengemban tanggung jawab tersebut tidak akan 
kesulitan dalam mencari sumber dana. “Tujuan lainnya adalah 
memberikan ruang bagi perbankan nasional untuk menjalankan 
fungsi ekonominya. Sehingga terjadi sinergi antar BUMN,” 
tambah Bambang.

Berdasarkan catatan pihak BP Migas, lewat perjanjian ini 
Pertamina EP menyimpan total dana sebesar  65 Juta dolar 
Amerika yang dihimpun dari dana tahun ini sebesar 4,8 juta 
dollar Amerika dan tahun lalu sebesar 60 juta Dollar Amerika. 
“Dana tersebut  nantinya akan dialokasikan untuk 11 Kerja 
Sama Operasi (KSO) yang unitnya tersebar,” kata Akhmad.• 
SAHRUL HAETAMY ANANTO

JAKARTA – PT Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI) kembali mendatangkan dua 
buah rig elektronik. Masingmasing dengan kekuatan 1000 dan 1500 horse power. Kedua 
rig tersebut didatangkan dari Houston, Amerika Serikat. PDSI mengeluarkan biaya untuk 
pembelian kedua rig tersebut sebesar 19 juta dolar Amerika.

“Kedua rig tersebut berjenis elektrik ambient dengan kekuatan 1000 dan 1500 horse 
power. Untuk yang 1500 horse power akan digunakan untuk mengebor di daerah Donggi 
Senoro, Sulawesi Tengah. Sementara untuk yang kapasitas 1000 horse power digunakan 
untuk pengeboran di Pertamina EP Cirebon,” ujar Senior Vice President PDSI Sutopo, pada 
saat bongkar muat rig di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu (7/12).

Kedua rig ini merupakan rig ketiga dan keempat yang dibeli oleh PDSI. Sebelumnya, 
PDSI telah mendatangkan dua rig elektronik bulan Januari 2011 untuk digunakan oleh 
Pertamina EP di Jawa Barta dan Sulawesi Tengah.•NILAWATI DJ

Dua Rig PDSI  Siap Digunakan
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TANJUNG— Sekitar 50 anak dari keluarga kurang 

mampu yang berada di wilayah sekitar operasi UBEP 

Tanjung dikhitan gratis. Kegiatan yang melibatkan 

BDI (Badan Dakwah Islam) dan PWP (Persatuan 

Wanita Patra) ini dilaksanakan pada 24 Desember 

2011 Masjid AtTaqwa Kompleks UBEP Tanjung.

Kegiatan ini dibantu oleh 21 tenaga medis dari 

Rumah Sakit Pertamedika Tanjung. 

“Setiap akhir tahun, UBEP Tanjung mengadakan 

khitanan massal sebagai bentuk kepedulian terhadap 

masyarakat kurang mampu, sekaligus mendorong 

masyarakat untuk mengikuti tuntunan Rasulullah,” 

ujar Field Manager UBEP Tanjung Alkifli Adnan.

Disamping dikhitan gratis, setiap peserta 

mendapatkan bingkisan berupa baju taqwa, kopyah, 

sarung, sandal, dan uang saku serta satu kotak 

makan nasi kuning.

Khitanan gratis ini merupakan pemungkas dari 

serangkaian kegiatan yang diadakan UBEP Tanjung 

dalam rangka HUT ke45 Pertamina. Sebelumnya, 

selama satu bulan berlangsung serangkaian 

perlombaan olahraga. Mulai dari lomba voli, kasti, 

mini soccer, golf, dan lomba lainnya. Kegiatan yang 

dilaksanakan untuk seluruh keluarga besar pekerja 

UBEP Tanjung ini diikuti pula oleh masyarakat sekitar. 

Disamping itu, sebagai ungkapan rasa syukur, 

pada Hari Jadi Pertamina, UBEP Tanjung turut 

mengadakan pemotongan tumpeng nasi kuning 

yang dilanjutkan dengan Tausiyah bersama KH. 

Asmuni (Guru Danau).•UBEP TANJUNG

JAKARTA - Untuk menda
patkan best talent yang 
menjalankan bisnis di ma
sa depan, PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) dibantu 
o leh Corporate Shared 
Service (CSS) menciptakan 
aplikasi e-recruitment. Se
bagai  puncaknya, pada 
(14/12/2011) dilaksanakan Go 
Live Aplikasi e-Recruitment 
di Ruang Rapat PT PHE 
Lantai 7, Gedung Kwarnas 
Pramuka Jakarta, dan diikuti 
oleh jajaran manajemen PT 
PHE, CSS, HR Persero dan 
fungsi yang terkait.

VP Human Capital  & 
Administration PHE Hary 
Soebandrio menyampaikan 
laporan mengenai aplikasi 
e-recruitment di PHE. Hary 
mengatakan bahwa aplikasi 
ini adalah role model sinergi 
yang baik karena terdiri dari 
HR Persero, CSS, HR ONWJ 
dan HR WMO yang hasilnya 
bisa dinikmati bersama. Apli
kasi yang ada saat ini baru 

Go Live Aplikasi 
e-recruitment PHE

merupakan go live tahap 
pertama, yang direncanakan 
terus disempurnakan sampai 
dengan tahap ketiga pada 
April 2012, mencakup seluruh 
modul sortir, pemanggilan  
otomatis, dan proses hiring.

Menurut Direktur Utama 
PHE Salis S. Aprilian, PHE 
merupakan anak perusahaan 
di bidang hulu yang pertama 
mengintegrasikan sistem dan 
aplikasi e-recruitment de ngan 
Pertamina. Sistem re krutmen 
yang berbasis IT ini diciptakan 
untuk mengembangkan 
sistem yang dimiliki se be
lumnya. “Saya berharap ada 
continuous improvement, 
karena kalau tidak ada, bisa 
disalahgunakan,” tegasnya.

VP IT Operation Per
tamina Jeffrey Tjahja Indra 
mengatakan bahwa CSS 
gembira bisa menjadi satu 
fungsi yang mendukung pro
gram Integrated Talent Ma-
nagement PHE. Menurut 
Jeffrey, teknologi informasi 

yang beradu cepat antara 
kebutuhan dan pemenuhan 
harus di imbangi dengan 
kemampuan SDM yang andal. 
“Sekali lagi selamat atas go 
live dan mari kita tingkatkan 
kerja sama untuk kemajuan 
yang lebih baik,” ungkapnya.

Sementara VP People 
Management HR Insan Pur
warisya L. Tobing, menyatakan 
harapannya bahwa aplikasi ini 
dapat membantu Pertamina 
Group memperoleh talent 
terbaik. “Proses rekrutmen 
ini melibatkan banyak pihak, 
sehingga saya berharap 
as pek fairness harus tetap 
dipertahankan,” pesannya.

Pada bagian akhir, Di rut 
PHE Salis S. Aprilian me
lakukan Go Live Cere monial 
dengan mencoba ap li kasi 
e-recruitment. Go live aplikasi 
e-recruitment  di PHE ini 
sema kin memantapkan po
sisi CSS untuk melayani 
se  mua pelanggan dalam 
implementasi ERP.•CSS
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SOCIAL RESPONSIBILITY

Mari Berkebun 
Raya Mini 

Pertamina Peduli Kasih 
di RSU Dr. Sumantri Parepare

Bersih Pantai dan Tanam mangrove

Teknologi Biogas untuk Masyarakat 
Desa Sambirejo, Banyuasin

JAKARTA - Pertamina Foundation mengajak generasi 
muda untuk meresapkan gaya hidup hijau secara 
nyata lewat berkebun raya mini dalam talkshow yang 
bertajuk “Kebun Raya Mini”, pada (10/12/2011).

Lewat acara yang bertajuk “Investo, investasikan 
energimu untuk bumi”, yang diadakan oleh Kompas 
Muda bekerja sama dengan Pertamina Foundation 
tersebut, Director of Green Life Pertramina Foundation, 
Wahyudin Akbar menyampaikan materinya seputar 
lingkungan hijau dan ajakan konsep berkebun.

Pengunjung yang hadir yang  notabene adalah 
mahasiswa diajak untuk  merancang konsep kebun 
raya mini di sekitar rumah. Dimulai dari yang kecil, 
namun efeknya akan besar untuk kemudian hari.

“Partisipasi Pertamina Foundation dalam acara 
Kompas Muda bertujuan untuk lebih bisa memberikan 
warna dengan kegiatan nyata terkait green life. Anak 
muda menginginkan visualisasi, dan bagi kami prinsip
prinsif green life bisa lebih meresapkan ke dunia 
nyata. Mengajak anak muda untuk merancang dan 
membangun kebun raya mini,” kata Wahyudin.

Wahyudin juga mengatakan Pertamina Foundation 
terus menerus mengampanyekan green life. Konsep 
yang diusung pun tidak hanya itu saja, tetapi lebih 
mengarah ke social entrepreneur,  dimana tak hanya 
memastikan tanaman tumbuh, tapi juga bernilai 
ekonomi.

“Pertamina urgensinya memberikan manfaat 
sosial lingkungan, yaitu untuk menyerap CO2, menjadi 
resapan air, penghijauan. Nah, manfaat sosialnya kan 
melibatkan banyak orang, penyuplai bibit, pekerja, 
petani dan banyak lagi,” imbuh Wahyudin.

Wahyudin berharap social entrepreneur dapat 
berjalan secara berkelanjutan. “Tebang satu pohon, 
tanam lagi banyak pohon, dan terus tanam lagi 
dengan baik,” ungkap Wahyudin.

Selain itu Pertamina foundation  mengembangkan 
kampanye gaya hidup hijau juga lewat forum elek
troniknya  yaitu www.sobatbumi.com.  Di situs 
terse but kawula muda bisa berbagi inspirasi seputar 
perilaku ramah lingkungan, selain itu bisa juga 
berdiskusi untuk kemudian melakukan aksi menjaga 
bumi lestari.  Wahyudin mengatakan bahwa Pertamina 
Foundation tengah merintis konsep sekolah alam di 
beberapa sekolah.  Salah satunya ada sekolah alam 
di kawasan Dago Bandung.

“Konsep Sobat Bumi terus kami bangun bersama 
dengan para ahli  pendidikan Indonesia. Sekolah 
Sobat Bumi dimulai pada 2012 dengan mengadaptasi 
sekolah Adiwiyata,” ungkap Wahyudin.•SAHRUL H.A

Suasana talkshow Kebun Raya Mini di Bandung.
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PLAJU - Mengantisipasi krisis energi elpiji di masa mendatang, 
Pertamina bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya 
mengenalkan teknologi biogas kepada masyarakat Kecamatan 
Banyuasin I Kabupaten Banyuasin. Sosialisasi biogas dengan 
memanfaatkan kotoran sapi dipusatkan di Desa Sambirejo, 
Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I, Jum’at (30/12).

Sosialisasi dihadiri GM RU III Irwan, Rektor Unsri Prof. 
DR. Badia Perizade, Ketua LPM Unsri Entis Sutrisna, Camat  
Banyuasin I, Lurah Mariana dan ratusan masyarakat Desa 
Sambirejo Kelurahan Mariana.

Sedikitnya 24 kepala keluarga (KK) di Desa Sambirejo 
Kelurahan Mariana menjadi pionir dalam pemanfaatan kotoran 
sapi yang menjadi ternak peliharaan masyarakat. Merekapun 
bisa berhemat menggunakan bahan bakar LPG hingga 40%. 
Kemandirian warga Desa Sambirejo ini berkat binaan Lembaga 
Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Sriwijaya dan PT 
Pertamina (Persero) RU III yang sejak  Februari 2011 melakukan 
latihan dan pembinaan.

GM RU III  Irwan mengatakan, sosialisasi dan percontohan 
biogas menggunakan kotoran sapi bertujuan menciptakan 
sumber energi gas baru pengguna elpiji. “Biogas dapat 
dimanfaatkan ibuibu untuk memasak,” ungkap GM.

GM berharap warga menguasai teknologi biogas, sehingga 
dapat membuat gas sendiri. “Kotoran dua ekor sapi sudah dapat 
menghasilkan energi panas setara dengan elpiji yang biasa kita 
gunakan,” jelas Irwan.

Legal & General Affairs Manager, Migdad mengatakan, 
binaan yang dilakukan RU III merupakan bagian dari Corporate 
Social Responsibility (CSR) Pertamina, dengan jumlah binaan 
24 KK. “Kami memberikan dana bantuan dan Unsri yang 
memberikan ilmu pemanfaatan kotoran ternak sapi. Kampung 
Sambirejo dipilih karena juga merupakan sentra ternak sapi di 
Sumsel,” ujar Migdad.

Rektor Unsri, Prof DR Badia Perizade mangungkapkan, 
biogas ini salah satu hasil penelitian yang dilakukan Unsri 
yang bisa memberdayakan masyarakat dengan potensi yang 
mereka miliki.

Sementara itu salah seorang binaan, Sukarto didampingi 
istri mengaku sejak beberapa bulan yang lalu memanfaatkan 
biogas. Gas yang dihasilkan dari kotoran dua ekor sapi dan 
tidak mengeluarkan biaya. “Biasanya dalam sebulan kami 
menghabiskan lima tabung elpiji ukuran 3 kg. Sejak kami 
memakai biogas, kami cuma pakai tiga tabung elpiji. Jadi kami 
bisa menghemat 40 persen,” ungkapnya.•RU III

DUMAI - Sebagai rangkaian Hari Nusantara Tahun 2011, pada 
(8/12/2011) di Dermaga D Pelindo Kota Dumai, RU II Dumai ikut 
berpartisipasi dalam aksi bersihbersih pantai dan penanaman 
2.000 batang mangrove (pohon bakau) di sepanjang pantai. Aksi 
nyata pembersihan laut ini diawali di pesisir pantai pelabuhan 
Kawasan Industri Dumai (KID) hingga ke perairan Pelabuhan 
Pelindo Dumai.  

 Kegiatan ini bertujuan selain ingin menggugah kepedulian 
masyarakat luas untuk cinta kepada laut, juga menjaga keutuhan 
ekosistem biota yang hidup di laut. “Selain itu, untuk mendorong 
peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran laut,” 
ujar Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Dumai Basri. 

Sementara itu, penanaman mangrove, menurut Kepala 
Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Dumai Basri, dimaksudkan 

untuk mempertahankan kawasan daratan pesisir pantai supaya 
tidak terkikis dorongan air gelombang laut.•RU II

PAREPARE - Suasana di Rumah Sakit Umum (RSU) dr 
Sumantri Parepare, pada 14 Desember 2011 tampak lebih 
ramai dari biasanya. Kali ini, bukan hanya pasien umum yang 
datang berkunjung, tapi juga penderita bibir sumbing, hernia, 
dan katarak yang datang berbondongbondong untuk mengikuti 
kegiatan operasi gratis yang digelar PT Pertamina (Persero) 
kerjasama Pertamina Bina Medika, Kodam VII Wirabuana dan 
Tali Kasih RCTI.  

Operation Head Terminal BBM Parepare Sutj ipto 
mengungkapkan Pertamina adalah milik rakyat, maka Pertamina 
juga harus memperhatikan kepentingan rakyat. Selain dalam 
hal upaya pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat, juga 
menyangkut pelayanan kesehatan.    

Sebanyak 249 pasien yang mendaftar untuk menjalani 

pengobatan. Namun setelah melalui proses seleksi kelayakan, 
terjaring 116 pasien yang layak masingmasing terdiri dari 88 
pasien operasi katarak, 17 bibir sumbing dan 11 pasien hernia.
Mereka berasal keluarga tidak mampu. 

Direktur Utama Pertamina Bina Medika Brigjen TNI (purn) 
dr. Mardjo Soebiandono, SpB mengungkapkan jika bakti sosial 
di daerah Ajatappareng ini sesuai dengan harapan masyarakat 
yang membutuhkan seperti yang pernah diselenggarakan di 
beberapa daerah lainnya seperti di Makassar dan Kendari.

 “Kami yakin bakti sosial ini juga selaras dengan visi yang 
dicanangkan Gubernur Sulsel sebagai  10 provinsi terbaik dalam 
pemenuhan hak dasar. Melalui kegiatan ini, salah satu hak dasar, 
yaitu pelayanan kesehatan, dapat dirasakan secara gratis oleh 
warga kurang mampu,” katanya.•FRM REGION VII
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Pertamina Aviation Academy Training Center : 
Komitmen Pertamina dalam Keselamatan Penerbangan

JAKARTA – Sertifikasi ini bukanlah tujuan, melainkan suatu 
alat untuk mencapai tujuan. Karena tujuan Pertamina Aviasi 
adalah operational excellence dan service excellence. Demikian 
disampaikan Senior Vice President Petroleum Product M 
& T Per tamina Iqbal Hasan sesaat menerima sertifikasi ISO 
Terintegrasi di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Selasa (3/1).

Sertifikat diserahkan oleh Managing Director Britisth 
Standard Institution South East Asia  Alwi Hafiz dan Managing 
Director Britisth Standard Institution Indonesia  Iwan Handayana 
kepada SVP Petroleum Product  M & T Pertamina Iqbal Hasan 
dan Vice President Aviasi Pertamina Iwan Hartawan.

Unit Bisnis Aviasi Region II Pertamina meraih sertifikat sistem 
manajemen terintegrasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
dan OHSAS 18001:2007 dari British Standard Institution 
Management System. Pertamina Aviasi Region II mencakup 
wilayah pulau Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat di 
dalamnya termasuk Depot Pengisian Bahan Bakar Pesawat 
Udara (DPPU) Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Sertifikat ISO 9001:2008 adalah standarisasi untuk 
manajemen mutu, sementara ISO 14001:2004 dan OHSAS 
18001:2007 adalah standarisasi untuk pengelolaan health, 
safety and evironment dalam operasional unit bisnis.

Salah satu standar dari ISO 9001:2008 adalah costumer 
focus. Diraihnya ISO 9001:2008 menunjukkan bahwa Pertamina 
mampu menjaga sistem manajemen mutu dan operasional 
dalam rangka memenuhi ekspektasi pelanggan.

Menurut Iqbal, sertifikat ini diharapkan menjadi milestone 
untuk menandai langkah ke tahapan selanjutnya serta dapat 
memperbarui  semangat untuk energi baru dalam mencapai 

Aviasi Jadi Pemasar Kelas Dunia

sasaran. “Karena sasaran operasional yang ingin dicapai 
Unit Bisnis Aviasi telah dirumuskan dalam five zero, yaitu zero 
accident, zero off spec, zero tolerance, zero delay dan zero 
mistake,” ungkapnya.

Lebih lanjut Iqbal mengatakah peran penting dari sertifikat 
ISO yaitu sebagai salah satu key management tools yang 
diharapkan dapat direalisasikan sebagai penopang dan 
pendorong sistem, serta mencegah terjadinya penurunan 
layanan informasi. “Selain itu, sertifikat ini dapat menjadikan nilai 
tambah dan positif yang cukup besar bagi Aviasi,” tegasnya.

Pertamina Aviasi terus berupaya menjadi 

pemasok bahan bakar pesawat terbaik untuk 

seluruh maskapai. Salah satu bukti adalah 

dengan diterimanya sertifikat sistem manajemen 

terintegrasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 

dan OHSAS 18001:2007 dari British Standard 

Institution Management System. 

Fo
to

 : 
K

U
N

TO
R

O

Vice President Aviasi Pertamina Iwan Hartawan, SVP Petroleum Product M & T Pertamina Iqbal Hasan, dan Aviation Region II Manager Surya Tri Harto foto bersama 
setelah menerima sertifikat sistem manajemen terintegrasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007 dari British Standard Institution Management 
System.

SURABAYA – Komitmen 
Pertamina dalam pelayanan 
bahan bakar dan keselamatan 
penerbangan, diwujudkan 
dengan peluncuran Pertamina 
Aviation Academy Training 
Center (PAv Academy), di 
Depot Pengisian Pesawat 
Udara  (DPPU)  Juanda
Surabaya. Pertamina Aviation 
merupakan  un i t  b i sn i s 
Pertamina yang fokus sebagai 
pemasar dan penyedia bahan 
bakar penerbangan dengan 
jaringan global. Peresmian 
dilakukan oleh Vice President 
Av i as i  Pe r tam ina  Iwan 
Har tawan, pada Selasa 
(20/12/2011).

Penanganan bahan ba

Saat ini Pertamina telah mengisi 1.400 pesawat per hari 
di lebih dari 50 bandar udara di seluruh Indonesia dan Asia 
Tenggara, serta memiliki lebih dari 80 jaringan penjualan di 
seluruh dunia. Selain menguasai pangsa pasar domestik, unit 
bisnis aviasi Pertamina telah menembus pasar  Singapura, 
Hongkong, Kuala Lumpur, Bangkok, Dubai dan Jeddah. Pada 
tahun 2011 lalu, penjualan Pertamina Aviasi sebesar 3,38 juta 
KL (prognosa) bahan bakar aviasi, penjualan ini mengalami 
peningkatan sebesar 6 persen dibanding penjualan tahun 
sebelumnya yaitu 3 juta KL.•NILAWATI DJ

telah melaksanakan berbagai 
pelatihan dan sertifikasi bagi 

personil yang bertugas da
lam operasional penyedia 

kar khusus penerbangan, 
seperti Avtur dan Avgas, 
memerlukan pengetahuan 
dan ketrampilan khusus. Hal 
tersebut mengingat kualitas 
bahan bakar merupakan salah 
satu faktor penting dalam 
keselamatan penerbangan. 
“PAv Academy merupakan 
suatu sistem yang dibangun 
Pertamina, meliputi Training 
Center, Modul Pelatihan, 
alat peraga, serta instruktur 
handal yang berpengalaman, 
agar menghasilkan tenaga 
yang profesional dan me miliki 
kompetensi tinggi,” jelas Iwan 
Hartawan.

Pusat pelat ihan yang 
mulai dirintis sejak 2009 ini, 

bahan bakar penerbangan. 
Selain pelatihan yang bersifat 
teknis seperti Aviation Com-
petency & Education, Aviation 
Maintenance, Audit Facility, 
dan pelatihan tanggap da
rurat. PAv Academy juga 
memberikan pelatihan Mana
gement Kepemimpinan bagi 
pesertanya.

PAv Academy merupakan 
par tner  dar i  Per tamina 
Learning Center (PLC), dan 
mendukung PLC dalam 
a s  p e k  p e n g e m b a n g a n 
Sum ber Daya Manusia di 
Pertamina. Tenaga kerja yang 
professional serta memiliki 
pengetahuan dan kompetensi 
di bidangnya, merupakan 

modal utama Pertamina 
menjadi perusahaan kelas 
dunia.

Pertamina Aviation sendiri 
telah berkontribusi terhadap 
industri penerbangan regional 
selama lebih dari 50 tahun, 
dan memainkan peranan 
pent ing  da lam indust r i 
penerbangan melalui lebih 
dari 50 bandara di Indonesia 
dan Asia Tenggara, melayani 
lebih 1.400 pesawat sehari. 
Pertamina berkomitmen untuk 
menyediakan bahan bakar 
penerbangan berkualitas 
dari bandara utama hingga 
landasan per int is untuk 
mendukung pertumbuhan 
ekonomi nasional.•FRM REG. V

Vice President Aviasi Pertamina Iwan Hartawan meresmikan Pertamina Aviation 
Academy Training Center.
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