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

Dua pekan lalu, perusahaan energi asal Kanada, 
Connacher Oil and Gas Ltd, menyepakati penjualan 
kilang minyaknya di Montana, AS kepada Calumet 
Special Products Partners, produsen hidrokarbon. Nilai 
transaksinya mencapai US$120 juta (sekitar Rp1,14 
triliun). Keputusan penjualan kilang minyak berkapasitas 
10 mbbls/d tersebut merupakan hasil dari kajian bisnis 
Connacher, terkait beban utang perusahaan sebesar 
US$960 juta (sekitar Rp9,12 triliun).

Selain Connacer, British Petroleum juga melakukan 
penjualan kilang kepada perusahaan kilang independen 
Tesoro Corp senilai US$ 2,5 miliar (sekitar Rp 23,75 
triliun). Kilang yang berlokasi di California, AS tersebut 
berkapasitas produksi hingga 265 mbbls/d. Penjualan 
kilang merupakan upaya reposisi aset kilang dan bisnis 
pemasaran perusahaan di AS, untuk pemulihan paska 
bencana Deepwater Horizon di Teluk Meksiko tahun 
2010.

Berdasarkan kajian HIS Herold 2011 Global Downstream 
M&A 2011, transaksi penjualan aset kilang pada 2011 naik 
dibandingkan catatan tahun 2010, dari US$ 4 miliar (sekitar 
Rp 38 triliun) menjadi US$ 6 miliar (sekitar Rp 57 triliun). 
Mayoritas aset berlokasi di Eropa dan AS. Tren divestasi 
dan akuisisi yang terjadi dipicu oleh berbagai faktor, antara 
lain kontraksi ekonomi Eropa dan AS yang akhirnya memicu 
penurunan permintaan domestik. Terlebih, kenaikan harga 
minyak mentah menyebabkan lonjakan harga BBM, 
sehingga produk olahan kilang minyak di Eropa dan AS 
tidak kompetitif untuk diekspor.

Sementara itu, kawasan Asia termasuk Indonesia saat 
ini sedang menggenjot penambahan kapasitas kilang untuk 
memenuhi permintaan domestik yang kian meningkat, 
seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. 
Diperkirakan hingga tahun 2016, China akan menambah 
kapasitas kilang dengan membangun enam kilang baru, 
sedangkan India juga akan menambah tiga kilang. 
Sedangkan, Indonesia melalui Pertamina rencananya 
akan menambah dua kilang dari enam kilang yang kini 
beroperasi. Lonjakan harga minyak mentah dunia tentu juga 
dialami oleh Indonesia dan Pertamina, namun peningkatan 
kapasitas kilang BBM menjadi salah satu mandat guna 
menjaga pasokan BBM yang saat ini masih menjadi energi 
utama masyarakat. Dampak lain dari pembangunan kilang 
adalah multiplier effect yang berpotensi menopang roda 
perekonomian Indonesia.•

tren divestasi dan akuisisi 
sektor hilir
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jakarta  –  Sejak menyiagakan 
tim satgas BBM H-15 hingga 
H+15, upaya Pertamina dalam 
mengamankan stok BBM serta 
memberikan layanan kepada 
masyarakat berjalan lancar. 
Masyarakat bisa mudik tanpa 
kekhawatiran sulit mendapatkan 
BBM maupun LPG,  se r ta 
dimanjakan dengan berbagai 
program yang khusus diberikan 
Pertamina kepada para pelanggan 
setianya. 

arus mudik dan balik 
lebaran telah berakhir dan 
masyarakat sudah kembali 
beraktifitas. dukungan 
Pertamina dalam melayani 
masyarakat, mengamankan 
stok dan pendistribusian 
bbm serta lPg selama idul 
fitri 1433 h berjalan lancar. 

Jajaran Direksi tiada henti 
melakukan kontrol stok BBM 
dan LPG sejak awal Ramadan. 
Dimulai dengan kegiatan Sahur 
on The Road para Direksi di 
SPBU, Terminal BBM Plumpang 
dan Depo LPG Tanjung Priok 
pada akhir Juli 2012. Dilanjutkan 
dengan management walkthrough 
yang lagi-lagi mengontrol kesiapan 
unit bisnis dan pemasaran dalam 
mendukung kelancaran arus 
mudik dan balik pada lebaran 
tahun ini.

“Semua infrastruktur dan 
SDM harus mampu bekerja 
maksimal 24 x 7 nonstop agar 
masyarakat dapat men jalankan 
puasa dan mudik lebaran dengan 
nyaman,” ujar Karen setiap kali 
melakukan pemantauan kesiapan 
arus mudik di unit pemasaran, 
baik SPBU, Terminal  BBM 

maupun Depot LPG.
Hal yang sama juga dite-

kan kan Direktur Pemasaran & 
Niaga Pertamina Hanung Budya 
saat melakukan penge cekan 
kesiapan di jalur ramai pemudik, 
yakni jalur utara dan selatan Jawa, 
pada H-7. Perjalanan darat mulai 
tanggal 11 s.d 14 Agustus 2012 
dari Semarang dan kota sekitar 
Jawa Tengah, Cirebon, Balongan, 
Cikampek dan Bandung ditempuh 
untuk memastikan dijalankannya 
delapan skenario pengamanan 
pasokan BBM.

Mula i  dar i  peningkatan 
keta hanan stok, optimalisasi 
kilang, monitoring stok BBM 
melalui sitem komputerisasi, 
menyiapkan kantong-kantong 
SPBU, pengaturan SPBU transit, 
switching tangki pen dam dari 
Solar ke Premium, penambahan 

mobil tangki atau switching mobil 
tangki, pengoperasian SPBU 
dan menyiagakan satgas mudik 
selama 24 jam x 7 hari nonstop.

Sejumlah program khusus 
yang rutin digelar Pertamina mulai 
dari Serambi Pertamax, Program 
Ketupat Enduro dan Pak Edi 
serta Bareng Bareng Mudik bagi 
para frontliner, menjadi bukti 
bahwa Pertamina tidak setengah-
setengah. 

“Semua ini adalah wujud 
komitmen kami memberikan 
kenyamanan kepada masya rakat 
Indonesia,” ujar Hanung.

Menurut Hanung, ke ber-
hasilan mengaman kan  mudik 
juga tak lepas dari kerja sama 
dan koordinasi yang baik dengan 
instansi dan aparat pemerintah 
dalam mengamankan arus mudik-
balik.•deWi sri utami
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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 UTAMA DANA PENSIUN PERTAMINA 

torang naPituPulu

semester i/2012 : kinerja 
dana Pensiun Pertamina

mencaPai target
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Pengantar redaksi : 
Berbeda dengan  kegiatan bisnis lainnya, kegiatan Dana 

Pensiun Pertamina (DPP)  mungkin sering  luput dari peliputan. 
Namun tanpa banyak pemberitaan, DPP berhasil mencatatkan 
prestasi mengesankan  pada  semester I tahun 2012.  Hal 
tersebut tertuang dalam pemaparan direktur utama dana 
Pensiun  Pertamina torang napitupulu.

Kinerja DP Pertamina  Semester I Tahun 2012 (1 Januari 
sampai 30 Juni 2012 – unaudited) berhasil mencapai target yang 
ditetapkan. Laporan Kinerja tersebut telah dipresentasikan oleh 
Pengurus kepada Dewan Pengawas pada 27 Juli 2012. Dengan 
penyampaian Laporan Kinerja Semester I Tahun 2012, maka 
diharapkan seluruh Peserta Dana Pensiun Pertamina baik para 
pensiunan dan para peserta aktif (pekerja)  memiliki informasi 
terbaru mengenai perkembangan Kinerja DPP.

kinerja investasi
Penempatan portofolio investasi DPP adalah sesuai dan 

mengacu kepada Arahan Investasi yang ditetapkan oleh PT 
Pertamina  (Persero) selaku pendiri DPP. Komposisi jenis 
investasi  per 30 Juni 2012, ditempatkan pada Surat Berharga 
Negara (SBN) sebesar 30,74%, saham 30,44%, obligasi 
korporasi + sukuk 27,34%, Deposito + DOC 5,32%. Komposisi 
terkecil adalah Saham Penyertaan Langsung, serta Tanah dan 
Bangunan masing-masing sebesar 3,62% dan 2,53%. 

Realisasi perolehan hasil investasi hingga per 30 Juni 2012 
adalah sebesar Rp.471,40 miliar dan mayoritas hasil tersebut 
diperoleh dari kupon dan trading SBN, obligasi korporasi 
dan trading saham. Secara keseluruhan, pencapaian kinerja  
hasil investasi semester I mencapai 54,82% dibandingkan 
dengan RKA tahun 2012 sebesar Rp.859,83 miliar. Return 
on Investement (RoI) per 30 Juni 2012 yang dihasilkan 5.88% 
(target RoI semester I sebesar 5.5% dari RKA 2012 sebesar 
11%).  Pengurus berupaya agar target hasil investasi hingga 
akhir tahun 2012 dapat tercapai, sepanjang kondisi makro 
dan mikro ekonomi nasional serta global dapat mendukung 
pencapaian peluang investasi.

kinerja keuangan 
Aktiva bersih DPP per 30 Juni 2012 adalah sebesar 

Rp.8.620 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar Rp 49.5 
miliar dibandingkan dengan 31 Desember 2011. Peningkatan  
aktiva bersih tersebut diperoleh dari pendapatan investasi 
sebesar Rp.484.89 miliar atau  hasil usaha sebesar Rp.463.03 
miliar setelah pajak.

 
kinerja kePensiunan 
kepesertaan. Jumlah total peserta posisi 30 Juni 2012 
sebanyak 58.063 orang, yang terdiri dari peserta aktif (pekerja) 
sebanyak 11.700 orang, pensiunan sebanyak 46.096 orang, 
dan pensiun ditunda sebanyak 267 orang. Khusus PT Pertamina 
(Persero), jumlah peserta aktif (pekerja) sebanyak 9.823 orang, 
pensiunan sebanyak 43.169 orang, dan pensiun ditunda 
sebanyak 126 orang.                       

Penerimaan iuran normal dan Pembayaran manfaat 
Pensiun. Penerimaan iuran normal dari pendiri dan mitra 
pendiri sampai dengan 30 Juni 2012 sebesar Rp 50,12 miliar. 
Penerimaan iuran tersebut semakin berkurang jumlah setiap 
tahun karena sejak tahun 2005 tidak ada penambahan peserta 
dari PT Pertamina (Persero). Di sisi lain, jumlah pembayaran 
manfaat pensiun semakin meningkat setiap tahun, karena adanya 
penambahan pensiunan baru sekitar 1.000 orang/tahun. Dari 
jumlah pensiunan sebanyak 46.096 orang tersebut, mayoritas 
pensiunan berusia 60-64 tahun sebanyak 13.648 orang  dan  
disisi lain  terdapat 75 orang berusia lebih dari 90 tahun.  Besar 
manfaat pensiun normal yang diterima oleh pensiunan rata-rata 
adalah Rp.1.612.153. Hingga per 30 Juni 2012, manfaat pensiun 
yang telah dibayarkan mencapai Rp.324,06 miliar. Perkiraan 
kualitas pendanaan (Rasio Kecukupan Dana – RKD) untuk 
DP Pertamina 106,9%, dan PT Pertamina (Persero) sebesar 
105,5%. 

survei validasi data Pensiunan usia ≥ 80 tahun. Untuk 
mewujudkan misi DPP membayar manfaat pensiun tepat kepada 
yang berhak dan meningkatkan tingkat akurasi data maka DPP 
telah melakukan survei status penerima manfaat pensiun dan 
diantaranya dengan berkunjung  langsung kepada pensiunan 
yang berusia ≥ 80 tahun di wilayah Jabodetabek sebanyak 
497 orang dan telah berhasil ditemui sebanyak  484 orang 
(97,38%).

optimalisasi layanan Pensiunan. Dalam rangka optimalisasi 
layanan kepada pensiunan dan meningkatkan kualitas sistem 
monitoring data pensiunan maka pada bulan Maret 2012, DP 
Pertamina  telah melakukan studi banding kepada 10 Dana 
Pensiun BUMN lain. Dibandingkan dengan Dana Pensiun BUMN 
tersebut, DPP mempunyai sejumlah nilai lebih, yakni tersedianya 
layanan Customer Service Centre dan SMS Centre serta kualitas 
ketelitian atas validasi data pensiunan relatif cukup tinggi dengan 
biaya rendah. Selain itu, RoI DP Pertamina posisi Desember 2011 
sebesar 12,71% relative lebih tinggi dibanding pencapaian dana 
pensiun lain berkisar 9,9% - 12,1%.  

kenaikan manfaat lain. Peraturan Dana Pensiun Pertamina 
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Pertamina 
(Persero) Nomor Kpts-21/C00000/2012-S0 tanggal 14 Mei 
2012 telah mendapat pengesahan Kepala Biro Dana Pensiun a.n 
Menteri Keuangan pada tanggal 22 Juni 2012. Sesuai Peraturan 
Dana Pensiun Pertamina tersebut, maka mulai 2012 Manfaat 
Lain mengalami kenaikan dari semula sebesar Rp.500 ribu 
menjadi sebesar Rp.1 juta yang akan diberikan setiap tahun dan 
dibayarkan dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. 

Dengan demikian dapat diinformasikan bahwa Direksi PT 
Pertamina (Persero) selaku pendiri Dana Pensiun Pertamina, 
dalam kurun waktu dua tahun terakhir telah memberikan kenaikan 
manfaat sebanyak dua kali, yaitu kenaikan manfaat pensiun pada 
tahun 2010 bagi Pensiunan yang menerima manfaat pensiun di 
bawah Rp.2 juta dan kenaikan manfaat lain pada tahun 2012. 
Tambahan manfaat lain ini pada dasarnya sama dengan kenaikan 
manfaat pensiun.•uriP/irli/dPP
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mahalnya arti sebuah kehormatan
Mengulang kiriman tulisan dari seorang sahabat, 

semoga ini bisa menjadi renungan kita bersama.

Seorang pemuda masuk ke dalam sebuah kedai makan, 
memesan makanan. Tidak beberapa lama kemudian, 
pesanannya datang. Saat pemuda itu sedang menikmati 
makanannya, datanglah seorang anak kecil laki-laki 
menjajakan kue kepadanya. “Bang, mau beli kue?” Dengan 
ramah pemuda yang sedang makan itu menjawab, “Tidak, 
saya sedang makan”.

Anak kecil tersebut tidak putus asa dengan usaha 
pertamanya. Dia menunggu sampai pemuda itu selesai 
makan, lalu dia tawarkan lagi kue dagangannya, “Bang, 
mau beli kue?” Pemuda tersebut menjawab, “Tidak dik, 
saya sudah kenyang.”

Lalu, pemuda itu membayar di counter dan beranjak 
pergi dari kedai makan tersebut. Si anak kecil penjaja kue 
itu mengikuti. Sudah hampir seharian dia menjajakan kue 
buatan ibunya. Dia tidak menyerah pada usahanya. Anak 
itu berfikir, “Coba aku tawarkan kue ini lagi pada pemuda 
itu. Siapa tahu kue ini dijadikan oleh-oleh buat orang di 
rumahnya.” Apa yang dilakukan oleh anak kecil itu adalah 
usaha gigih membantu ibunya menyambung kehidupan 
yang serba sederhana ini.

Saat pemuda itu keluar rumah makan, anak kecil penjaja 
kue itu kembali menawarkan kue dagangannya untuk yang 
ketiga kali, “Bang mau beli kue saya ?” Kali ini pemuda itu 
merasa risih untuk menolak. Kemudian, dia mengeluarkan 
uang Rp1.000 dari dompetnya dan diberikan pada anak 
kecil itu sebagai sedekah.

Katanya, “Dik, ambil uang ini. Saya tidak beli kue adik. 
Anggap saja ini sedekah dari saya buat adik.”

Anak kecil itu menerima uang pemberian pemuda lalu 
memberikannya kepada seorang pengemis yang sedang 
meminta-minta. Betapa terkejutnya pemuda itu.

“Bagaimana anak ini? Diberi uang tak mau malah 
diberikan kepada orang lain?” Katanya, “Kenapa kamu 
berikan uang itu kepada pengemis? Mengapa tidak kau 
ambil saja?”

Anak kecil penjaja kue tersenyum lucu dan menjawab, 
“Saya sudah berjanji sama ibu di rumah untuk menjualkan 
kue buatan ibu, bukan jadi pengemis. Dan saya akan 
bangga pulang ke rumah bertemu ibu kalau kue buatan 
ibu terjual habis. Uang yang saya berikan kepada ibu 
hasil usaha kerja keras saya. Ibu tidak suka saya menjadi 
pengemis”.

Akhir cerita, pemuda tadi memborong semua kue 
yang dijajakan anak kecil itu. Bukan karena kasihan, 
bukan karena lapar, tapi  karena prinsip yang dimiliki 
anak kecil itu, “kerja adalah sebuah kehormatan”. Dia 
akan mendapatkan uang kalau dia sudah bekerja dengan 
baik.

Semoga cerita di atas bisa menyadarkan kita tentang 
arti pentingnya kerja. Bukan sekadar untuk uang semata. 
Jangan sampai mata kita menjadi “hijau” karena uang 
sehingga melupakan apa arti pentingnya kebanggaan 
kerja yang kita miliki.

Sekecil apapun  tugas yang diberikan, kalau kita 
kerjakan dengan sungguh-sungguh, pastilah akan berarti 
dan bermakna besar.

Selamat Idul Fitri 1433 H. Mohon maaf lahir dan 
batin.•

Plaju – Koperasi Karyawan Patra Refinery Unit (RU) III Plaju 
menerima penghargaan Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional 
Tahun 2012 untuk kategori Kelompok Koperasi Konsumen. 
Penyerahan plakat dan penghargaan dilakukan Wakil Presiden 
Boediono kepada Ketua Koperasi Karyawan Patra, Agus 
Darmawan, pada puncak acara Peringatan Hari Koperasi  ke-65 
di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (12/7).  

Wakil Presiden dalam sambutannya mengatakan, peringatan 
Hari Koperasi Tingkat Nasional tahun ini mengambil tema 
“Koperasi Mandiri, Rakyat Makmur”. Oleh sebab itu Wakil Presiden 
sangat setuju dan mengharapkan tema yang mengedepankan 
ciri kemandirian koperasi ini, menjadi tema operasional yang 
benar-benar dilaksanakan oleh gerakan koperasi  di seluruh 
tanah air.  “Saya percaya kemandirian koperasi adalah kunci 
kemajuan koperasi di tanah air  dan sebenarnya aktor penentu 
utama kemandirian sudah lama disampaikan dan diamanatkan 
kepada kita semua oleh Bapak Koperasi kita, Bung Hatta,”ungkap  
Wakil Presiden.

Dalam peringatan Hari Koperasi kali ini diluncurkan logo 
baru koperasi serta pemberian penghargaan bagi pelaku dan 
koperasi berprestasi. Selain itu dilakukan  penandatanganan 
nota kesepahaman antara Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia 

koperasi karyawan Patra ru iii Plaju 
raih  Penghargaan koperasi  berprestasi

(Aprindo) dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dengan 
Koperasi Angkasa Malaysia. 

Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-65 itu juga  diisi 
pameran produk KUKM, berbagai lomba, dan pertunjukan 
kesenian. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah 
para pelaku KUKM untuk mempromosikan produk-produknya 
dan meraih peluang bisnis.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden mengucapkan 
selamat dan penghargaan  kepada semua pihak yang telah 
ikut serta menyukseskan penyelenggaraan Puncak Peringatan 
Hari Koperasi kali ini.•ru iii
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Pertamina semakin membulatkan tekad 
menjadi The Asian Energy Champion pada 
tahun 2025. Masuk dalam Fortune 100 dengan 
Revenue USD 200 miliar dan EBITDA  USD 40 
miliar merupakan hal yang harus dicapai agar 
dapat meng-energize Asia. Pertamina juga 
bertekad menjadi perusahaan energi terpadu 
yang mengelola Coal Bed Methane, geotermal, 
renewable energy serta menjadi pemimpin 
pasar domestik dan berekspansi ke pasar 
internasional.

Aspirasi tersebut gencar disampaikan 
Direksi kepada seluruh insan Pertamina 
baik di pusat, unit bisnis dan operasi saat 
melakukan kegiatan safari ramadan  maupun 
management walkthrough. Keseriusan Direksi 
menyosialisasikan aspirasi ini merupakan 
bukti bahwa top management sangat serius 
mencapai target tersebut dengan men-
deliver-nya secara simultan ke seluruh elemen 
perusahaan.

Target  pada tahun 2025 tersebut 
tentunya bisa dicapai jika didukung dengan 
semangat seluruh insan Pertamina untuk 
terus meningkatkan dan mengembangkan 
jiwa entrepreneurship. Kian fokus dalam 
membuka peluang pasar, mengembangkan 
praktik usaha terbaik berkelas dunia, dengan 
mengedepankan  budaya One Pertamina 
dalam memenangkan persaingan hingga BUMN 
terbesar di Indonesia  ini dapat menjadi The 
Asian Energy Champion.

 Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
bahkan menegaskan dalam Challenge Session 
Priority Initiative 2025, pentingnya saling 
bersinergi demi keberhasilan bersama. “Your 
success is our success,” demikian Karen 
memotivasi.Tidak hanya itu, sebagai role 
model dalam entitas bisnis migas terbesar di 
Indonesia, Karen mengingatkan kepada para 
pekerja pimpinan yang menjadi project leader 
dan project champion priority initiative 2025 
untuk tidak sungkan berkomunikasi dengannya 
jika mengalami hambatan dalam mengemban 
tugas tersebut.

Sebagai representasi top management 
perusahaan, Karen sudah memberikan 
con toh kepada seluruh insan Pertamina, 
bah wa ia bersama dengan Direksi lainnya 
akan memaksimalkan kapasitasnya untuk 
mencapai target tersebut. Tentunya efforts yang 
ditunjukkan mereka tidak akan berbuah manis 
jika jajaran di bawahnya tidak mem-back up dan 
mendukung penuh.  

Bekerja cerdas dengan speed maksimal 
sangat diperlukan untuk menjadi The Asian 
Energy Champion. Setiap pekerja dengan 
jenjang jabatan apapun harus bisa membuktikan 
kontribusinya untuk kejayaan perusahaan ini. 
Sekarang, istilah ‘sekadar bekerja’ harus dibuang 
jauh-jauh. Masing-masing individu minimal harus 
mampu me-lead  dirinya untuk memberikan nilai 
tambah dalam setiap denyut bisnis perusahaan. 
Disinilah dibutuhkan leadership yang kuat dari 
para pekerja pimpinan. Merangkul jajaran di 
bawahnya dan berkolaborasi menomorsatukan 
kepentingan perusahaan dengan melakukan 
hal-hal terbaik berdasarkan Good Corporate 
Governance  adalah kunci dari sebuah eksekusi 
bisnis yang tidak bisa ditawar lagi. Rentang 13 
tahun bukanlah waktu yang lama.•
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Pertamina butuh Leadership 
yang kuat dan unggul

kendaraan ‘Plat merah’ bengkulu 
beralih ke Pertamax

Perkuat Alignment 
untuk raih target 
keandalan

jakarta –  “T idak ada 
satupun perusahaan besar 
yang bisa dibangun ataupun 
menjadi besar tanpa adanya 
leadership yang kuat. Leader 
bagi bawahannya dan se-
kaligus menjadi the good 
followers untuk pimpinan di 
atasnya”. 

Demikian disampaikan 
oleh Director Marketing and 
Trading Pertamina Hanung 
Budya dalam kesempatan 
Sharing Session Leadership 
jajaran Direktorat Pemasaran 
dan Niaga, di Executive 
Lounge Lantai M Kantor Pusat 
Pertamina, (10/8).

Hanung mengatakan 
leadership jangan hanya 
dipahami oleh CEO semata. 
Jika hanya CEO saja yang 
kuat leadership-nya maka 
yang ter jadi perusahaan 
tersebut adalah perusahaan 
boardroom karena planning 

tidak akan menjadi action dan 
tidak akan bisa suistain.

“Leadership jangan di-
pahami kemampuan untuk 
mengorganisasikan semata, 
a tau  memer in tah  yang 
dibawahnya, tetapi menjadi 
seorang  leader yang baik 
menurut saya juga harus 
mampu menjadi pendengar 
yang baik,” ucap Hanung.

R e k t o r  U n i v e r s i t a s 
Para madina Anies Rasyid 
B a s w e d a n  y a n g  h a d i r 
sebagai pembicara dalam 
kesempatan tersebut juga 
menyampaikan Pertamina 
memiliki potensi untuk go 
international.  Potensi ini harus 
didukung  oleh aset terbesar 
perusahaan,  yaitu SDM yang 
mana dibutuhkan supply 
leaders dengan kompetisi 
yang world class.

“Pemimpin i tu bukan 
po sisi dan bukan pula ja-

batan. Pemimpin itu sebuah 
keperluan yang membutuhkan 
hadirnya orang yang mengikuti. 
Untuk membangun karakter 
leadership yang sebenarnya 
ditentukan pada kehadiran 
followers. So what makes an 
individual leader is a present 
of followers,” ungkap Anies 
yang menjabat Direktur Riset 
The Indonesian Institute.

Kekuatan  leadersh ip 
menjadi sebuah prasyarat 
bagi Pertamina yang ingin 
me langkahkan  kak inya 
menjadi The Asean Energy 
Champion pada tahun 2025 
dan masuk dalam Fortune 
100 yang meng-energize Asia 
dengan Revenue USD 200 
miliar dan EBITDA  USD 40 
miliar.•irli karmila

Marketing & Trading Director Pertamina Hanung Budya berbincang dengan Rektor 
Universitas Paramadina Anies R. Baswedan yang menjadi narasumber dalam 
acara sharing session leadership.
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bengkulu-Per tamina 
terus berupaya melebarkan 
sayap penjualan Pertamax 
serta mendukung pemerintah 
dalam upaya penghematan 
energi. Salah satu usaha yang 
dilakukan adalah melakukan 
koordinasi dengan pemerintah 
daerah agar semua kendaraan 
dinas (plat merah) beralih 
menggunakan Pertamax. 

Salah satu provinsi yang 
cukup cepat merespon adalah 
Beng ku lu. Hal ini ditandai 
de ngan ditandatanganinya 
Memorandum of Under-
standing (MoU) antara Pemprov 
Bengkulu dengan Pertamina 
Fuel Retail Marketing Region 
II. Penandatanganan MoU ini 
dilakukan oleh (Plt) Gubernur 
Bengkulu H. Junaidi Hamsyah 
dan GM Fuel Retail Marketing 
Region II Faris Azis, pada 
(9/8), di Ruang Pola Kantor 
Gubernur Bengkulu. 

Dalam kesempatan yang 
juga dihadiri tim manajemen 
Pertamina FRM Region II dan 
Muspida Provinsi Bengkulu 
ini disepakati penerapan ke-
bijakan penghematan BBM 
bersubsidi.  Yaitu de ngan 
menetapkan seluruh ken-

daraan operasional ke dinasan 
Provinsi Bengkulu tidak di-
perbolehkan lagi meng gu-
nakan BBM Bersubsidi dan 
haruis beralih ke Pertamax. 

Dengan adanya penan-
da  tanganan MoU ini, Peme-
rintah Provinsi Bengkulu 
akan menggunakan BBM 
Non Subsidi (Pertamax) bagi 
seluruh kendaraan dinas, serta 
akan dilakukan pemasangan 
stiker sebagai identitas yang 
menyatakan kendaraan dinas 
tersebut tidak menggunakan 
BBM Bersubsidi. 

GM Fuel Retail Marke-
ting Region II, Faris Azis 
menyampaikan MoU in i 
bagi Pertamina merupakan 
suatu langkah yang sangat 
positif pertama dilakukan di 
luar Pulau Jawa. Se dang-
kan bagi Pemprov Beng-
kulu,  kesepakatan tersebut 
merupakan salah satu im-
plementasi kebijakan peng-
hematan energi untuk menja-
dikan Bengkulu sebagai kota 
ramah lingkungan. “Karena 
Pertamax meru pakan Bahan 
Bakar yang ber kualitas serta 
memiliki Research Octane 
Number  (RON) 92 yang 

ren dah emisi serta mampu 
menghasilkan pembakaran 
sempurna,” jelas Faris Azis.

Faris berharap, kese-
pakatan yang di lakukan 
antara Pertamina dan Pemrov 
Bengkulu tersebut dapat 
menarik minat masyarakat 
di Bengkulu, khususnya 
kalangan menengah keatas 
agar senantiasa menggunakan 
BBM non-subsidi sehingga 
penyaluran BBM bersubsidi 
dapat tersalurkan tepat 
sasaran dan diterima oleh 
masyarakat yang berhak.

Sementara Plt. Gubernur 
Bengkulu H. Junaidi Hamsyah  

menyerukan, bukan hanya 
kepada para bawahannya 
y a n g  m e n g g u n a k a n 
kendaraan d inas untuk 
menggunakan Pertamax, 
te tap i  juga masyarakat 
keseluruhan yang memiliki 
kendaraan roda empat yang 
tergolong mewah. 

“Membe l i  Pe r t amax 
merupakan  sa l ah  sa tu 
bentuk ibadah. Karena, dapat 
membantu negara dalam 
melakukan penghematan 
sehingga BBM tersebut bisa 
digunakan untuk masya-
ra kat yang benar-benar 
membutuhkan.”• frm reg. ii

(Plt) Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah didampingi GM Fuel Retail Marketing 
Region II Faris Azis menempelkan stiker hemat energi di kendaraan ‘plat merah’ 
Bengkulu.
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jakarta – Peningkatan keandalan kilang 
secara terus menerus disertai dengan alignment 
dan kesepahaman antara fungsi-fungsi 
maintenance reliability di Refinery Unit dengan 
Kantor Pusat adalah langkah yang dapat 
membantu mencapai target keandalan yang 
telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan Manajer Main-
tenance Control  Pertamina Muhammad Yamin  
Yosfiah pada penutupan Reliability Workshop 
: Increase Plant  Availibility Through  Enhance 
Role & Responsibility, Rabu (1/8). Melalui 
workshop tersebut, Yamin mengungkapkan 
upaya Direktorat Pengolahan Pertamina untuk 
terus mencapai target.

“Urgensi maintenance reliability alignment 
yaitu terjadi keselarasan antara fungsi-fungsi 
maintenance reliability di Refinery Unit dengan 
Kantor Pusat. Alignment ini tujuan sebenarnya 
untuk meningkatkan keandalan kilang melalui 
upaya meminimalisasi unschedule shutdown 
dan yang tidak kalah pentingnya  untuk 
mencegah apa yang kita sebut dengan 
suprising condition,” kata Yamin di acara yang 
berlangsung sejak 31 Juli ini.

Yasmin juga menegaskan, hal tersebut perlu 
dilakukan agar target-target yang sudah dite-
tapkan oleh pimpinan Direktorat Pengolahan, 
bisa terkawal dan tercapai dengan baik, 
minimal hingga akhir Desember 2012.

“Namun, kita mengharapkan agar program 
ini bisa menjaga sustainability, target-target 
atau program-program yang kita tetapkan, 
sehingga kami di Kantor Pusat maupun insan 
reliability di Refining Unit  punya persepsi dan 
tujuan yang sama,” ucapnya.

Rencananya, workshop serupa akan rutin 
diselenggarakan setiap tiga bulan sekali, 
namun tidak menutup kemungkinan jika ada 
hal yang bersifat mendesak, workshop akan 
dilakukan dalam jangka waktu pendek. “Kita 
mengelola kilang ini situasi dan kondisinya 
sangat dinamis, sehingga banyak hal yang 
memerlukan pengaturan dan penyesuaian 
dengan kawan-kawan yang ada di unit,” 
ungkap Yamin.

Workshop ini diikuti hampir seluruh Manajer 
MPS dan Manajer Reliability, mulai RU II hingga 
VI dan Manajer fungsi Kantor Pusat yang 
berada di lingkungan Refining Operation. Hadir 
juga dalam acara ini SVP Refining Operation 
Rusnaedy Johari,dan  VP Reliability – Refining 
Operation Dadi Pribadi dan Masril Moeis.

Yamin berharap setelah diselenggarakannya 
workshop ini, bisa terjadi kesepahaman tugas 
dan peran dari masing-masing fungsi sehingga 
tidak ada yang tumpang tindih atau bahkan 
ada tugas-tugas yang dibiarkan dalam posisi 
kosong. “Selain itu,  terbangun komitmen 
yang kuat dari masing-masing fungsi untuk 
menjalankan perannya, sehingga target-target 
keandalan yang diharapkan dan ditetapkan pun 
akan ter capai.•sahrul haetamy ananto



CORPORATE
social resPonsibility

kebun raya mini karya 
Volunteer muda diapresiasi

5No. 35
Tahun XLVIII, 27 Agustus 2012

Pelatihan las listrik untuk remaja cilacap
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ru vi balongan 
Peduli kesehatan 

Media & Communication Pertamina Foundation Ahmadi Supriyanto bersama para 
volunteer muda yang berhasil meraih penghargaan Kebun Raya Mini.

jakarta –  Tiga kebun raya 
mini terpilih sebagai pemenang 
da lam  award ing  Kebun 
Raya Mini yang digelar oleh 
Pertamina Foundation dan 
Kompas, pada Jumat (10/8). 
Tiga kebun raya mini buah 
tangan para volunteer muda 
Jakarta, Bali, dan Bandung 
berhasil mengungguli para 
volunteer lain dari berbagai 
kota di Indonesia.

Be r t empa t  d i  l obby 
Kompas, Palmerah Se latan, 
penghargaan diserah kan oleh 
Redaktur Pelaksana Kompas 
Budiman Tanuredjo, James 
Luhulima dan Me dia and 
Communication Pertamina 
Foundation Ahmadi Supri-
yanto, kepada masing-masing 
pemenang. 

Kelompok  volunteer muda 
asal Jakarta atau Volunteer for 
Earth, dipilih karena dianggap 
relevan dengan proposal, dan 
terdepan dalam konsep dan 
garapan. Adapun konsep 
dari tim yang beranggotakan 
30 remaja ini adalah “Kebun 
Khatulistiwa”, dengan program 
unggulan penangkaran kupu-
kupu dan acara piknik, dengan 
pemanfaatan kebun di salah 
satu sekolah alam.

cilacaP - “Alhamdulilah 
saya mendapatkan bantuan 
biaya pelatihan las listrik 
dari Pertamina, harapan 
saya nantinya bisa dapat 
pekerjaan,” ungkap Anjar 
Prasetyo, salah satu remaja 
beruntung yang memperoleh 
bantuan pelatihan las listrik 
dar i  program Corporate 
Social Responsibility (CSR) 
Pertamina. 

Pembukaan pelatihan 
las listrik, teknisi komputer 
dan bordir bertajuk Pelatihan 
K e t e r a m p i l a n  R e m a j a 
Bercahaya ini digelar di Griya 
Patra Ci lacap baru-baru 
ini,  diikuti oleh 53 remaja 
dari perwakilan Kelurahan di 
wilayah Ring I Pertamina.

Program pelatihan yang 
bekerja sama dengan BLKI 

Terkait dengan program 
CSR Kebun Raya Mini ini, 
Media and Communication 
Pertamina Foundation Ahmadi 
Supr iyanto mengatakan 
kebun raya mini ini tercetus 
dari ide besar program CSR 
Pertamina, yaitu menabung 
100 juta pohon. Kini, para 
volunteer dari Kompas Muda 
sudah menjadi bagian dari 
program Pertamina Menabung 
100 Juta Pohon.

“Menurut  data  yang 
masuk, selama semester 
satu 2012 ini sudah terdapat 
sekitar 3,3 juta pohon di sekitar 
1,1600 hektar yang tersebar 
di seluruh Indonesia.Angka 
tersebut salah satunya adalah 
kontribusi dari teman-teman 
kompas muda. Kontribusi 
teman-teman ini cukup besar,  
karena telah menanam sekitar 
3.300 pohon,” kata Ahmadi.

Ahmadi juga menambah-
kan Pertamina Foundation 
kini tengah menyiapkankan 
sebuah media informasi 
baru sebagai sarana untuk 
memantau perkembangan 
program ini. “Kita sedang 
mempersiapkan GPS dengan 
koordinat yang sudah kita 
persiapkan. Jadi nantinya 

kita punya situs baru selain 
sobatbumi.com. Pohon yang 
ditanam di masing-masing 
tempat, bisa dilihat langsung 
di situs baru tersebut, dengan 
koordinat yang akan kita 
tentukan,” jelas Ahmadi.

Program CSR Kebun 
R a y a  M i n i  m e r u p a k a n 
salah satu bentuk kegiatan 
yang di laksanakan oleh 
volunteer Kompas Muda 
batch IV di sembilan kota di 
Indonesia. Sesuai dengan 
tema yang diusung yakni 
menginventarisasikan energi 
untuk bumi, masing-masing 
ko ta  pe rwak i l an  un tuk 
volunteer didatangkan untuk 

membuat kebun raya mini di 
daerahnya. 

Selama periode Juni – 
Agustus 2012, para volunteer 
dar i  Jakar ta,  Bandung, 
S e m a r a n g ,  S u r a b a y a , 
Yo g y a k a r t a ,  M e d a n , 
Palembang, dan Makassar 
melakukan penggarapan lahan 
hingga peresmian Kebun Raya 
Mini di kota masing-masing, 
seperti melakukan kemah 
bersama, piknik, penanaman 
massal dan masih banyak 
lagi. Pelaksanaan program 
CSR Kebun Raya  M in i 
terus dipantau dan akhirnya 
ditentukan tiga kebun mini 
terbaik.•sahrul haetamy ananto

Kabupaten Cilacap ini secara 
resmi dibuka oleh Pjs. GM Eko 
Wahyu Laksmono ditandai 
dengan penyerahan secara 
simbolis bantuan biaya pe-
latihan kepada perwakilan 
peserta.

Eko Wahyu mengungkap-
kan pelatihan ini adalah salah 
satu upaya Pertamina untuk 
meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. “Kabupaten 
Cilacap memil iki banyak 
potensi remaja yang produktif 
dan berkualitas. Potensi ini 
harus terus dit ingkatkan 
dengan pelatihan peningkatan 
kemampuan (skill) agar dapat 
menjadi tenaga kerja yang 
mampu bersaing dan siap 
pakai,” ujar Eko Wahyu.

Menurut Eko, pembekalan 
yang diberikan RU IV ini  

sebagai wujud dari keinginan 
kuat Pertamina untuk tumbuh 
dan se jahtera bersama 
masyarakat lingkungannya, 
khususnya pengembangan 
remaja Cilacap. “Melalui 
keg iatan in i ,  Pertamina 
berupaya untuk dapat ikut 
berkontribusi pada pencapaian 
sa lah satu point  dalam 
milenium development goals 
(MDG’s), yaitu pengentasan 
kemiskinan dan mengurangi 
pengangguran dengan men-
cetak pemuda produktif,” 
tegas Eko. 

Kegiatan pelatihan untuk 
remaja seperti ini sudah 
dilakukan RU IV sejak tahun 
2002 dengan menggandeng 
BLKI sebagai mentor dan 
fasi l i tator. Khusus untuk 
pelatihan las listrik, nantinya 

peserta akan mendapatkan 
sertifikat ahli las 6g, yang 
merupakan tingkatan tertinggi 
bagi seorang welder. 

 Pelatihan las listrik ini 
berlangsung selama tiga 
bulan dilaksanakan pada 13 
Juni hingga 13 Agustus 2012 
di BLKI Cilacap. Sedangkan 
untuk pe la t ihan tekn is i 
komputer dan bordir akan 
berlangsung selama satu 
bulan.•ru iv
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balongan - Dalam rangka meningkatkan 
kesehatan masyarakat, Refinery Unit VI 
Balongan menyelenggarakan pengobatan 
masal bagi  masyarakat  tidak mampu di 
wilayah Desa Majakerta pada 12 Juli 2012 
dan Blok Kosambi 13 Juli 2012. Kegiatan ini 
dilaksanakan atas kerja sama RU VI  dengan 
Puskesmas Kecamatan Balongan dan aparat 
Desa Balongan.

Kegiatan bantuan pengobatan massal 
tersebut disambut antusias oleh masyarakat 
kurang mampu di desa tersebut karena 
dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan 
dan obat yang diberikan secara gratis dari 
perusahaan.

Program CSR RU VI ini merupakan 
wujud kepedulian perusahaan betapa 
pentingnya peningkatan kualitas hidup 
kesehatan masyarakat, khususnya yang 
tinggal berdekatan dengan area Kilang.
Pelaksanaan program tersebut dilakukan 
bersama dengan puskesmas dan muspika 
setempat.

Pen ingkatan kua l i tas  kesehatan 
masyarakat ini diikuti sekitar 50 warga dan 
dilakukan secara berkesinambungan setiap 
bulan yang disinergikan dengan program 
pemerintah daerah. Untuk program ini 
seluruh pekerja PR/Humas setiap saat 
harus siap jika sewaktu-waktu ada warga 
Balongan memerlukan perawatan karena 
sakit mendadak  untuk dibawa ke RSPB 
Bumi Patra. 

Upaya yang dilakukan RU VI tersebt 
mendapatkan respon yang sangat baik 
dari masyarakat Balongan. Beberapa wakil 
masyarakat mengucapkan terima kasih 
yang tak terhingga atas kepedulian RU VI 
Balongan terhadap  masyarakat di sekitar 
kilang khususnya Kecamatan Balongan. 
Mereka merasa bangga  Pertamina hadir di 
tengah-tengah mereka.•ru vi

Pangkalan susu -  Pertamina EP Field 
Pangkalan Susu bekerja sama dengan PMI 
Kabupaten Langkat mengadakan  bakti sosial 
donor darah dengan tema “Blood for Life” di 
Poliklinik Pertamina EP Field Pangkalan Susu, 
pada (12/7). 

Sebanyak 117 orang   menjadi pendonor 
dalam aksi sosial ini yang sebagian besar 
merupakan pekerja Pertamina EP Pangkalan 
Susu.  Tak ketinggalan  Field Manager 
Pertamina EP Pangkalan Susu , Sigit Gunanto 
serta Tim Managemen , para anggota Marinir  
Batalyon 8 Tangkahan Lagan, Muspika , Bank 
Sumut  dan Polsek Kecamatan Pangkalan 
Susu  beserta warga sekitar. 

Cicik, warga Puraka I Pangkalan Susu 
yang turut berpartisipasi sebagai pendonor 
mengungkapkan alasannya mendonasikan 
darahnya untuk bisa menyelamatkan nyawa 
orang lain juga untuk menjaga kesehatan.•PeP 

Pangkalan susu 

donor darah 
di Pangkalan susu
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Salah satu peran strategis dari Manajemen adalah berkontribusi aktif dan mampu memberi 
dukungan positif sehingga para Pekerja berperan menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan di 
lingkungan kerjanya. Itu adalah semangat yang ingin dibangun oleh Annual Pertamina Quality (APQ) 
Awards.

APQ Awards pertama kali dilaksanakan pada bulan Nopember 2010, berarti pada bulan Nopember 
2012 mendatang acara ini akan terselenggara untuk yang ketiga kalinya. Konvensi Mutu Pertamina 
yang dilaksanakan terpusat sejak tahun 2003 merupakan cikal bakal terbentuknya APQ Awards. Seiring 
dengan semakin tingginya tuntutan Perusahaan, Insan Mutu dituntut untuk lebih gesit dan dinamis dalam 
melakukan improvement di segala bidang, tak terkecuali untuk acara bertajuk Konvensi Mutu ini.

Persepsi yang berkembang di masa lalu, Konvensi Mutu “hanyalah” ajang pemberian reward dan 
“pesta rakyat” bagi para Pekerja yang telah berhasil menelurkan produk inovasi seperti Proyek Kendali 
Mutu (PKM), Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Sistem Saran (SS).

Banyak pihak yang memandang sebelah mata terhadap kegiatan tersebut. Kondisi itulah adalah 
salah satu dari banyak faktor yang akhirnya men-trigger lahirnya APQ Awards. Perlu dibangun suatu 
media yang lebih komprehensif dan mampu menyentuh semua lapisan entitas Perusahaan. Tidak 
hanya Pekerja, namun juga dapat mendorong partisipasi Manajemen dalam menggerakkan aktifitas 
quality management.

Sebanyak dua belas kategori penghargaan diperebutkan dalam ajang ini. Lebih dari 80% kategori 
penghargaan adalah menilai upaya, peran dan keterlibatan para Manajemen dalam membangun 
Organisasinya serta mendorong para Pekerjanya untuk terus melaksanakan kegiatan perbaikan 
berkelanjutan.

Kegiatan penilaian terhadap para Pekerja, Manajemen dan Organisasi yang akan mengikuti APQ 
Awards ini secara formal dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada saat pelaksanaan Rapat 
Kerja Tengah Tahun Quality Management pada tanggal 16 – 17 Juli 2012 yang lalu dan nanti menjelang 
pelaksanaan APQ Awards. Penilaian tersebut didasarkan atas prestasi/kinerja yang tercatat, record dan 
laporan yang disajikan dan bisa dibuktikan kebenarannya oleh setiap peserta APQ Awards. 

Masih banyak area yang perlu diperbaiki dalam proses penganugerahaan. Masih terlalu sedikit 
Anak Perusahaan yang dijangkau dalam proses ini. Perlu digalakkan sosialisasi ke lingkungan Anak 
Perusahaan. Beberapa Anak Perusahaan juga masih memerlukan bimbingan dalam melaksanakan 
kegiatan quality mangagement. Merupakan tugas para Insan Mutu untuk dapat meningkatkan 
pemahaman, kepedulian dan membangkitkan kembali kegiatan quality management yang tampak 
mati suri di beberapa Anak Perusahaan.

Tidak lebih dari tiga bulan waktu yang tersisa bagi para Insan Mutu untuk menunjukkan prestasi 
agar layak menjadi pemenang dalam APQ Awards 2012. Upaya untuk terus berkarya demi memberikan 
kontribusi terbaik bagi Perusahaan melalui kegiatan berkelanjutan jangan berhenti sampai masa 
penganugerahan. Setahun, dua tahun, tiga tahun....selamanya kita harus mampu terus memberikan 
sumbangsih  terbaik dari yang kita sanggup lakukan.•

http://intra.pertamina.com/komet

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

oleh Susanti Chandra- Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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transformasi

indahnya ramadhan saat berbuka
ajang aPQ Awards kini telah tiba Hallo para Insan Mutu Pertamina! Sudahkah Anda melakukan improvement hari ini? Jangan 

pernah bosan mendengar pertanyaan tersebut. Tim Continuous Improvement Program (CIP) 
akan selalu mengingatkan untuk terus melakukan upaya perbaikan di masing-masing lingkungan 
kerjanya. 

Untuk menunjukkan semangat perbaikan 
tersebut, Tim CIP tidak berhenti hanya dengan 
mengajak Insan Mutu berkontribusi dalam 
kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM), Proyek 
Kendali Mutu (PKM) dan Sistem Saran (SS) 
saja. Semangat perbaikan terus-menerus juga 
ditunjukkan dengan pelaksanaan program 
audit implementasi dan audit kegiatan. Audit 
Implementasi dilakukan untuk melakukan 
monitoring terhadap  realisasi, konsistensi 
dan kontinyuitas dari implementasi seluruh 
risalah CIP yang ada di lapangan dengan 
memperhatikan aspek panca mutu (quality, 
cost, delivery, HSSE, dan moral). Sedangkan 
audit kegiatan dilakukan untuk memantau 
keberlangsungan tahapan kegiatan CIP 
yang akan dilakukan oleh masing-masing 
Tim/Gugus.

 Dalam program kerjanya, Tim CIP telah 
menjadwalkan pelaksanaan audit implementasi dan audit kegiatan  di bulan April-Juni 2012. Audit 
dilaksanakan terhadap 95 risalah CIP lolos di level korporat pada Annual Pertamina Quality (APQ) 
Awards tahun 2011. Pelaksanaan audit dilakukan oleh 30 Pekerja yang tergabung dalam Tim 
Auditor CIP yang berasal dari Unit Operasi/Unit Bisnis/Region/Anak Perusahaan. Masing-masing 
Auditor bertanggung jawab atas pelaksanaan audit dan menyajikan laporan sesuai dengan daftar 
risalah yang telah ditentukan di seluruh wilayah operasional Perusahaan.

Dari pelaksanaan audit terhadap 95 risalah diperoleh hasil sebagai sebagai berikut: 

Pencapaian diatas tentu saja berkat dukungan seluruh Insan Mutu Pertamina yang terus 
menerus melaksanakan dan mengimplementasikan kegiatan improvement di masing-masing wilayah 
kerjanya. Tim CIP Pertamina berharap hasil audit tersebut tidak hanya menjadi sebuah catatan 
penting akan tetapi diharapkan mampu menjadi pemacu pagi Insan Mutu untuk meningkatkan 
kualitas kinerjanya. 

Bagaimana dengan pencapaian tahun depan? So let see..Mari kita bersama-sama tiada 
henti untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perbaikan berkelanjutan (CIP), termasuk dengan 
membentuk Gugus-gugus baru dan menghasilkan risalah (GKM, PKM atau SS) yang mendukung 
keberhasilan kinerja Perusahaan. Kita tunggu partisipasi Anda.•

audit ciP :
bukti keberlanjutan 
kegiatan Improvement

oleh Dewi Hanifah - Quality Management, General Affairs Directorate

KOMET as The Top Three  of 2012 Indonesian  MAKE Award Road to 2012 Asian MAKE Award 
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Teknologi sebagai media komunikasi dan 
komunikasi pemasaran (marketing communication) 
adalah dua hal yang saling berkaitan, bahkan saling 
bergantung satu sama lain. Dunia pemasaran 
membutuhkan media sebagai sarana untuk 
menyampaikan pesan kepada masyarakat sebagai 
audiens. Teknologi membutuhkan  pemasaran 
sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan adanya perkembangan teknologi, 
atau bagaimana teknologi dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam mempermudah 
kehidupan sehari-hari. Teknologi sebagai media 
komunikasi menjadi sarana yang sangat efektif 
dalam dunia pemasaran hingga saat ini. Berbeda 
dengan zaman dahulu, masyarakat tidak lagi terlalu 
menaruh perhatian pada media cetak. Masyarakat 
kini lebih menaruh perhatian pada media elektronik. 
Ketertarikan dalam diri masyarakat terhadap suatu 
produk akan mendorong mereka untuk mencari 
(search) informasi melalui internet mengenai 
produk yang sedang ditawarkan.

Mengapa internet? Perkembangan teknologi 
yang pesat, serta mudahnya akses untuk men-
dapatkan teknologi mendorong penggunaan 
internet di masyarakat. T ingkat penjualan 
smartphone dan komputer portable yang tinggi, 
murahnya biaya langganan akses internet (speedy, 
fast net, dll) menjadi faktor pendukung. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada kasus meningkatnya 
pengguna situs jejaring sosial. Jumlah pengguna 
situs jejaring sosial yang cukup besar, mendorong 
produsen smartphone dan telepon selular lain-
nya untuk menyediakan aplikasi situs jejaring 
sosial pada produknya (misalnya Facebook for 
Blackberry, Facebook for Iphone, Twitter for 
Ipad,dll). Signature atau watermark dari produk 
yang terpampang ketika pengguna situs jejaring 
sosial meng-update akun mereka menggunakan 
aplikasi tersebut – misalnya tulisan ‘via Facebook 
for Blackberry’ di bawah status update – tanpa 
disadari membentuk keinginan pengguna situs 
jejaring sosial lain untuk menggunakan produk 
yang sama, hanya untuk mendapatkan watermark 
tersebut. 

Beberapa kalangan bahkan menyebut hal 
itu sebagai gengsi karena takut tidak dianggap 
mengikuti perkembangan zaman.  Melihat 
fenomena ini, produsen smartphone dan telepon 
selular meningkatkan distribusi produk dan 
menetapkan harga yang bersaing. Keinginan 
‘mendapatkan’ watermark produk berkembang 
menjadi perubahan perilaku masyarakat dalam 
menggunakan situs jejaring sosial. Masyarakat 
tidak lagi mengupdate akun mereka, tetapi juga 
untuk mencari informasi. Perilaku ini terlihat 
jelas di Twitter. Penyebaran informasi seringkali 
berlangsung lebih cepat di Twitter ketimbang di 
televisi.

Perubahan perilaku masyarakat yang lebih 
menaruh perhatian pada internet menjadi tantangan 
bagi agensi periklanan dalam memasarkan produk 
kliennya. Agensi ditantang untuk menemukan cara 
agar produk klien dapat sampai di masyarakat 
melalui media komunikasi yang berbeda. 
Permasalahan inilah yang mendorong munculnya  
Integrated Marketing Communication (IMC) atau 
Komunikasi Pemasaran Terintegrasi.

Buku ini akan membantu perusahaan dalam 
mengelola media sosial sebagai alat bisnis 
yang serius, selain itu media sosials juga dapat 
meningkatkan kepekaan perusahaan terhadap 
pendapat dan keinginan konsumenya. Ini akan 
membantu perusahaan dalam memaksimalkan 
sumber daya media sosial dan memahami 
ke untungan mengelola media sosial untuk per-
usahaan.•PerPustakaan

SOROT

PWP Pusat direktorat Pimr-knd 
Peduli kaum dhuafa
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Workshop hidup sehat dengan makanan alami
semarang - Dengan memanfaatkan waktu istirahat siang, 
Paguyuban Karyawati FRM Region IV mengadakan workshop 
tentang peningkatan kesehatan dan kebugaran untuk diri dan 
keluarga melalui pola makan sehat & alami dengan mengambil 
tempat di Ruang Rapat Lt. 2 Kantor Unit FRM Region IV.

Workshop diikuti oleh seluruh karyawati, anggota Persatuan 
Wanita Patra dan mitra kerja dengan menghadirkan Wied Harry 
Apriadji, seorang pakar kuliner yang concern dengan tumbuh 
kembang anak dan kesehatan untuk segala usia. Wied banyak 
menciptakan menu-menu kreasi baru dengan  pemilihan bahan 
makanan yang bervariasi serta cara pengolahan/penyajian makanan 
yang baik dan benar.   

Workshop ini sangat bermanfaat karena pola makan yang kurang 
baik bisa menimbulkan berbagai macam penyakit degeneratif dan 
secara keseluruhan akan mempengaruhi kesehatan. Selain membahas 
tentang bagaimana melakukan hidup sehat dengan menerapkan pola 
makan yang sehat dan alami, Wied juga memberikan kiat bagaimana 
menerapkan pola diet yang bermanfaat agar tubuh tetap langsing, tapi 
sehat dan bugar.

Menyiapkan makanan anak/balita  tercinta adalah tugas utama bagi 
para ibu,  khusus untuk ibu yang bekerja.  Diperlukan tips-tips memasak 
yang tidak menyita banyak waktu namun menghasilkan  makanan yang 
sehat dan lezat. Menu-menu kreasi Wied sangat cocok untuk diterapkan 
sehari-hari.•frm reg. iv

bogor - “Jangan pernah berputus asa dengan kekurangan, 
terus kejar cita cita untuk menjadi manusia yang berguna dimasa 
depan,” demikian yang disampaikan oleh Kania M. Afdal Bahaudin 
saat memberikan motivasi kepada puluhan anak-anak panti asuhan 
Asuwaintimor, Cilodong, pada (31/7).  Panti yang sebagian besar 
penghuninya adalah anak-anak dari Timor Leste ini merupakan 
tempat bernaung mereka yang lebih memilih menjadi bagian dari 
NKRI kemudian menjadi mualaf. Menurut Koordinator Panti Ali Bin 
Don Duro, banyak dari anak-anak ini yang sudah tidak memiliki orang 
tua karena meninggal dan menjadi korban konflik di daerah asalnya. 
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PWP Pusat  PIMR - KND Kania 
Afdal menyerahkan bantuan berupa keramik dan perlengkapan 
sholat,  sajadah, Alqur’an, dan yang lainnya. 

Selain itu, PWP Pusat PIMR – KND memberikan bantuan ke 
beberapa tempat, seperti Panti Asuhan Permata Insani berupa 
sembako dan sajadah, Yayasan Jingga berupa pagar pintu 
pengaman, PAUD Aisiyah berupa kursi untuk anak dan guru,  para 
pemulung diberikan paket sembako, serta Yayasan Al-Furqon 
di daerah Bintara Bekasi berupa material untuk perbaikan panti 
asuhan.

Menurut Kania, bantuan tersebut diberikan dalam rangka bakti 

Ketua PWP PIMR - KND kania Afdhal bahaudin memberikan santunan sembako kepada 
para pemulung di daerah Bintara Bekasi, bentuk kepedulian PWP kepada masyarakat yang 
masih jauh dari kecukupan.

sosial PWPP PIMR -  KND bekerja sama dengan PKBL Pertamina di 
bulan suci Ramadan. Kania berharap bantuan ini bisa menjadi motivasi 
dan menyadarkan, masih banyak yang peduli dengan mereka.•kuntoro
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Pengesahan Pengurus baru PWP ru vi balongan
balongan - Bertempat di Gedung Persatuan Wanita Patra 
(PWP) Bumi Patra, diadakan pengesahan pengurus baru anggota 
PWP Tingkat Wilayah RU VI Balongan, Jum’at  (6/7). Pengesahan 
dilakukan oleh Ketua PWP Tingkat Wilayah RU VI Balongan Neva 
Masputra Agung.

Ketua PWP RU VI Neva Masputra Agung dalam sambutannya 
berharap kepada para pengurus baru PWP RU VI dapat saling 
bahu membahu bekerja sama demi kelangsungan organisasi PWP 
ini, serta  dapat memberikan kontribusi  secara  maksimal untuk 
meningkatkan citra perusahaan terhadap masyarakat. 

“Kita sebagai istri pekerja harus memberikan yang terbaik untuk 
perusahaan ini. Salah satunya  melalui program kerja rutin sosial 
yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ungkap Neva 
Masputra Agung. 

Dalam kesempatan tersebut Neva memberikan apresiasi dan 
ucapan terima kasih kepada pengurus PWP RU VI yang lama.  
“Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya 
untuk beroganisasi, sehingga selama sekitar 12 tahun PWP Tingkat 
Wilayah RU VI Balongan tetap eksis keberadaannya di tengah-tengah 
masyarakat,” ujar Neva.

Diakhir sambutannya, Ketua PWP  RU VI menyampaikan, sebagai 
istri pekerja Pertamina, anggota PWP harus benar-benar dapat 

memahami tanggung jawab suami masing-masing dalam mengemban 
amanah dari perusahaan untuk bekerja. “Bukan sekadar mencari nafkah, 
namun lebih jauh lagi, sebagai panggilan bakti pada negara yang bernilai 
ibadah di mata Allah SWT,” ujarnya. 

Untuk itu, kita sebagai anggota keluarga Pertamina dapat benar-
benar memahami serta mendukung tugas para suami agar lebih sukses. 
“PWP harus dapat menjadi spirit dan alat kontrol dalam keseimbangan 
dalam mendukung perusahaan dalam mencapai  visinya. Selamat bekerja 
untuk anggota yang baru. Mari kita bersinergi dengan berbagai pihak 
untuk memajukan keluarga besar PWP khususnya dan perusahaan pada 
umumnya,” harapnya.•ru vi
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manajemen frm region ii 
sambangi  unit oPerasi

Palembang - GM FRM Region II Faris Aziz  beserta tim 
manajemen FRM Region II sumbagsel  melaksanakan safari 
Ramadan dengan menyambangi unit unit operasi Pertamina 
FRM Region II. Unit Operasi yang dikunjungi yaitu Terminal BBM 
Pangkal Balam, Terminal BBM Bengkulu, Terminal BBM Jambi, 
dan Terminal BBM Lampung. Berbagai kegiatan dilakukan 
manajemen FRM Region II,  yakni management walkthrough 
serta buka puasa bersama dengan anak anak panti asuhan dan  
masyarakat yang berada di sekitar area operasi.  Khusus untuk 
wilayah Jambi, manajemen melakukan perjalanan via darat melalui 
jalur lintas timur. Hal ini dilakukan guna memastikan kesiapan 
SPBU di jalur lintas timur sumatera siap melayani pemudik baik 
secara security of suplai maupun kenyamanan dan keamanan 
SPBU. Di Terminal BBM Pangkal Balam, GM FRM Region II Faris 
Aziz menyerahkan santunan kepada panti asuhan.•FRM REG. II

safari ramadan di sangasanga

sangasanga – General Manager UBEP Sangasanga & 
Tarakan Herutama Trikoranto melakukan Safari Ramadan 
bersama BPMIGAS Kalsul & Intelkam Polda Kaltim di Balikpapan, 
pada (13/8). Kegiatan kali ini dihadiri oleh Direktur Intelkam 
Polda Kaltim, AKBP Juhartana beserta jajaranya dan beberapa 
manajemen KKKS Kalsul serta manajemen perusahaan services 
dan jasa penghubung. Sebelumnya, Herutama Trikoranto juga 
melakukan kunjungan ke Field Sangasanga dan Field Tarakan 
untuk melakukan silaturahmi kepada pekerja dan pekarya di 
lapangan.  Kegiatan ini sekaligus syukuran atas kelancaran 
operasi migas di tiap lapangan dengan membagikan sembako 
kepada 250 anak yatim dan fakir miskin. Selama Ramadan, 
BDI Field Sangasanga juga rutin melaksakan agenda kegiatan 
safari Ramadan ke desa-desa ring 1, pengajian & ceramah rutin 
mingguan.•PeP field sangasanga

festival rcPs dan komet 2012 
di ru iv cilacaP

cilacaP - Senior Manager Operation & Manufacturing Eko 
Wahyu Laksmono pada saat membuka festival RCPS atau 
Root Cause Problem Solving dan Komet Energi 2012 di Griya 
Patra (18/6). Festival ini  merupakan rangkaian kegiatan Bulan 
Energi yang digelar di RU IV diikuti oleh 17 peserta RCPS dan 12 
peserta Komet. Antusias pekerja RU IV terhadap  efisiensi energi 
ini juga dapat dilihat dari presentasi RCPS dan peserta Komet 
turut berbagi  pengetahuannya terkait pengelolaan energi. Bulan 
energi 2012 bertema “ Energi Untuk Negeri” ini digelar selama 
dua bulan dengan berbagai kegiatan, meliputi  kompetisi furnace 
& boiler, kompetisi perbaikan bocoran steam, kompetisi RCPS, 
Komet energi, up-skilling dan akreditasi PPS BFO, sosialisasi 
energi dilingkungan perumahan dan perkantoran,  ngOPI bareng 
energi bersama GM dan SMOM dan seminar pengelolaan energi 
perluasan pasokan lokasi hingga ke Tanjung Priok.•ru iv
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GRAND SAFETY TALK 2012 
di ru ii dumai

dumai - Halaman Parkir HSE RU II terlihat didominasi warna 
kuning yang tak lain adalah para pekerja yang akan melakukan 
pekerjaan dalam rangka COC dan Plant Stop  pada unit 211, 
702, 200 & 300, 140, 220 dan melibatkan 1200 orang Pekerja 
pada akhir Mei lalu.GM Refinery Unit II  Irwan mengharapkan 
COC dan Plant Stop yang dilaksanakan mampu mencapai 
target “zero accident, tepat mutu, tepat waktu dan on budget”. 
Ia juga mengingatkan kepada semua pihak yang terkait dengan 
pekerjaan ini untuk tetap  mengutamakan aspek HSE, tanpa 
kecuali. Pada kesempatan ini juga  Irwan menyampaikan  
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pekerja  
dan mtra kerja yang ikut bersusah payah demi suksesnya COC 
dan Plant Stop Mei 2012.•ru ii
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gm ru vi bersePeda hadiri 
hut bhayangkara

indramayu – Polres Indramayu selenggarakan HUT 
Bhayangkara ke-66 di Mapolres Indramayu, yang dimeriahkan 
dengan bersepeda santai yang diikuti oleh sekitar 6.000 peserta. 
Pjs. GM RU VI IGN Tallulembang turut hadir dalam undangan HUT 
Bhayangkara tersebut tampak bersemangat dan berbincang saat 
bersepeda dengan jajaran muspida Indramayu. Rombongan GM 
didampingi oleh komunitas sepeda santai baik dari pekerja RU 
VI maupun dari serikat pekerja. Peserta terus menuju Polres dan 
finish di Polres Indramayu.•ru vi
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anak Perusahaan
1.000 Pohon untuk besitang

Prestasi Phe 
di semester i/2012
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sosialisasi Pemboran sumur migas gnk Pd 10

jakarta -   “Sampai  semester 1, ada bebe-
rapa pencapaian dari PHE, baik itu secara 
operasional yaitu me-run seismik 2D maupun 
3D. Untuk seismik 2D kami telah melampaui 
target. Kemudian untuk seismik 3D belum 
melampaui target, masih sekitar 20%. Ini nanti 
akan di-run di ONWJ atau Ogan Komering. Ini 
adalah untuk mencari cadangan baru yaitu 
seismik.”

 Demikian diungkapkan oleh Presiden 
Direktur Pertamina Hulu Energi  (PHE)  Sali 
S. Aprilian di The Café, Hotel Mulia, Senayan 
pada Rabu (1/8).

Salis memaparkan, usaha PHE  menemukan 
cadangan baru adalah pemboran, dengan 
target di tahun 2012 ini sebanyak 64 sumur 
pemboran eksplorasi. Dari target tersebut,   
yang sudah terealisasi ada 14 sumur. Jadi 11 
sumur sudah selesai dengan baik, walaupun 
ada beberapa yang  dry  hole.  “Dari 11 
sumur,  4 sumur itu sebetulnya  bukan dry 
hole , tetapi tidak cukup ekonomis  untuk  kita 
produksikan. Jadi minyak dan gasnya itu ada 
tapi tidak ekonomis,”kata Salis.

Dari  14 sumur yang sudah dibor, 3 
sumur masih on going, masih dibor. Untuk 
sumur pengembangan, target PHE  ada 125 
sumur. Sampai  semester 1 ini ada 47 sumur 
pengembangan, yang selesai sudah 36 sumur 
dan 11 masih on going. “Jadi 36 tersebar 
di beberapa aset dari Ogan Komering. Ada 
Offshore South East Sumatera,  ada ONWJ, 
ada WMO, ada PPEJ dan sebagainya,” lanjut 
Salis.

Untuk  produksi,  PHE sebetulnya mena-
rgetkan  di kisaran 70,7 atau di 70.700 barel 
oil untuk minyak, namun realisasinya sekarang 
masih di sekitar 60.000-an. “Jadi ini belum 
memenuhi target,” tambah Salis mengakui.

Kalau keuntungan atau net profit kurang 
lebih 278 juta dolar AS per Juni 2012. 
Kemudian untuk aset yang terdapat  di luar 
negeri, PHE memiliki kurang lebih 8 blok yang 
tersebar di beberapa negara. “Yang sudah 
berproduksi adalah blok  SK-305 dan aset 
di Australia. Namun demikian, produksinya 
tidak begitu bagus sehingga hal  ini perlu  
evaluasi untuk dikembangkan lebih lanjut.  
Untuk Vietnam, akan berproduksi di kuarter 
ke-4. Kemudian  di Qatar juga begitu akan 
ada pemboran di kuarter ke-4.  Sementara  
di Sudan sedang melakukan airbone survey, 
gravity survey, dan magnetic survey.  Begitu 
juga untuk EOR di Sudan, tepatnya  di Onshore  
Sudan ini sedang dilaksanakan,“demikian 
tukas Salis menutup penjelasannya.  

Acara juga  dihadiri  Direktur Usaha Inter-
nasional PHE Ign. Tenny Wibowo,   Executive 
VP/GM PHE Jonly Sinulingga, serta jajaran 
manajemen PHE dan PHE ONWJ lainnya.•uriP 

herdiman kambali

gunung raja –  PT 
Pertamina EP Region Su-
matera melakukan sosialisasi 
dan selamatan pemboran 
sumur  m igas  GNK PD 
10 di Desa Gunung Raja, 
Kecamatan Rambang Dang-
ku, Kabupaten Muara Enim, 
Rabu (20/6).

“Sosialisasi dan selamatan 
pemboran sumur migas 
ini merupakan salah satu 
bentuk komunikasi yang 
dilakukan perusahaan untuk 
menjelaskan kegiatan yang 
dilaksanakan perusahaan 
kepa da masyarakat di sekitar 
wilayah operasi perusahaan.” 
ujar Manajer Legal & Relation 
Pertamina EP Region Suma-
tera Agust inus. “Namun 
yang terpenting kegiatan ini 
bertujuan untuk membangun 
kebersamaan dengan masya-
rakat,” jelasnya.

Kepala Bidang Energi 

besitang - PT Pertamina 
EP Field Pangkalan Susu 
melaksanakan program 
peng hijauan di area sumur 
PTB – GC 8/PTB – 53 dengan 
menyerahkan bantuan berupa 
tanaman  buah duku, sawo 
dan rambutan sebanyak 
1.000 batang sesuai per-
mohonan Masyarakat Ke-
lurahan Pe kan Besitang, 
Kecamatan Besitang yang 
diajukan kepada perusahaan 
(21 /6 ) .  Mas ing-mas ing 
lingkungan mendapat  200 
pohon tanaman buah untuk 
disalurkan kepada  100 Ke-
pala Keluarga.

Program dilaksanakan 
bekerja sama dengan Dinas 
Pertanian Kabupaten Langkat 
diawali dengan sosialisasi 
“Cara Tanam dan Rawat 
Po hon” yang disampaikan 
penyuluh pertanian madya  
Abdul Halik SP dari Dinas 
P e r t a n i a n  K a b u p a t e n 
Langkat dan Satiman SP, 
penyuluh pertanian lapangan 
koord inator  Kecamatan 
Besitang.  

Sebanyak 30 warga 
beserta Kepala Lingkungan 
dan  Lurah Kelurahan Pekan 

Besitang antusias mengikuti 
sosialisasi yang dilaksanakan 
di kantor Camat Besitang. 
Berbagai pertanyaan seputar 
cara tanam, perawatan 
dan hama pengganggu di-
lontarkan peserta yang 
dalam keseharian adalah 
pe tani dan pekebun kepada 
narasumber.

“Sebagai perusahaan 
Migas, Pertamina EP Field 
Pangkalan Susu menyadari 
pentingnya upaya mengurangi 
emisi karbon. Program ban-
tuan 1.000 pohon tanaman 
buah kepada masyarakat 
Kelurahan Pekan Besitang 
kami harapkan turut meng-
hijaukan sekitar  area sumur 
PTB – GC 8 / PTB – 53,” ujar 
Ka.HSE Mas Rakhmatsyah.

Untuk itu, Rakhmatsyah 
berharap kepedulian dan 
tanggung jawab masyarakat 
un tuk  i ku t  mendukung 
program ini sehingga nantinya 
akan menjadikan Kecamatan 
B e s i t a n g  k h u s u s n y a 
Kelurahan Pekan Besitang 
sebagai sentra buah.

S e m e n t a r a  K e p a l a 
Dinas Pertanian Kabupaten 
Langkat H. Basrah Daulay 

SP menyatakan dukungannya 
atas program Pertamina Field 
Pangkalan Susu.  “Kami sangat 
berterima kasih atas  bantuan 
1.000 tanaman buah kepada 
masyarakat Besitang. Mari kita 
berbagi tugas. Perusahaan 
menjalankan kepeduliannya, 
Dinas melakukan bimbingan 
teknis dan Camat serta Lurah  
melaksanakan bimbingan ke 
masyarakat untuk merawat  
sehingga pohon bantuan 
tumbuh dan berbuah, ” 
ujarnya.

Sekretaris Camat Be-
sitang Syamsul Rizal me-
nyatakan hal senada. “Kami 
s a n g a t  m e n g a p re s i a s i 
program bantuan ini karena 

akan  sangat dirasakan man-
faatnya oleh masyarakat  dan 
berdampak langsung terhadap 
lingkungan,” jelasnya.

A c a r a  p e n y e r a h a n 
bantuan 1.000 tanaman buah 
diakhiri dengan penyerahan 
secara simbolis ta naman 
buah dan pupuk kompos 
yang  me rupakan  has i l 
produksi program komposting 
perusahaan  yang diterima  
oleh para kepala lingkungan. 
S e l a i n  i t u ,  d i l a k u k a n 
penanaman  pohon secara 
simbolis di lokasi halaman 
kantor Camat Besitang  oleh 
H.Basrah Daulay.SP, Mas 
Rakhmatsyah dan Syamsul 
Rizal.•PeP field Pangkalan susu

Dinas Pertambangan dan 
Energi Kabupaten Muara 
Enim, Azhar Effendi  ST 
menyampaikan dukungan 
sepenuhnya bagi perusahaan 
untuk melaksanakan kegiatan 
di wilayah Kabupaten Muara 
Enim  sehingga pencapaian 
produks i  m igas secara 
nasional dapat terwujud. 
“Kesuksesan dan keberhasilan 
yang dicapai oleh perusahaan 
tentunya memberikan dampak 
positif bagi kemajuan daerah 
terutama untuk pendapatan 
daerah,” ujarnya.

Dalam acara syukuran 
tersebut dilakukan penyerahan 
bantuan secara simbolis 
50 paket sembako untuk 
kaum dhuafa, 30 paket  tas 
sekolah untuk murid SD dan 
SMP di Desa Gunung Raja, 
25 pakaian untuk aparat 
pemerintah desa Gunung 
Raja, 3 paket bingkisan 

untuk tokoh masyarakat, 
perlengkapan olahraga bagi 
karang taruna setempat, 
serta 140 buku komik untuk 
melengkapi perpustakaan 
2 SD di Desa Gunung Raja. 
Juga diberikan 1 ekor sapi 
untuk warga di sekitar lokasi.

Acara yang digelar secara 
sederhana tersebut juga 
dihadiri oleh Tripika Kecamatan 
Rambang Dangku yaitu Camat 
Rambang Dangku Arlan Depil, 

Danramil Rambang Dangku 
Ansori, Kapolsek Rambang 
Dangku Ikhsan serta tamu 
undangan lainnya.

Agustinus mengharapkan 
dukungan dari segenap sta-
keholder perusahaan yang 
berada di Desa Gunung 
Raja untuk turut mendukung 
program pemboran tersebut 
agar mendapatkan hasil sesuai 
dengan yang diharapkan.•PeP 
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Pupuk kujang Benchmark 
ke Pertamina Pusat

ru iv intens sertifikasi 
Safetyman cilacap

jakarta – Dalam rangka 
memajukan usaha bisnis, 
T im Manajemen Layanan 
Pelanggan PT Pupuk Ku-
jang mengunjungi PT Per-
tamina (Persero )  untuk 
me lakukan benchmarking 
terkait pengelolaan layanan 
pelanggan di Pertamina, 
Kamis (9/8) di Gedung Perwira 
6 Kantor Pusat Pertamina.

Melalui Pertamina, PT 
Pupuk Kujang ingin lebih 
banyak belajar mengenai 
bagaimana Pertamina mem-

berikan pelayanan terbaiknya 
terhadap pelanggan dan 
m e m a s a r k a n  p r o d u k -
produknya, dimana Pertamina 
sebagai perusahaan BUMN 
yang terkemuka.

Pada kesempatan ter-
sebut ,  Manager  Med ia 
Pertamina Wianda Arindita 
Pusponegoro didampingi tim 
Contact Pertamina, mem-
berikan presentasi terkait 
Layanan Pelanggan Pertamina 
salah satunya adalah dengan 
penyediaan layanan 1x24 jam 

Contact Pertamina 500-000.
Melalui layanan Contact 

Pertamina 500-000 tersebut, 
akan sangat membantu 
dan memudahkan para 
kon sumen untuk berbagi 
informasi, layanan LPG dan 
pelayanan bagi konsumen 
yang membutuhkan produk-
produk Pertamina dengan 
kecepatan dan ketepatan 
waktu  yang d i j an j i kan . 
Sehingga akan menciptakan 
service yang lebih baik,cepat 
dan akurat.•irli karmila

cilacaP - Aspek safety merupakan suatu keharusan untuk selalu diperhatikan dan 
diutamakan dalam menjalankan pekerjaan . Untuk menjaga aspek safety ini tetap 
berjalan sesuai peraturan yang ada,  diperlukan seorang safetyman yang memiliki 
kepedulian dalam menjaga keselamatan dirinya maupun pekerja yang diawasinya.  
Demikian ungkap Maintenance Execution Manager R. Rusdiyanto pada saat membuka 
kegiatan sertifikasi safetyman di lingkungan RU IV Cilacap yang digelar di Griya Patra 
akhir pertengahan tahun ini.  Menurut Rusdiyanto, seorang safetyman harus terlihat 
wibawa sehingga pada saat memberikan intervensi akan diikuti oleh pekerjanya.

Sertifikasi safetyman kali ini merupakan kali ketiga dilakukan RU IV selama tahun 
2012 dan diikuti oleh 65 safetyman dari berbagai kontraktor di lingkungan RU IV Cilacap. 
Pada hari pertama, kegiatan sertifikasi diawali dengan pre  test yang dilanjutkan dengan 
upskilling. Kegiatan ini menghadirkan pembicara baik dari internal maupun eksternal 
RU IV. Di hari kedua digelar post test.  Keseluruhan nilai yang ada diakumulasi untuk 
menentukan apakah peserta dapat menerima sertifikat safetyman yang dikeluarkan 
oleh HSE RU IV.

“Sertifikasi safetyman yang digelar secara intens ini merupakan salah satu bukti 
kepedulian dan komitmen HSE RU IV dalam mendorong kontraktor RU IV untuk menjadi 
kontraktor yang profesional dan peduli terhadap aspek safety,” ujar HSE Manager RU 
IV Leodan Haadin.  Menurut Leodan, HSE RU IV juga berkomitmen untuk memfasilitasi 
kegiatan Ikatan Safety Cilacap (ISC) sebagai wadah safetyman di lingkungan RU IV 
Cilacap sehingga dapat berkumpul dan sharing pengetahuan tentang safety.  Selain 
ISC, para kontraktor juga memiliki Safety Committee Contractor (SCC) yang anggotanya 
adalah para pimpinan kontraktor yang selalu memastikan aspek safety dijalankan atau 
tidak dalam pekerjaan yang mereka lakukan. 

Leodan Haadin berharap dengan semakin banyaknya safetyman di lingkungan 
RU IV Cilacap yang telah bersertifikasi maka pelaksaaan pekerjaan juga akan semakin 
aman.•ru iv 

Plaju - RU III Plaju meng-
a dakan Konvensi Mutu XX 
Tahap II di RU III pada 11-
12 Juli 2012 di Gedung 
Patra Ogan Plaju.  Acara 
yang dibuka oleh GM RU 
III Eddy Prabowo, dihadiri 
t i m  m a n a j e m e n  d a n 
peserta konvensi  yang 
menyampaikan ide dalam 
bentuk forum presentasi 
materi  CIP XX. 

GM RU III  Eddy Prabowo 
dalam sambutannya menga-
takan, pelaksanaan Forum 
presentasi CIP XX Tahap 
II sangat istimewa, karena 
d iadakan  d i  se l a -se la 
agen da kerja perusahaan 
yang sedang giat-giatnya 
melaksanakan transformasi 
secara menyeluruh dan 
merupakan momen yang 
tepat untuk berbuat lebih.

Dikatakan Eddy, sejak 
ditetapkan tahun 2002 se-
bagai tahun sadar mutu, 
segenap insan Mutu RU III 
menunjukkan karya nyata 
yang dapat dicapai dengan 
melakukan berbagai langkah 
inovasi dan koreksi. Hal 
tersebut dilakukan RU III 
searah dengan visi dan misi 
RU II menjadi kilang minyak 
dan petrokimia terkemuka di 
Asia Tenggara. 

Menurut Quality Mana-
gement Sect ion RU I I I , 
Aries Hamdani, kegiatan 
konvensi mutu tidak bisa 
mandiri begitu saja, tetapi 
m e m b u t u h k a n  a n e k a 

Engineering & Development Manager RU III Syawaluddin Azwar secara simbolis 
menyerahkan hadiah kepada salah satu GKM penerima peringkat gold.

prakondisi. Slah satunya 
tenaga kerja yang terlibat 
tidak hanya cukup memiliki 
semangat dan akhlak kerja 
belaka, tetapi juga harus 
memiliki intelegansia dan 
latar belakang pe nga laman. 
Termasuk pen didikan serta 
skill yang memadai  dalam 
menjalankan tugasnya.  Hal ini 
sangat diperlukan agar para 
pekerja mampu mencerna 
dan  mendayagunakan 
kemampuan audit internal 
dan eksternal yang harus 
mantap dalam kegiatan 
control cirle yang dilakukan.

Aries menjelaskan, ke-
giatan control circle akan 
maksimal hasilnya apabila 
dilaksanakan dalam lingkup 
Manajemen Mutu Terpadu 
yang merangkul, didukung 
penuh oleh semua sarana 
infrastruktur dan semangat 
dari role model.

Yang harus dicamkan  
menurut Aries, peningkatan 
mutu dan produkt iv i tas 
merupakan sasaran kerja mutu 
jangka panjang.  “Sasaran 
jangka pendeknya berkisar 
pada upaya menanamkan 
rasa kebersamaan dalam 
kelompok kerja yang me-
rupakan sarana dan tempat 
untuk bertukar pikiran dan 
pendapat  tanpa terkendala 
kesenjangan usia, jenis 
kelamin, hierarki dan jabatan,” 
jelasnya panjang lebar. 

Konvensi kali ini ditu-
tup oleh Engineer ing & 
De ve lopment  Manager, 
Syawaluddin Azwar ditandai 
dengan penyerahan piagam 
penghargaan kepada 3 GKM 
yang meraih peringkat Gold, 
2 Silver GKM, 1 Platinum 
GKM, 2 Gold PKM, 3 Silver 
PKM, 10 Silver SS, dan 5 
Bronze SS.•ru iii
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Peresmian penggunaan FSO Pertamina Abherka untuk PHE WMO dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 
Karen Agustiawan dan Kepala BPMIGAS R. Priyono.

fso Pertamina abherka 
optimalkan Lifting migas
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Floating Storage 
and Offloading (fso) 
Pertamina abherka 
menjadi fasilitas 
penampungan minyak 
terapung pertama milik 
Pertamina Perkapalan 
yang dioperasikan untuk 
menjamin kelancaran 
operasi dalam produksi 
minyak dan gas 
Pertamina hulu energi 
West madura offshore 
(Phe Wmo).

madura –  Pe resm ian 
penggunaan FSO Pertamina 
Abherka dilakukan oleh Kepala 
BPMIGAS R. Priyono dan 
Direktur Utama PT Pertamina 
(Persero) Karen Agustiawan 
dan jajaran direksi Pertamina di 
atas FSO Pertamina Abherka, 
Rabu (8/8).

Penggunaan FSO yang 
pembangunannya ditangani 
oleh Pertamina Shipping ini 
sekaligus menjadi bukti sinergi 
antara Pertamina dan anak 
perusahaan, dalam upaya 
optimalisasi sumber daya 
di antara keduanya. FSO 
Pertamina Abherka akan 
meng gantikan peran FSO 
Madura Jaya yang sebelumnya 
beroperasi di Lapangan Poleng, 
Blok West Madura Offshore.

“Ini merupakan salah satu 
bentuk sinergi positif antara 
Pertamina dan anak-anak 
perusahaan, yang diharapkan 
bisa terwujud pada proyek-
proyek lainnya dalam rangka 
optimalisasi sumber daya 
yang diharapkan dapat men-
ciptakan efisiensi sekaligus 
meningkatkan kontribusi bagi 
penerimaan negara melalui Per-
tamina,”tutur Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan.

FSO Pertamina Abherka 

merupakan hasil konversi kapal 
tanker MT. Geudongdong 
dan menjadi proyek konversi 
pertama yang dilaksanakan 
Pertamina Shipping.  Perta-
mina Shipping juga akan 
mengoperasikan FSO tersebut 
selama 10 tahun di daerah 
ope rasi PHE WMO tanpa 
docking, dengan nilai kontrak 
US$71 juta.

FSO Pertamina Abherka 
memiliki kapasitas 600.000 
barel dan dapat melayani 
akomodasi untuk 150 pekerja. 
Dengan FSO Per tamina 
Abherka, PHE WMO dapat 
menampung minyak hasil 
pro duksi  sampai  30.000 
barel per hari, sehingga akan 
memberikan kontribusi positif 
bagi pencapaian target lifting 
minyak nasional.

Dengan pergantian FSO 
diharapkan PHE WMO dapat 
meminimalisasi downtime 
pada saat melaksanakan 
lifting minyak. “Adanya FSO 
Pertamina Abherka juga sangat 
menunjang kelancaran operasi 
yang akan berdampak positif 

bagi penyediaan energi di 
wilayah Jawa Timur sehingga 
pertumbuhan ekonomi di 
wilayah setempat dapat dipa-
cu,”ujar Karen.

Tahun ini PHE WMO me-
nargetkan produksi minyak 
sebesar 20.000 barel per hari 
dan gas sebesar 166.4 juta 
kaki kubik per hari (MMSCFD). 
Produksi gas dari WMO dialir-
kan kepada PLN, PGN, BUMD 
Gresik, dan Media Karya 
Sentosa sehingga secara tidak 
langsung beroperasinya FSO 
ini akan memberikan jaminan 
kelangsungan pengaliran gas 
bagi listrik dan industri di sekitar 
Jawa Timur.

Sementara i tu Kepala 
BPMIGAS R. Priyono me-
ngatakan proyek konversi 
FSO Pertamina Abherka telah 
mendorong mewujudkan In-
donesia Incorporated, dimana 
industr i  hulu migas telah 
mem berdayakan industri-
industri lainnya seperti industri 
perkapalan, perbankan, dan 
lain-lain. Dia juga mengatakan 
pengerjaan FSO Pertamina 

Abherka memperlihatkan hasil 
yang membanggakan baik 
dari segi tingkat kandungan 
lokal maupun dari sisi waktu 
pengerjaan.

“Penger jaan konvers i 
ini mempunyai pencapaian 
kandungan lokal sebesar 70%, 
dan dari sisi waktu, pengerjaan 
konversi ini dilakukan dengan 
waktu yang sesuai dengan 
rencana yaitu 10 bulan. Proyek 
ini sejalan dengan salah satu 
paradigma baru industri hulu 
migas yaitu tidak hanya menjadi 
penghasil penerimaan negara, 
tetapi meningkatkan kapasitas 
nasional,” ujar Priyono.

Nilai tingkat kandungan 
lokal terus menunjukkan pe-
ningkatan dari tahun 2007. 
Di tahun 2011 total nilai ko-
mitmen pengadaan barang/
jasa di seluruh Kontraktor KKS 
mencapai lebih dari US$11,81 
miliar dengan komitmen TKDN 
agregat 60,63 persen.

“Saya berharap TKDN 
akan terus meningkat di masa 
yang akan datang,” pungkas 
Priyono.•deWi sri utami

jakarta - Usai penanda-
tanganan PKB Periode 2012 
– 2012 di Lantai 21 Gedung 
Utama pada Senin (13/8), 
diadakan  sosialisasi  perdana 
PKB Periode 2012 – 2014 
yang diikuti para GM dan 
manajer SDM unit-unit Per-
tamina di daerah. Acara 
dipimpin oleh VP Strategic 
HR Suwardi  Somantri dan 

sosialisasi Perdana Pkb Periode 2012 - 2014
Pres iden  FSPPB Ugan 
Gandar.

Suwardi Somantri me-
nyatakan, sosialisasi perdana 
PKB 2012 – 2014 tidak cu kup 
hanya sekali saja. “Karena 
m a s a l a h  p e m a h a m a n , 
t e rmasuk  d i  da l amnya 
penafsiran, itu bisa menjadi 
hal yang kritikal di dalam 
pelaksanaannya. Masalah 

penafsiran ini, bisa menjadi 
hal yang seru atau juga bisa 
menjadi hal yang lumrah. 
Oleh karena itu, sosialiasasi 
menjadi semacam arena kita 
memahami PKB ini bersama-
sama, ” kata Suwardi.  

Ugan Gandar menyatakan 
harapannya agar  para pekerja 
dapat menjalankan  good 
corporate governance dalam 

bekerja. “Persoalan-persoalan 
yang selama ini  menjadi 
masalah di unit, kini menjadi 
concern kita. Jadi tolonglah 
dikelola dengan sebaik-
baiknya,” papar Ugan. 

Ugan pun menyatakan, 
FSPPB selalu siap untuk ber-
mitra dengan seluruh jajaran 
manajemen yang ada di unit. 
“Kita mengadakan beberapa 

kegiatan di unit, kehadiran 
para pekerja dan keluarganya 
i tu dapat meningkatkan 
kedekatan dan membangun 
hubungan industrial yang 
harmonis. ,” tegasnya. 

Karena itu, Ugan pun 
meng  imbau para akt iv is 
FSPPB di daerah untuk mem-
bangun hubungan dengan 
fung si SDM di unit, agar 

kekakuan hubungan dapat 
menjadi cair.  

Direncanakan tim so-
sialisasi PKB yang terdiri dari 
kedua belah pihak, akan 
bekerja sampai 10 September 
mendatang, sesuai dengan 
kesepakatan awal. Sosialisasi 
juga akan diberikan kepada 
istri para pekerja.•uriP herdiman 

kambali

jakarta – Sebagai bentuk kepedulian Pertamina 
terhadap kemajuan bangsa Indonesia, Pertamina 
Learning Center (PLC) mengaktifkan kembali 
perpustakaan di Simprug, Jakarta, Selasa (7/8). 

Da lam kesempatan tersebut ,  VP PLC 
Hasnil Rasyid menjelaskan, pengaktifan kembali 
perpustakaan PLC ini dibantu oleh para pekerja 
Data dan Informasi Korporat yang memberikan 
kemudahan melalui sistem digitalisasi. Sistem 
digitalisasi merupakan layanan untuk mendukung  
proses pembelajaran yang disertai dengan koleksi 
buku yang semakin banyak. Bahkan, lanjutnya, 
saat ini e-book dan e-journal bisa diakses melalui 
smartphone.

Selain itu, banyak mahasiswa yang menjadikan 
perpustakaan Pertamina  sebagai sumber referensi 
pengetahuan seputar dunia Migas. Di sinilah peran 
perpustakaan Pertamina dalam meningkatkan 
kualitas generasi bangsa dengan membaca.

“Sinergi antara fungsi Data & Info Korporat serta 
PLC membuat perpustakaan ini semakin canggih. 
Tahap peningkatan perpustakaan PLC akan terus 
dilakukan untuk menjadikan pustaka PLC lebih 
maju  dalam mendukung pencapaian misi “Leading 
Asia Energy”. Semoga, perubahan ini semakin 
merangsang minat baca insan Pertamina dan 
pengunjung perpustakaan lainnya,” ujar Hasnil.

Pada kesempatan yang sama, Manager Data dan 
Informasi  Ghanapati memperkenalkan improvement 
project yang dapat mempermudah akses dan 
pendataan untuk pembaca, dengan menggunakan 
perangkat Digital Library System, yang terhubung 
oleh alat Radio Frekuensi Identification (RFId). 
Perpustakaan ini pun menggunakan sistem Self 
Service Library. 

“Menariknya, perpustakaan disempurnakan 
dengan fasilitas delivery book.  Apabila pembaca tidak 
memiliki waktu untuk berkunjung ke perpustakaan, 
maka petugas perpustakaan dapat mengirim 
pesanan buku yang ingin dipinjam  setelah memesan 
buku via telepon,” ujar Ghanapati.• may sarah/ndj

 


