
Menjelang akhir triwulan I, kita akan sering membaca pem
beritaan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
Tahunan yang diselenggarakan oleh perusahaanperusahaan 
di berbagai belahan dunia. RUPS Tahunan ini merupakan salah 
satu kewajiban perusahaan sebagai pertanggungjawaban 
kinerja Manajemen kepada Pemegang Saham. Selain 
menjelaskan mengenai kinerja operasional dan keuangan, 
salah satu pembahasan yang cukup menarik dalam RUPS 
Tahunan adalah kompensasi terhadap manajemen dan seluruh 
karyawan sebagai apresiasi pencapaian kinerja, atau biasa 
dikenal sebagai “bonus”.  

Di beberapa kawasan, pembagian bonus yang seharusnya 
menjadi hal rutin justru menjadi masalah terutama bagi 
beberapa sektor bisnis strategis. Salah satunya, saat para 
pejabat Uni Eropa menyepakati pembatasan bonus untuk 
kalangan Perbankan (27/3). Padahal sebelumnya, para Bankir 
top dapat menerima bonus hingga berkali lipat dari gaji pokok 
walau kinerja perusahaannya tidak memuaskan. Pembagian 
bonus yang besar dituding sebagai salah satu penyebab para 
Bankir mengabaikan risiko, sehingga memicu krisis ekonomi. 
Tidak hanya pengambil kebijakan Uni Eropa, rakyat Swiss juga 
berniat melakukan referendum untuk menentukan pemberian 
hak veto bagi Pemegang Saham untuk menentukan besaran 
gaji eksekutif perusahaan. Kebijakan dan langkah referendum 
tersebut, tidak terlepas dari kegusaran publik atas praktek 
bisnis yang dianggap tidak mengindahkan etika dan risiko. 
Kegusaran tersebut menguat kala AIG, salah satu institusi 
keuangan yang mendapat suntikan dana talangan Pemerintah 
Amerika Serikat akibat krisis subprime mortgage 2008, ternyata 
malah memberikan bonus besar bagi manajemennya. Contoh 
lain adalah ketika Group Chief Executive Barclays Group, salah 
satu bank tertua dan terkemuka asal Inggris, memperoleh 
gaji dan bonus yang sangat besar walaupun bank tersebut 
terlibat dalam skandal manipulasi LIBOR. Sementara itu, UBS 
mengalami kecaman di Swiss karena membukukan rugi yang 
signifikan pada tahun 2008. Kerugian tersebut diindikasi terjadi 
karena budaya pemberian bonus yang menyebabkan para 
manager melakukan “excessive risk-taking”.

Pembatasan pemberian bonus tentu memiliki pro kontra 
tersendiri, salah satunya keengganan dari calon pekerja 
bertalenta hebat untuk bekerja di sektor perbankan (terjadi 
talent fight). Namun, pendukung kebijakan pembatasan ini 
berharap, pembatasan dapat memacu para bankir untuk 
mematangkan resiko bisnisnya lebih dalam. 

Lebih jauh, praktik bisnis yang sehat dan selalu mem
pertimbangkan risiko, merupakan hal yang harus selalu 
dilakukan oleh Manajemen dan seluruh pekerja perusahaan. 
Apresiasi kinerja berupa pembagian bonus merupakan nilai 
tambah atas pencapaian perusahaan, maupun apresiasi atas 
kontribusi individu.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.
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Keseimbangan Kompensasi manajemen 
di seKtor perbanKan eropa

Hapus ‘silo mentality’,
terus maksimalkan Kinerja

JAKARTA –  Di hadapan 
selu ruh pekerja Pertamina, 
Direktur Utama Pertamina Ka
ren Agustiawan menyatakan 
hal tersebut dalam Town 
Hall Meeting yang digelar 
di Kantor Pusat Pertamina, 
pada Rabu, (27/2). Acara 
tersebut diadakan setelah 
seluruh Direksi dan Komisaris 
Pertamina mengadakan 
Rapat Umum Pemegang 
Saham.

Karen menyampaikan, 
pemegang saham memberi
kan apresiasi yang tinggi 
ke pada Pertamina karena 
menunjukkan peningkatan 
laba usaha yang sangat sig
nifikan. Dari Rp 20,47 triliun 
pada tahun 2011 menjadi 
Rp 25,89 triliun pada tahun 
2012.

Selain itu, laporan ke
uangan tahun 2012 Per
tamina te lah  d ise tu ju i , 
disahkan dan mendapat 
apresiasi dari pemerintah. 
Pertamina disebutsebut 
sebagai perusahaan dengan 
anak perusahaan terbanyak 
yang beroperasi baik di dalam 
dan di luar, dengan wilayah 
operasional dari Sabang 
sampai Merauke. 

“Pencapa ian k iner ja 
keuangan di tahun 2012  
ini sebenarnya bisa lebih 
ditingkatkan jika saja kita 
tidak mengalami kerugian 
da lam b isn is  LPG non 
subsidi dan BBM PSO,” kata 
Karen dalam acara yang 
direlay langsung di 47 unit 
operasi, unit bisnis, dan anak 
perusahaan Pertamina.

Se la in  memaparkan 
berbagai pencapaian di 
berbagai sektor, jajaran Direksi 
juga mengungkapkan evaluasi 
kinerja tahun 2012 serta 
rencana kerja tahun 2013. 
Disebutkan bahwa Pertamina 
harus meningkatkan kembali 
Key Performance Indicator 
(KPI), yang kini mencapai 
99,22 persen. Angka tersebut 
terbilang kalah dibanding 
tahuntahun sebelumnya.

“KPI yang tidak mencapai 
target bobot 12 persen. 
Realisasi total investasi juga 
masih kurang. Bulan April, 
saya akan terjun ke masing
masing Direktorat untuk 
bertanya apa solusinya,” 
katanya.

Terka i t  dengan KPI , 
Karen juga mengidentifikasi 
beberapa hal yang harus 
lebih dipacu untuk memenuhi 
target perusahaan, seperti 
EBITDA Margin, persentase 
pencapaian laba usaha 
Anak Perusahaan Hulu, 
laba usaha hulu hilir (KM), 
market share – fuel industrial 
(FIM), peningkatan produksi 
geothermal, volume penjualan 
domestik (NPSO, NPLN, 
NTNI), serta rasio pencapaian 
realisasi total investasi.

Atas nama jajaran  Direksi, 
Karen meng ungkapkan 
pentingnya dukungan dan 
komitmen dari  keluarga 
besar Pertamina. Termasuk 
untuk terus meningkatkan 
awareness terhadap ke se
lamatan kerja, kesehatan dan 
lindungan kerja.

“Berpik ir lah terbuka, 
ber kemauan untuk maju 
dan ha pus  silo mentality. 
Kita harus menyatukan visi  
sebagai satu keluarga besar 
Pertamina. One Pertamina. 
Tingkatkan sinergi antar unit 
kerja maupun AP dengan 

mendahulukan kepentingan 
korporasi,” tandasnya. 

Berkaitan dengan kontrak 
manajemen tahun 2013, akan 
berubah dari format balanced 
scorecard menjadi KPKU 
(Kriteria Penilaian Kinerja 
Unggul). Untuk mendukung 
bersa tunya  Per tamina , 
Direksi memutuskan ada 
beberapa kegiatan yang akan 
dilakukan secara master 
agreement, dimana AP tidak 
lagi membuat tender sendiri 
tapi mengikuti tender yang 
dibuat oleh korporat.•SAHRUL 

HAETAMY ANANTO

Walaupun mendapat 
apresiasi tinggi dari 
pemegang saham karena 
menjadi BUMN pertama 
yang menyelesaikan 
laporan keuangan dan 
menggelar RUPS, namun 
seluruh insan Pertamina 
harus terus maksimalkan 
kinerja.
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan motivasi kepada 
seluruh insan Pertamina agar bersatu untuk meningkatkan kinerja pada tahun ini, 
menyempurnakan pencapaian yang telah diraih selama tahun 2012.



2No. 09Visi

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

misi

POJOK
MANAJEMEN DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA GAS (PERTAGAS)

GUNUNG SARDJONO HADI

Kinerja pertagas 
taHun 2012 lampaui target
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

Pengantar Redaksi :
PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai anak perusahaan 

PT Pertamina (Persero) yang bergerak di sektor midstream 
dan downstream industri gas Indonesia semakin menunjukkan 
kemajuan kinerjanya. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 
pencapaian laba usaha 2012 sebesar Rp 1,5 triliun dan melebihi 
target Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) 2012, yaitu 
Rp 1,3 triliun. Berikut pemaparan Direktur Utama PT Pertamina 
Gas, Gunung Sardjono Hadi di hadapan insan pers pada 13 
Februari 2013.

Bidang usaha apa saja yang saat ini dijalankan oleh 
Pertagas ? Sejak berdirinya Pertagas pada tahun 2007, hingga 
saat ini terdapat empat bidang usaha yang diperankan oleh 
Pertagas yaitu Transportasi Gas (mentransportasikan gas produksi 
Pertamina EP, PHE/JOB, Pertamina EP Cepu dan KKKS); Niaga 
Gas (membeli dan memasarkan gas produksi Pertamina EP, PHE/ 
JOB, Pertamina EP Cepu dan KKKS); Processing Gas (Extraction 
Plant LPG), serta Transportasi Minyak (menyalurkan minyak lewat 
jalur pipa TempinoPlaju). Selain itu Pertagas juga mengembangkan 
bisnis lain terkait, seperti  CNG, LNG Receiving Terminal, Mini LNG 
Plant, Independent Power Producer (IPP).

Untuk menjalankan bidang usaha tersebut, Pertagas 
membentuk anak perusahaan, yaitu Pertagas Niaga (Kepemilikian 
Saham 99 persen), PertaSamtan Gas (66 persen), Perta
Kalimantan Gas (70 persen) dan Perta Daya Gas (65 persen).

Sejauh ini bagaimana kinerja Pertagas di tahun 2012? 
Kinerja keuangan Pertagas untuk pendapatan usaha mencapai 
Rp3,8 triliun (RKAP Rp 3,4 triliun) dengan beban usaha Rp 2 triliun. 
Sehingga pencapaian laba usaha Pertagas sebesar 153,39 juta 
dolar AS atau senilai Rp 1,5 triliun (RKAP 152,91 juta dolar AS atau 
Rp 1,3 triliun). Laba bersih yang diperoleh Pertagas adalah Rp 1,2 
triliun (RKAP Rp 1 triliun), nilai realisasi laba bersih tersebut naik 
50% dibandingkan dengan tahun lalu (Rp 808 miliar).

Sedangkan kinerja operasi yang diraih oleh Pertagas sepanjang 
2012 untuk Transportasi Gas realisasinya sebesar 1.380 mmscfd 
atau naik 5 persen dibanding tahun 2011 (1.316 mmscfd). Di 
bidang Niaga Gas realisasi 2012 sebesar 23,07 mbbtu (RKAP 
21,04 mbbtu) atau naik 123 persen dibanding tahun lalu (10,34 
mbbtu). Sedangkan realisasi Pemrosesan Gas 43 Ton/Day atau naik 
59 persen dibanding tahun 2011 (27 ton/day), dan Transportasi 
Minyak 11.022 bopd (target RKAP 2012 10.274 bopd) atau naik 
7,7 persen dibanding tahun 2011 (10.235 bopd).

Bagaimana target untuk RKAP di 2013 ini? Jika berbicara 
pencapaian laba, dari laba usaha yang kita raih  tahun 2012 
sebesar 153,39 juta dolar AS, maka RKAP 2013 kita naikkan 
menjadi 155,88 juta dolar AS. Peluang volume bisnis di 2013 dari 
masingmasing bisnis sesuai dengan RKAP 2013 untuk niaga 
Gas  sebesar 33.573 bbtu, Proses Gas sebesar  323,63 ton/day, 
Transportasi Gas sebesar 1.444 bscfd dan Transportasi Minyak 
sebesar 10.383 bopd.

Investasi Pertagas  di 2013 meningkat 217 persen dari tahun 
2012. Angka ini cukup signifikan jika dibandingkan di tahun 2012 
yang nilai investasinya sebesar Rp 1 triliun sedangkan investasi 
RKAP 2013 sebesar Rp 3,41 triliun. 

Dari total investasi tersebut, Pertagas akan memfokuskan 

pada pembangunan pipa Lhok SukonBelawan dan Transjava Gas 
Pipeline GresikSemarang sebagai proyek andalannya. 

Kedua proyek tersebut berkontribusi 80 persen terhadap 
anggaran investasi dengan proyeksi untuk proyek pembangunan 
pipa jaringan gas Lhok SukonBelawan yang membentang di 
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara (Sumut) 
sebesar Rp 2,38 triliun dan proyek Transjava Gas Pipeline Gresik
Semarang sebesar Rp 293 miliar.

Lalu, sejauh apa kesiapan Pertagas untuk menjadi 
perusahaan gas kelas dunia ? Kita ingin mengejar visi kita 
untuk menjadi Perusahaan Gas Nasional Berkelas Dunia di tahun 
2015 dengan misi melaksanakan bisnis transportasi migas, niaga 
gas, pemrosesan gas dan distribusi gas, yang dikelola secara 
profesional dengan tujuan memberikan nilai tambah kepada para 
stakeholder, berwawasan lingkungan, mempunyai keunggulan dan 
mengutamakan keselamatan.

Untuk menjadikan Pertagas menjadi world class, ada 4 empat 
parameter yang harus kita capai. Pertama, Financial Excellence 
dengan tolak ukur profit per Kapita 250.000 dolar AS per pekerja, 
International Financial Reporting Standards (IFRS) dan Annual 
Report dan Sustainability Report yang harus tercapai sebelum 
2015.

Kedua, Operating Excellence dengan tolak ukur kepada Best 
Engineering Practice (menggunakan teknologi & sistem terkini 
dalam kegiatan operasional), Implementasi SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition), PIMS (Pipeline Integrity Management 
System), GMS (Gas Management System), dan AIM (Asset Integrity 
Management).

Ketiga, HSE Excellence yang tidak kalah pentingnya dengan 
target ISRS 7 karena untuk menjadi world class score minimal 
adalah ISRS 5, ISO 14001 (standar internasional untuk Sistem 
Manajemen Lingkungan) dan pencapaian OHSAS 18001 (standar 
internasional untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja).

Keempat, HRD Excellence dimana Pertagas saat ini tengah 
membuka peluang melalui proses recruitment secara online untuk 
menjaring  Sumber Daya Manusia yang potensial.

Sebelum 2015, di tahun 2012 inipun Pertagas sudah bisa 
dikatakan “World Class” karena  sebagian dari empat parameter 
tersebut sudah kita capai di tahun 2012 yaitu dilihat dari profit per 
Kapita sudah di atas 250.000 dolar As, yaitu 406.181 dolar AS, 
IFRS, dan Annual Report sudah kita lakukan. Selain itu juga PIMS, 
GMS, OHSAS 18001 dan HRD Excellence sudah kita lakukan.

Komitmen seperti apa yang dilaksanakan oleh Pertagas 
untuk meraih visi dan misinya perusahaan?  Dalam menjalankan 
bisnis perusahaan, nilai yang dipegang oleh seluruh pekerja 
Pertagas adalah “CHOPPER” yaitu Customer Satisfaction, HSE 
Concern,  Operation Excellent, Profit, Personal Improvement. Untuk 
dapat mencapai CHOPPER tersebut seluruh pekerja Pertagas 
bekerja dengan To be Profesional, Doing the Best, Team Work 
dan Integrity.

Disamping menjalankan tata nilai 6C (Clean, Competitive, 
Confident, Customer Focus, Commercial, Capable) yang dica
nangkan oleh PT Pertamina (Persero), Pertagas juga menambahkan 
nilai tersebut dengan EGG (Empathy, Governance, Growth).•IRLI 

KARMILA
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Januari 2013 mengenai bagaimana solar panel berperan, pada 
kesempatan ini saya ingin melanjuti share bagaimana perencanaan 
dalam implementasi nyata solar panel pada gedung di Kantor Pusat 
Pertamina. Sharing ini bermaksud agar kelak solar panel dapat kita 
terapkan tiaptiap rumah dan bagaimana konstruksi pemikiran dan 
dasar sebelum memulainya.

Di dalam perencanaan pengadaan solar panel, kita akan 
menemukan istilah WP. WP adalah kependekan dari Watt-Peak.
Watt- Peak biasa digunakan dalam dunia solar energy karena sinar 
matahari dapat berubahubah setiap detik, menit bahkan setiap 
jam dalam satu seperti gelombang sinusoidal. 

Kita ambil contoh pada sebuah lampu penerangan jalan 
bertenaga surya memiliki 100WP, ini artinya kuat sinar matahari 
pada saat itu maksimal daya yang dapat diserap atau output energy 
yang dihasilkan oleh perangkat tersebut adalah 100 Watt.

Merencanakan Implementasi Solar panel pada Gedung 
Perwira 6 di Pertamina Kantor Pusat

   

Sehubungan solar panel sangat bergantung pada sinar 
matahari, maka perencanaannya terdiri dari 4 logika dasar didalam 
merencanakan pekerjaan dimaksud. Yaitu :
1. Jumlah daya yang dibutuhkan dalam pemakaian seharihari 

(Watt-hour) pada gedung/bangunan eksisting
2. Berapa jumlah panel surya yang harus dipasang. 
3. Berapa unit baterai yang diperlukan untuk kapasitas yang di ingin

kan dan pertimbangan penggunaan tanpa sinar matahari
4. Hybrid atau single. Maksud hybrid disini adalah apakah 

instalasi solar cell ini kita kombinasikan dengan PLN dengan 
menggunakan inverter atau switch.

Apabila kita menentukan untuk “FULL OUTPUT” maka akan 
diperlukan banyak batter dan untuk perhitungan kebutuhannya 
akan ada “Faktor Angka Pengali” yang digunakan. Full output 
ini sangat ekonomis dengan ROI yang lebih cepat karena 
cocok sekali untuk diimplementasikan pada sektor Industri 
(pabrik, dll), commercial  (mall, gedung perkantoran, dll) serta 
telecommunication (BTS).

Namun kebutuhannya hanya PEAK saja, ini akan meminimalisir 
penggunaan battery atau tanpa battery sama sekali dan energi 
yang dihasilkan terutama untuk penggunaan di siang hari saja 
(Hybrid System) yang dapat kita kombinasikan dengan listrik 
PLN atau genset di Kantor Pusat. Ini sangat cocok untuk sebuah 
gedung yang tidak beroperasi 24 jam seperti pada Gedung Perwira 
6 Kantor Pusat Pertamina. Oleh karena itu, perencanaan diterapkan 
pada metode PEAK.

Berikut ini adalah contoh perhitungan apabila kita menggunakan 
FULL BACKUP, maka Gedung Perwira 6 akan membutuhkan daya 
sebesar 8000 Watt dengan asumsi sebagai berikut :

Asumsi 1 :  Dibutuhkan untuk dapat menyala 24 jam. Maka 
jumlah daya yang dibutuhkan untuk pemakaian seharihari adalah 
: 8000 WP x 24jam = 192.000 watt-hour per hari.

Asumsi 2 : Menggunakan Solar panel @ 100wp

Asumsi 3 : 
• Menggunakan battery kering type 12volt  100Ah (ah = ampere 

hour)

• Dalam tataran ideal, digunakan faktor angka pengali 2 & 3 
untuk menghitung kebutuhan battery, atau secara total angka 
pengalinya adalah 6 (dari 2 x 3). 

Angka pengali 2 (dua), timbul karena battery tidak boleh lebih 
dari 50% kehilangan kapasitasnya bila ingin batterynya tahan 
lama, terutama untuk battery kering seperti type ge. Dengan kata 
lain diusahakan agar DOD ( Depth of Discharge ) tidak melampaui 
50% karena akan sangat mempengaruhi life time dari battery itu 
sendiri. Faktor angka pengali 3 (tiga) adalah untuk kebutuhan 
Battery. Angka 3 ini adalah kemungkinan terburuk dari jumlah hari 
yang diasumsikan terjadi hujan/mendung/tidak ada sinar matahari 
selama 3 hari berturutturut, namun ada juga yang menghitung 
langsung faktor angka pengalinya 4 atau 5 saja

Maka berdasar asumsi 1, 2 , dan 3, diperoleh perhitungan 
untuk :

1. Banyaknya solar panel yang diperlukan :
         192.000   = 1.920 pcs
     (100wp/hari) 

2. Banyaknya Battery yang diperlukan : 8000 Watt/12V = 667A, 
jika kita menggunakan battery 100Ah, maka akan dibutuhkan 
78 battery.

 
Harga panel surya tergantung dari beberapa faktor, yaitu :

• Type panel/ teknologi/ efisiensi
• Ukuran panel dan daya dalam Watt yang dihasilkan per jam.

Sehingga untuk full back up solar panel biaya yang 
diperlukan, saat ini apabila harga per WP adalah sebesar Rp 
50.000, maka dibutuhkan 1.920 pcs x Rp 50.000 = Rp 96 Juta. 
Sedangkan untuk battery diperlukan 8 pcs x Rp 500.000 = Rp 
4.000.000. Belum termasuk harga inverter dengan total biaya Rp 
100.000.000, (min).

 

Apabila kita hanya menggunakan untuk “PEAK” saja, maka 
komponen biaya battery kita hilangkan sehubungan bangunan/ 
gedung tidak beroperasi 24 jam, maka  total biaya yang dibutuhkan 
belum termasuk switch PLN adalah sebesar Rp 96.000.000, 
lebih rendah dari menggunakan full outpeak. Seperti yang telah 
disampaikan, harga tersebut tentu saja belum termasuk biaya :
• Charge Controller dan inverter
• Penambahan kabel (diluar paket standar) dan asessoris atau 

additional options lainnya
• Biaya instalasi
• Biaya delivery 
• Upah,
• Pajak, dan lain-lain

Kemudian timbul berapa keuntungan kita dan berapa lama 
BEP? Untuk full backup solar panel, kita dapat berhemat sebesar 
Rp 10.4 juta/bulan atau Rp 124 juta/tahun, BEP antara 1-2 tahun 
saja. Jadi adakah alasan lain untuk menunda implementasi solar 
panel ini?

Demikian, semoga dapat memberikan sedikit pencerahan, dan 
berharap agar solar cell ini dapat diterapkan dengan harga murah 
di setiap rumah tangga, tidak hanya gedung perkantoran saja.•

Ada satu pesan mendalam yang tertangkap 
saat townhall meeting perdana tahun 2013 di 
Kantor Pusat Pertamina. “At the end of the 
day, you’re One Pertamina!”. Pesan awal yang 
dilontarkan Direktur Uta ma Pertamina Karen 
Agustiawan karena merasakan masih kentalnya 
silo mentality di lingkungan Pertamina.

Dalam sebuah perusahaan, tak bisa 
dipungkiri terjadi silo-silo dari beberapa 
bagian. Target kinerja yang tinggi dan harapan 
mendapatkan reward terbaik, mau tidak mau 
akan melahirkan persaingan. Di satu sisi, 
persaingan menjadi pemacu untuk memperbaiki 
kinerja, mendorong setiap individu lebih 
berkembang dan ujungnya akan memberikan 
dampak positif bagi perusahaan.

Namun, jika tidak memahami persaingan 
dengan benar, maka akan melahirkan halhal 
yang sifatnya kontraproduktif. Persaingan 
di sebuah perusahaan, bisa menjadi medan 
perang antar departemen, antar bagian, 
antar fungsi atau anak perusahaan untuk 
memperebutkan posisi terbaik. ‘Pulaupulau’ 
pribadi lahir. Kelompokkelompok tertentu 
bermunculan dan saling beradu meskipun 
mereka masih saudara dan satu keluarga dalam 
induk perusahaan yang sama.

Apa yang bisa mengembalikan persaingan 
tersebut ke khittahnya, tentu saja dengan 
menengok kembali visi dan misi perusahaan. 
Memahami kembali apa yang akan dicapai serta 
tujuan akhirnya untuk apa? Dengan melihat 
visi, misi, target  serta rencana jangka panjang 
perusahaan yang telah digariskan, niscaya 
persaingan tetap terjadi namun lebih bernuansa 
pada persaingan yang kolaboratif.

Karena itu, jangan sampai persaingan 
dalam arti positif  yang sudah terbangun di 
perusahaan ini, dikorbankan untuk halhal yang 
sifatnya kontraproduktif. Jangan sampai efek 
positif persaingan justru berdampak buruk bagi 
produktivitas perusahaan secara keseluruhan.

Bersaing tetap harus dilakukan, tetapi 
harus berprinsip untuk senantiasa bekerja 
sama. Bersaing tanpa mengurung diri, ataupun 
menjadi kelompok eksklusif. Karena tujuan akhir 
yang akan dicapai adalah sama. Ibarat satu 
tulang daun kelapa, ia tidak akan bisa berfungsi 
maksimal sebagai lidi yang dapat membersihkan 
karena mudah patah. Namun jika tulangtulang 
daun kelapa itu dikumpulkan jadi satu dan diikat 
dengan kuat, maka ia akan berfungsi maksimal 
sebagai sapu lidi.  

Itulah perumpamaan sederhana dari sebuah 
soliditas tim. Niat bersinergi untuk mencapai 
tujuan harus dikuatkan dengan corporate values, 
nilainilai perusahaan yang harus tertanam 
dalam setiap diri pekerja. Dan Pertamina 
memiliki tata nilai 6C, Clean, Competitive, 
Confidents, Customer Focused, Commercial, 
dan Capable.

Visi dan misi yang didasari oleh corporate 
values yang kuat, tentu akan menjelma 
menjadi sebuah sinergisitas yang harmonis. 
Tentu dengan menyadari sepenuhnya, untuk 
membangun sebuah entitas bisnis raksasa yang 
mendunia, masingmasing individu atau bagian 
harus menyadari, semua peran, baik kecil 
ataupun besar asal dijalankan dengan ikhlas, 
pasti akan memberikan kontribusi maksimal 
pada akhirnya.•
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perubahan organisasi direktorat pemasaran & niaga :

bergerak serentak

POSISI

J A K A R TA  –  D e n g a n 
ditetapkannya 86 pejabat 
baru di Direktorat Pemasaran 
& Niaga Pertamina, menjadi 
salah satu upaya percepatan 
mewujudkan Per tamina 
sebagai perusahaan energi 
nasional kelas dunia yang 
siap menghadapi tantangan 
dan daya saing bisnis kini dan 
akan datang. 

“Jabatan bukan ha
nya amanah, tapi sebuah 
kehormatan. Saya meng

inginkan para pejabat bisa 
menjaga kehormatannya 
dengan tanggung jawab 
yang besar. Untuk itu saya 
ingin kita bersinergi dalam 
melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab pekerjaan 
seharihari. Mari bersama kita 
bersinergi bergerak serentak,” 
ujar Direktur Pemasaran & 
Niaga Pertamina  Hanung 
Budya dalam sambutannya 
usa i  mengukuhkan  86 
pejabat baru di lingkungan  

Marketing&Trading di Ruang 
Singosari Hotel Borobudur, 
Rabu (20/2).

Hanung mengatakan, 
restrukturisasi organisasi 
Direktorat Pemasaran & Niaga 
dirasa perlu sebagai jawaban 
atas tuntutan dunia bisnis 
global yang semakin agresif. 

Melalui restrukturisasi 
organisasi ini maka keberadaan 
masingmasing Vice President 
lini bisnis tetap dipertahankan 
sebagai penanggung jawab 

masingmasing lini bisnis 
dalam hal menentukan arah, 
kebi jakan, strategi,  dan 
pembinaan fungsional pekerja 
masingmasing lini bisnis yang 
tersebar di seluruh region, 
serta memonitor hasilnya. 

Selain itu, peran General 
Manager di region ditingkatkan 
sebagai pe nang gung jawab 
operasi de ngan membawahi 
seluruh kegiatan operasi lini 
bisnis dan fungsi  Direktorat 
Pemasaran & Niaga  yang ada 

SUHARTOKO
SVP Fuel Marketing & 
Distribution

di region, kecuali Lubricants 
dan Marine. Pembagian 
wilayah lini bisnis dan fungsi di 
region mengikuti region GM, 
kecuali Petrochemical. 

“Tugastugas berat sudah 
menanti. Kita harus buktikan 
organisasi baru ini mampu 
menghadapi tantangan dan 
memenangkan persaingan ke 
depan. Saya berikan waktu 
6 bulan untuk membuktikan 
Anda semua layak menduduki 
posisi baru dengan 100 

persen totalitas komitmen dan 
integritas,” tegas Hanung.

S e b a g a i  w u j u d  k o 
mitmen menjalankan tugas 
dan tanggung ja wab yang 
diemban, usai pengukuhan 
d i l angsungkan  penan 
datanganan sekaligus pem
bacaan Pakta Integritas. 
Berikut 86 pejabat baru 
di l ingkungan Direktorat 
Pemasaran & Niaga.• IRLI 

KARMILA

TARYONO
SVP Non Fuel Marketing

MOcHAMMAD YUDHIE RF
SVP Shipping

MUcHAMAD ISKANDAR
VP Retail Fuel Marketing,
Fuel Marketing & Distribution

FERDY NOVIANTO
VP Industrial Fuel Marketing,
Fuel Marketing & Distribution

ALFIAN NASUTION
VP Supply & Distribution,
Fuel Marketing & Distribution

WISNUNTORO
VP Aviation,
Non Fuel Marketing

GIGIH W. HARI IRIANTO
VP Domestic Gas,
Non Fuel Marketing

SUPRIYANTO DH
VP Lubricants,
Non Fuel Marketing

B. TRIKORA PUTRA
VP Petrochemical Trading,
Non Fuel Marketing

HARDI SUYOKO
VP Technical Services,
Non Fuel Marketing

ARIE cONRAD PRANOTO
VP Own Fleet,
Shipping

MULYONO
VP Shipping Operation,
Shipping

JUMALI
PSO Retai l Fuel Marketing 
Manager,
Retail Fuel Marketing, 
Fuel Marketing & Distribution

WALJIYANTO
Commercial Retail Fuel 
Marketing Manager,
Retail Fuel Marketing, 
Fuel Marketing & Distribution

zULFIHANSYAH K. ISBAN
Channel Management 
Manager,
Retail Fuel Marketing, 
Fuel Marketing & Distribution

TENGKU FERNANDA
Marketing & Technical Support  
Manager,
Retail Fuel Marketing, 
Fuel Marketing & Distribution

KHOIRUDDIN S.B.
Key Account Industry Manager,
Industrial Fuel Marketing,
Fuel Marketing & Distribution

AMIR H. SIAGIAN
Key Account Marine Manager,
Industrial Fuel Marketing,
Fuel Marketing & Distribution

SIDHI WIDYAWAN
Non Key Account I & M 
Manager,
Industrial Fuel Marketing,
Fuel Marketing & Distribution

SUTIYONO
Marketing & Technical Support 
Manager,
Industrial Fuel Marketing,
Fuel Marketing & Distribution

ABDUL cHOLID
Operation Supply Chain 
Manager,
Supply & Distribution,
Fuel Marketing & Distribution

TAUFIK P. PUSPO
Fuel Terminal Manager,
Supply & Distribution,
Fuel Marketing & Distribution

HERMAN M. zAINI
Fuel Product Quality & Quantity 
Manager,
Supply & Distribution,
Fuel Marketing & Distribution

KRISTIJADI
Performance & Operation 
Manager,
Supply & Distribution,
Fuel Marketing & Distribution

ELDI HENDRY
Aviation Marketing Manager,
Aviation,
Non Fuel Marketing 

AGUS MAULANA
Aviation Operation Manager,
Aviation,
Non Fuel Marketing 

SURYA TRI HARTO
Aviation Product Quality 
Assurance Manager,
Aviation,
Non Fuel Marketing 

KUSUMO WIBOWO
Marketing & Operation Support 
Manager,
Aviation,
Non Fuel Marketing 

YANUAR BUDI HARTANTO
Domestic Gas Marketing 
Manager,
Domestic Gas, 
Non Fuel Marketing 

cHAIRUL ALFIAN ADIN
Operation Manager,
Domestic Gas, 
Non Fuel Marketing 

FIRMAN FEBRIANTO
Infrastructure Manager,
Domestic Gas, 
Non Fuel Marketing 

PRIMARINI
Kerosine to LPG Conversion 
Project Coordinator,
Domestic Gas, 
Non Fuel Marketing 

ANDRIA NUSA
Retail Marketing Manager,
Lubricant, 
Non Fuel Marketing 

SYAFANIR SAYUTI
Industrial Marketing Manager,
Lubricant, 
Non Fuel Marketing 

RUSTAM FIRDAUS
Product & Business 
Development Manager,
Lubricant, 
Non Fuel Marketing 

AzMY SAID
Production & Supply Chain 
Manager,
Lubricant, 
Non Fuel Marketing 

REDESMON MUNIR
Overseas & Sales  Manager,
Lubricant, 
Non Fuel Marketing 

JOKO PITOYO
Bitumen Manager,
Petrochemical Trading, 
Non Fuel Marketing 

ADI HARYONO
Special Chemical Manager,
Petrochemical Trading, 
Non Fuel Marketing 

WAHYU RIYADI
Aromatic & Olefin Manager,
Petrochemical Trading, 
Non Fuel Marketing 

BUDI YP HUTAGAOL
Engineering Manager,
Technical Services,
Non Fuel Marketing

FELIx HARIANTO WIBOWO
Maintenance & Inspection 
Manager,
Technical Services,
Non Fuel Marketing

DAVID MARTINUS NAPIUN
Procurement, Contract, & 
Budgeting Manager,
Technical Services,
Non Fuel Marketing

MULLER HUTAGAOL
Project Coordinator I,
Technical Services,
Non Fuel Marketing

AGUS PRANOTO
VP Marine, 
Shipping

SUBAGJO HARI MOELJANTO
VP Commercial,
Shipping

SOFYAN YUSUF
Project Coordinator II,
Technical Services,
Non Fuel Marketing

FM. ANGGORO W.
Project Coordinator III,
Technical Services,
Non Fuel Marketing

ISRIYANTO
Project Coordinator IV,
Technical Services,
Non Fuel Marketing

ROSMAN IFzAN
Port Management & Regulation 
Manager,
Marine,
Shipping

WIN PUDJO PAMULARSO
Marine Services Manager,
Marine,
Shipping

MUHAMMAD TAUFIK H.
Charter Out  Manager,
Commercial,
Shipping

I PUTU BENEDIN
Chartering Manager,
Commercial,
Shipping

MUHAMMAD ISHAK
Contract, Claim & Regulation
Manager,
Commercial,
Shipping

TOHA MIHARJA
Technical Fleet I Manager,
Own Fleet,
Shipping

ASIS WIYANTO
Technical Fleet II Manager,
Own Fleet,
Shipping

SUGIARTO BUDIHARDJO
Technical Commercial Fleet 
Manager,
Own Fleet,
Shipping

SIMSON KATIANDAGHO
Crewing Manager,
Own Fleet, 
Shipping

BOY ALWIS
Oversight Manager,
Own Fleet,
Shipping

HAYOM DWIPORO
Procurement & Fleet Support 
Manager,
Own Fleet,
Shipping

SISWOYO
Ship Operation I Manager,
Shipping Operation,
Shipping

SURYA GUNAWAN
Ship Operation II Manager,
Shipping Operation,
Shipping

EDY WURJANTO
Ship Operation Support 
Manager,
Shipping Operation,
Shipping

JOKO EKO PURWANTO
Bunker & Operation Compliance 
Manager,
Shipping Operation,
Shipping

GUNARTO WIDODO
Shipping Strategic Development 
Manager,
Shipping

SYAHRUL
Safety Management 
Representative Manager,
Shipping

PRATOMO SETYOHADI
New Ships Project Coordinator,
Shipping

HADI PURNOMO
Strategic Planning Manager,
Strategic Planning & Business 
Development

BAMBANG PONTJO L.
Business Development Manager,
Strategic Planning & 
Business Development

ERWIN HISWANTO
Supply Chain Management & 
Infrastructure Manager,
Strategic Planning & Business 
Development

RUDOLF FIRMAN D.
M & T Subsidiary Management 
Manager,
Strategic Planning & Business 
Development

TEDY WAcHYUDI
Business & Operational Risk
Manager,
Strategic Planning & Business 
Development

TENGKU BADARSYAH
Quality Management Manager,
Strategic Planning & Business 
Development

NINA SULISTYOWATI
VP Strategic Planning & 
Business Development

GAMA WIDYAPUTRA
HSSE Manager

KUSNENDAR
Business Support Manager

GANDHI SRIWIDODO
GM Marketing Operation 
Region I,
Fuel Marketing & Distribution

FARIS AzIz
GM Marketing Operation 
Region II,
Fuel Marketing & Distribution

HASTO WIBOWO
GM Marketing Operation 
Region III,
Fuel Marketing & Distribution

RIFKY E. HARDIJANTO
GM Marketing Operation 
Region IV,
Fuel Marketing & Distribution

AFANDI
GM Marketing Operation 
Region V,
Fuel Marketing & Distribution

DANI ADRIANANTA
GM Marketing Operation 
Region VI,
Fuel Marketing & Distribution

AGENG GIRIYONO
GM Marketing Operation 
Region VII,
Fuel Marketing & Distribution

MOHAMMAD IRFAN
GM Marketing Operation 
Region VIII,
Fuel Marketing & Distribution

WINDRIAN KURNIAWAN
M & T Representative 
Pertamina Timor Leste
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pertamina bantu pembangunan 
asrama mahasiswa abdya

Peletakan batu pertama pembangunan asrama mahasiswa Abdya dilakukan oleh 
Bupati Aceh Barat Daya Jufri Hasanuddin. 
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gedung baru untuk 
siswa sman 3 
ogan ilir

pep Field jatibarang resmikan 
program budidaya domba 
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AcEH - Besarnya jumlah 
mahasiswa Aceh Barat Daya 
(Abdya) di Banda Aceh, 
Provinsi  NAD, membuat  
Peme rintah Kabupaten Aceh 
Barat Daya  membangun  
asrama  mahasiswa untuk 
mereka. Dan Pertamina 
melalui Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan (PK BL) 
berpartisipasi  dalam pem
bangunan asrama tersebut.

Peletakan batu pertama 
dilakukan oleh Bupati Aceh 
Barat Daya Jufri Hasanuddin 
dan Kepala PKBL FRM Region 
I Amrun Mahda pada Senin 
(18/2) di Desa Lam Gapang, 
Kecamatan Krueng Barona 
Jaya, Aceh Besar. 

H a d i r  d a l a m  a c a r a 
peletakan batu tersebut Wakil 
Bupati Aceh Besar Syamsul 
Rizal, Sales Area Manager 
BBM  FRM Region I M. Iqbal 
Dian Kurniawan, Sekdakab 
Ramli Bahar, para pejabat  
dari Pemkab Aceh Barat Daya 
dan Aceh Besar, serta para 
undangan yang merupakan 
tokohtokoh masyarakat Aceh 
Barat Daya dan Aceh Besar.   

B u p a t i  A c e h  B a r a t 
Daya Ju f r i  Hasanudd in 
menyatakan  pemba ngunan 
asrama  mahasiswa yang 
layak ini merupakan wujud 

OGAN ILIR - PT Pertamina EP Region 
Sumatera menyerahkan bantuan CSR senilai 
lebih dari Rp 1 miliar berupa gedung SMAN 
3 di Desa Kayu Ara Kecamatan Rambang 
Kuang kepada Pemda Ogan Ilir, Selasa 
(11/1).

Manajer Legal & Relat ion Region 
Sumatera, Agustinus secara simbolis 
menyerahkan duplikat kunci ruang belajar 
kepada Sekretaris Daerah Ogan Ilir H. Sobli. 
Acara berlangsung di Ruang Rapat Bupati 
Ogan Ilir di Inderalaya.  Serah terima tersebut 
sekaligus menjadi tanda penyerahan gedung 
SMAN 3 sebagai aset Pemda Ogan Ilir.

Agustinus menyampaikan, pembangunan 
sekolah tersebut merupakan bentuk kepe
dulian Pertamina terhadap bidang pendidikan 
serta peningkatan kualitas SDM di wilayah 
sekitar operasional perusahaan, khususnya 
di Kabupaten Ogan Ilir. Dengan jumlah 
anggaran yang mencapai lebih dari Rp 1 
miliar, bantuan yang diberikan berupa tiga 
ruang belajar dan satu ruang guru lengkap 
dengan furnitur serta satu  ruangan mushalla 
sekolah serta kamar mandi siswa dan 
guru. 

Manajer Legal & Relations Region 
Sumatera juga menyampaikan penyaluran 
dana CSR Pertamina di Ogan Ilir tidak 
hanya di bidang Pendidikan, namun juga 
pemberdayaan masyarakat. Contohnya 
pelatihan bagi masyarakat yang menekuni 
bidang anyaman rotan di Desa Tambang 
Rambang beberapa waktu yang lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda 
Ogan Ilir H. Sobli meminta kepada Camat 
Rambang Kuang untuk dapat menyampaikan 
kepada masyarakat di wilayahnya perihal 
bantuan Pertamina. “Pertamina peduli 
terhadap lingkungan sekitarnya dengan 
memberikan sejumlah bantuan. Jangan 
sampai masyarakat Rambang Kuang tidak 
tahu apa yang sudah diperbuat Pertamina,” 
ucap H. Sobli. 

Mewakili Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, 
Sekda  menyampaikan ucapan terima kasih 
atas bantuan gedung SMAN 3 ini sehingga  
siswa SMAN 3 tidak lagi menumpang 
di SMPN 7 Rambang Kuang.• PEP REGION 

SUMATERA

INDRAMAYU – Sebagai 
sa lah satu wujud nyata 
pelaksanaan program CSR 
pada masyarakat, kali ini PT 
Pertamina EP Region Jawa 
Field Jatibarang meresmikan 
program budidaya domba 
d i  Desa Karang layung, 
Kecamatan Sukra, Kabupaten 
Indramayu di Kantor Desa 
Karanglayung belum lama 
ini. 

Acara peresmian dihadiri 
o l e h  s e l u r u h  a n g g o t a 
kelompok ternak, Konsultan 
Pendamping Yayasan Sekar 
Mandiri, Dinas Peternakan 
Kab. Indramayu, Perangkat 
Desa dan Muspika yang 
bersamasama mengunjungi 
lokasi kandang ternak dom ba 
tersebut. 

dari kepedul ian Pemkab 
da lam membantu  pa ra 
mahasiswa menuntut ilmu 
di Banda Aceh. Namun ia 
mengakui bahwa anggaran 
yang ada sangat terbatas. 
Karena itu ia berterima kasih 
kepada semua pihak yang 
telah membantu Pemkab 
merealisasikan asrama ini. 

Bantuan Pertamina ini, 
lanjut Jufri,  sifatnya merupa
kan transfer langsung kepada 
rekening  Kabupatan Aceh 
Barat Daya. “Kegiatan ini kita 
bungkus dalam  anggaran 
multi years (tahun jamak), 
sehingga diharapkan tidak ada 
persoalan dengan peraturan 
per undangan yang mengatur 
pengadaan barang, jasa dan 
konstruksi, ” lanjut Jufri. “Arti
nya, ketika kegiatan ini kita 
kontrakkan tahun 2012, dan 
bisa dilaksanakan 2013. “ 

Bupati juga menjelaskan 
alasan asrama tersebut di
ba ngun di kota Banda Aceh. 
“Ini dilatarbelakangi  oleh 
semangat untuk terus men
dorong dan mendukung Ban
da Aceh sebagai pusat per
adaban  di Aceh,” ujar nya. 

Sementara Kepala PKBL 
FRM Region I Amrun Mahda  
menyatakan sa lah satu 
kegiatan di luar bisnis inti  

adalah mengimplementasikan  
Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL) atau SME 
& SR Partnesrship Program, 
maupun dengan   Corporate 
Social Responsibility (CSR). 

“ P e r t a m i n a  s a n g a t 
mendukung pengembangan 
dunia pendidikan, di antaranya  
pembangunan  fasilitas pe
nunjang pendidikan. Untuk 
itu, Pertamina  sangat mendu
kung pembangunan   Asrama 
Mahaiswa Kabupaten Aceh 
Barat Daya di Banda Aceh 
ini,” papar Amrun.

Diperkirakan ada sekitar 
4.000 mahasiswa Aceh Barat 
Daya yang  kuliah di Banda 

Aceh, tersebar di berbagai 
perguruan tinggi baik negeri 
maupun swasta. 

Asrama mahasiswa Aceh 
Barat Daya dibangun  di Desa 
Lam Gapang, Kecamatan 
Krueng Barona Jaya, Aceh 
Besar, di atas tanah seluas 
5.026 m2. Terdiri dari tiga blok. 
Blok pertama sudah selesai, 
blok kedua dibantu pihak 
Arab Saudi, dan  blok ketiga 
dibantu Pertamina. Blok ketiga 
akan terdiri dari 2 lantai dan 34 
kamar. Fasilitasnya terdiri dari  
mushalla, MCK,  lapangan  
volley dan basket, parkiran 
motor, dan sumur bor.•URIP 

HERDIMAN KAMBALI

Sebanyak 50  ekor domba 
beserta bantuan kandang 
diberikan oleh PT Pertamina 
EP Reg ion  Jawa F ie ld 
Jatibarang bagi kelompok 
ternak domba yang ada di 
desa tersebut.

Asisten Manajer Hupmas 
PT Pertamina EP Region 
Jawa  Dian Hapsari Firasati, 
menyampaikan kegiatan 
i n i  me rupakan  ben tuk 
kepedulian PT Pertamina EP 
Region Jawa Field Jatibarang 
dalam mengembangkan 
po tensi masyarakat serta 
me ningkatkan taraf hidup 
kelompok peternak . Budidaya 
yang awalnya dikembangkan 
oleh 18 anggota kelompok 
ternak diharapkan dapat ber
kembang sehingga tidak hanya 

sebatas pembudidayaan 
saja akan tetapi juga mampu 
memasarkan dengan op
timal.

Kades Karanglayung 
menyampa ikan  ucapan 
terimakasih atas bantuan dari 
PT Pertamina EP Region Jawa 
Field Jatibarang. Ia berharap  
dan berharap realisasi program 

ternak domba in i  dapat 
sejalan dengan tujuan yang 
diharapkan karena program ini 
sangat tepat bagi masyarakat 
Desa Karanglayung yang 
menjadi wilayah Ring 1 PT 
Pertamina EP Region Jawa 
Field Jatibarang.•PEP FIELD 

JATIBARANG
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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

oFi-aFi pQa : tahun 2011 : 98,5%, 
tahun 2012 : 99,0%, tahun 2013?

oleh Primawan Ratiansyah  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Frinka Maria Ambara  Tim Quality Management, Marketing & Trading Directorate

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 setiap tahun sejak 2003 sebagai upaya peningkatan kinerja.

PQA dimulai dari tahap penyusunan Dokumen Aplikasi (DA), asesmen, awarding 
(APQA) dan tindak lanjut Opportunity of Improvement (OFI) hasil asesmen.

Dalam menindaklanjuti OFI menjadi Action For Improvement (AFI), di tahun 
2012 disusun program coaching OFIAFI. Pada program ini aplikan dibimbing oleh 
para expert team (senior examiner) untuk menterjemahkan OFI menjadi AFI yang 
strategis dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk diketahui untuk menindaklanjuti 

OFI adalah bagaimana Para Aplikan dapat memahami esensi dari OFI dan mendefinisikannya secara 
jelas dalam bentuk kegiatan utama. 

Diharapkan tindak lanjut OFI to AFI bukanlah hanya sekedar memperlihatkan buktibukti dokumen/
memo/STK pada saat dilakukan coaching, namun lebih dari itu proses tindak lanjut itu seharusnya 
berupa pelaksanaan dari rangkaian kegiatan rencana utama yang harus jelas deliverablenya, jelas tata 
waktu pelaksanannya, dan jelas pula PICnya.

Sejak tahun 2010, penyelesaian outstanding OFI to AFI telah dikawal oleh QM Dit. General Affairs 
dengan status penyelesaian OFI to AFI sebesar 98,9% untuk 28 Aplikan yang berasal dari Direktorat 
Pemasaran, dan pada tahun 2011 status penyelesaian OFI to AFI adalah sebesar 98,5% untuk 21 
Aplikan yang berasal dari Unit Operasi /Unit Usaha /Unit Bisnis dan Anak Perusahaan di lingkungan 
Pertamina.

Pada tanggal 21  23 Januari 
2013 yang lalu telah dilaksanakan 
Closing & Kick Off PQA 2013. Pada 
hari pertama kegiatan dilaksanakan 
monitoring penyelesaian outstanding 
OFIAFI untuk 11 aplikan PQA 
pada tahun 2012, dengan status 
penyelesaian seperti pada tabel 
berikut.

Pada hari kedua kegiatan ini dilaksanakan coaching penyusunan OFI menjadi AFI bagi 18 aplikan 
dari Unit Operasi di lingkungan Direktorat Pengolahan, Sekretaris Perseroan  dan Anak Perusahaan di 
lingkungan Direktorat Hulu yang merupakan hasil assessment PQA 2012. Diharapkan dengan coaching 
yang dilakukan, OFI dapat diterjemahkan menjadi AFI dan program kerja yang S.M.A.R.T, yang nantinya 
akan berguna bagi peningkatan kinerja Unit Operasi /Unit Usaha /Unit Bisnis dan Anak Perusahaan.

Pada hari ketiga pelaksanaan forum Kick Off dan Closing OFI to AFI 2012, hadir Tim Management 
dari aplikanaplikan tersebut untuk menandatangani Management Commitment Charter, dengan point-
point sebagai berikut:
1. Penyusunan Dokumen Aplikasi (DA) sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam program kerja Quality 

Management Pertamina sebagai upaya pemetaan proses bisnis, organisasi dan budaya Perusahaan 
di setiap Unit Operasi/ Usaha/ Bisnis dan Anak Perusahaan.

2. Penyelenggaraan proses self-assessment yang melibatkan seluruh elemen dalam proses bisnis 
Perusahaan untuk dapat menghasilkan feedback report yang berisi Strength dan Opportunity for 
Improvement (OFI) yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan Rencana Jangka Pendek 
dan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan. 

3. Penyelesaian outstanding OFIAFI akan menjadi salah satu prioritas pelaksanaannya di dalam rencana 
kerja yang diyakini dapat meningkatkan kinerja Perusahaan secara keseluruhan.

Acara forum Kick Off 
dan Closing OFI to AFI 
2012 ini akhirnya ditutup 
o leh  D i rek tu r  Umum 
sebaga i  penanggung 
jawab kegiatan PQA. 
Dalam sambutannya beliau 
berharap bahwa Feedback 
Report hasil asesmen PQA 

perlu ditindaklanjuti agar 
dapat menggerakkan proses perbaikan berkelanjutan dan mempercepat pencapaian visi perusahaan. 
Selain itu juga diingatkan pentingnya komitmen dari para pimpinan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 
dan menciptakan budaya kinerja ekselen di lingkungan kerja masingmasing.

Diharapkan kegiatan PQA yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan 
tahapan yang terukur dan sistematis ini dapat meningkatkan kinerja Unit 
Operasi/Unit Usaha/Unit Bisnis dan Anak Perusahaan secara keseluruhan 
sehingga dapat mendukung pencapaian visi Pertamina menjadi perusahaaan 
energi nasional kelas dunia.•

Mengawali budaya knowledge sharing pada tahun 2013, Marketing & Trading Directore 
menyelenggarakan Forum KOMET Dit. M&T pada hari Kamis 7 Pebruari 2013 di Kantor Pusat 
dengan Expertise dari Lubricant. Inilah Forum pertama di Direktorat M&T yang mengusung 
tema sesuai expertise. Seperti diketahui dalam Quality Management Forum (QMF) 2012 di Bali 
telah disepakati bahwa topik pembahasan dalam Forum KOMET tidak lagi berdasarkan Fungsi/ 
Direktorat melainkan sesuai expertise aset pengetahuan. 

Mewakili Direktur Pemasaran dan Niaga, SVP Petroleum Product M&T – Taryono 
memberikan pengantar bahwa knowledge sharing perlu dibudayakan, terutama Lini Bisnis / 
Fungsi yang sedang berjuang menghadapi persaingan bisnis saat ini.

Forum KOMET Dit. M&T ini mengangkat tema “Performance 
Excellence Lubricants” dengan Narasumber Utama VP 
Lubricants – Supriyanto Dwi Hutomo yang memaparkan 
bagaimana upaya Lubricants untuk memenangkan kompetisi 
bisnis yang semakin ketat yaitu : 

1. Strategi offence (bukan fateful maupun defence) 
2. Operational Excellence
3. Change the Mindset
4. Vision to be World Class Lubricants Player

Selain itu adanya Role Leader and Executor dalam penyelesaian 
masalah pada saat yang tepat sangat penting sehingga Continuous 
Improvement akan menjadi budaya. 

Penerapan strategi tersebut terbukti dapat meningkatkan profit 
Lubricants sebesar 26% dari Rp 1,525 M pada tahun 2011 menjadi 

Rp 1,929 M pada tahun 2012 dan memperoleh 18 penghargaan sepanjang tahun 2012.

Narasumber Utama yang kedua Overseas, Marketing 
Manager – Redesmon Munir, memaparkan Lesson Learned 
Overseas Marketing dalam Ekspansi Pasar ke Luar Negeri, yaitu 
bagaimana Pertamina dapat bangkit dari kegagalan menembus 
pasar luar negeri di masa lalu sehingga mampu mengekspor 
produk Pelumas pada 23 (dua puluh tiga) negara sampai saat 
ini, seperti Jepang hingga Afrika Selatan.

Dalam Forum KOMET Dit. M&T ini, sharing juga dilakukan oleh 7 (tujuh) Narasumber 
Roundtable, yaitu:

Lebih dari 100 orang Peserta Forum KOMET Dit. M&T 
hadir dari berbagai Lini Bisnis/Fungsi lintas Direktorat serta 
Anak Perusahaan. Berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan, 
diharapkan Forum KOMET dapat terus diselenggarakan 
seh ingga keberhas i l an 
maupun pembe la ja ran 
yang telah dibagikan dapat 
memberikan motivasi kepada 

pekerja lainnya untuk meningkatkan kinerja dan membangun 
Pertamina menjadi lebih baik.

The More You Share, The More You Get! Let’s Share 
Knowledge!!! 

Forum Komet m&t : 
dimulainya diskusi sesuai Expertise

!

!

!
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SINOPSIS

Judul Buku  : Membangun(kan) 
Perusahaan Energi Nasional
Penulis : Salis S. Aprilian, Phd
Penerbit : Petromindo 
Kolasi : 179p/il/21cm

“Membangun” merupakan aktifitas proses 
dari tidak ada menjadi ada. Dari tak berujud 
menjadi berujud. Apakah itu dalam pengertian 
yang kasat mata (tangible) maupun yang tidak 
kasat mata (intangible). Jika kita ingin menuliskan 
bagaimana “Membangun Perusahaan Energi 
Nasional” tentunya kita akan bicara tentang 
proses “mengadakan” (membuat ada) suatu 
perusahaan yang tadinya tidak ada menjadi 
ada. Namun penulis lebih suka menyebutnya 
dengan kata membangun(kan), yang berkonotasi 
“menyadarkan dari tidur. Apapun “posisi”nya kita 
dapat lebih fokus menyinergikan perusahaan
perusahaan energi nasional yang sudah ada 
menjadi perusahaan yang berdayaguna dan 
berhasilguna.

Buku ini akan sedikit banyak mengupas 
beberapa topik yang dibagi menjadi tiga 
kelompok yakni bab yang terkait dengan Energi, 
Manajemen, dan Lainlain. Bab mengenai energi 
merupakan tulisan yang menyoroti permasalahan 
dan isu penting di sekitar kebijakan energi 
dan implementasinya. Sedangkan mengenai 
manajemen berisi mengenai opini maupun 
pengalaman penulis meniti karir di perusahaan 
energi nasional, maupun pembelajaran penulis di 
organisasi professional IATMI (Ikatan Ahli Teknik 
Perminyakan Indonesia), sedangkan tulisan 
lainlain merupakan tulisan gadogado yang 
tidak ada hubungannya dengan energi maupun 
manajemen, tetapi disajikan untuk member 
inspirasi bagi pembaca.

Di kelompok Energi sendiri terdiri dari 
beberapa topik salah satunya yaitu yang 
berjudul Membangun(kan) Perusahaan Energi 
Nasional. Penulis disini bercerita ketika mengikuti 
pertemuan di anjungan lepas pantai bernama 
Bravo Flow Station di Area ONWJ untuk 
mendengarkan paparan Direktur Utama PT. 
Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengenai 
Aspirasi Pertamina 2025. Pertamina yang 
merupakan perusahaan minyak dan gas bumi 
Negara telah banyak menyokong pembangunan 
Bangsa dan Negara ini berinisiatif mengambil alih 
Blok ONWJ dari tangan BP. Para pekerja ONWJ 
di bawah manajemen PT Pertamina Hulu Energi 
(PHE) kini berubah menjadi PHE ONWJ. 

PHE ONWJ sendiri merupakan prototype 
dari skenario besar pengembangan Pertamina ke 
depan. Karen Agustiawan selalu mengingatkan 
bahwa Pertamina harus menorehkan prestasi 
kerja dan kinerja terbaiknya. Sehingga para 
stakeholders lebih percaya menaruh kepercayaan 
kepada perusahaan energi nasional dalam 
mengelola aset bangsa ini. Di beberapa Negara, 
keberpihakan pemangku kepentingan terhadap 
kemajuan perusahaan nasionalnya dapat berujud 
kebijakankebijakan maupun perundang
undangan. Artinya kebijakan dirancang untuk 
mendukung tumbuh dan berkembangnya 
perusahaan nasional.

Sebagai catatan dari Kementerian ESDM 
bahwa pada tahun 2011, produksi minyak 
Indonesia sebesar 902 ribu barel/hari dengan 
besaran ekspor minyak Indonesia sekitar 361 
ribu bph dan impor sebesar 272 ribu bph, 
impor BBM sebesar 499 ribu bph. Besaran 
impor 771 ribu bph menunjukkan Indonesia 
bukan Negara kaya minyak. Belajar dari data 
tersebut, almarhum Wakil Menteri ESDM Prof 
Dr Widjajono mengemukakan bahwa langkah 
energi terpenting adalah membuat kebijakan 
tegas mengenai skenario bauran energi. 

A p a k a h  k i t a  b e n a r b e n a r  d a p a t 
membangun(kan) perusahaan energi nasional 
seperti yang kita harapkan. Sehingga dapat 
memperkokoh ketahanan energi  untuk 
memenuhi kebutuhan energi masyarakat 
Indonesia. Keberpihakan kita semua selaku 
pemangku kepentingan perusahaan energi 
nasional merupakan langkah awal yang sangat 
baik dan sangat penting menjadi landasan 
langkahlangkah selanjutnya yang dapat kita 
susun bersama.• PERPUSTAKAAN

8persatuan Wanita patra

pWp peduli balita sehat
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rapat anggota tahunan ke-31 
Koperasi Wanita patra jakarta 

JAKARTA – Ketua PWP Pusat Rinie Hari Karyuliarto (tengah, red) 
menggendong balita peserta gebyar posyandu didampingi istri 
Walikota Jakarta Pusat Evi Fatahillah di Posyandu Sakura, Tanah 
Tinggi, Johar Baru, Jakarta, pada (26/2). Acara ini diselenggarakan 
oleh PWP Pusat Bidang Sosial Budaya berkerja sama dengan tim 
penggerak PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan 
kali ini, PWP Pusat memberikan bantuan berupa makanan 
tambahan (susu) untuk balita sebanyak 196 dus. Rencananya, 
bantuan ini akan secara intensif diberikan selama tiga bulan 
dan rentang waktu 2 minggu sekali kepada masyarakat Johar 
Baru.•PRIYO WIDIYANTO

JAKARTA - Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi  Wanita Patra 
(KWP) Jakarta kembali diadakan, pada (21/2). RAT ini dimaksudkan 
untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan KWP 
selama tahun 2012 serta menyampaikan Rencana Anggaran & 
Program Kerja (RAPK) KWP tahun 2013. RAT dibuka oleh Ketua 
KWP Jakarta Elly Hemzairi.  

Dalam kesempatan tersebut, pembina KWP Kania Afdal Bahaudin 
menyampaikan penghargaan atas kerja keras seluruh pengurus 
dan anggota KWP dalam melaksanakan program kerja yang telah 
ditetapkan.  Kania juga  mengapresiasi hasil audit yang sudah 
dilakukan oleh kantor akuntan publik Maksum, Suyamto, Hirdjan 
& Rekan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia  
berharap program kerja tahun ini dapat dilaksanakan maksimal dan 
penuh tanggung jawab agar tujuan dari koperasi untuk kesejahteraan 
anggotanya bisa terwujud.

RAT KWP ke31 ini diiisi dengan laporan pertanggungjawaban 
program KWP yang meliputi organisasi dan laporan keuangan, baik 
organisasi induk maupun dari unitunit yang dimiliki KWP, seperti Unit 
Usaha Simpan Pinjam, Unit  Jasa Kuliner, Unit Pemasaran Gedung, 
Unit Aneka Usaha dan Unit Mini Awalayan Pusat dan Simprug.

Pada tahun 2012, KWP mengalami peningkatan realisasi Sisa 
Hasil Usaha (SHU). Realisasi SHU KWP tahun 2012 setelah pajak 
berjumlah Rp. 6.836.075.357 atau mengalami kenaikan 21,5 
persen dibanding tahun lalu sebesar Rp. 5.609.922.655. 

Ini semua dapat tercapai  berkat kerja sama di antara 
pengurus, pengawas dan pembina dan dibantu oleh seluruh 
karyawan KWP. •KUNTORO

BEKASI - Curah hujan yang tinggi pada bulan Januari membuat kota 
kota penyangga  ibukota seperti Bekasi  juga terkena dampaknya.
Salah satunya perumahan Pondok Gede Permai, Jatiasih Bekasi 
menjadi lokasi yang paling parah terkena banjir. Akibat derasnya hujan 
yang turun di Bogor dan Bekasi menyebabkan sungai Cikeas meluap 

pWp pusat direktorat pimr peduli Korban banjir
dan mengakibatkan jebolnya tanggul di belakang perumahan. 
Menurut salah seorang warga, perumahan ini memang menjadi 
langganan banjir, namun kali ini paling parah bahkan ketinggian 
air mencapai 3 – 4 meter. Bahkan beberapa hari setelah banjir, 
sejumlah rumah, fasos dan fasum masih terendam lumpur.

Melihat kondisi yang sangat memprihatinkan, Persatuan 
Wanita Patra Pusat (PWPP) Direktorat PIMR membantu dengan 
menyerahkan bantuan berupa alat pompa air dan penyemprot 
untuk membersihkan lumpur, sabun cuci dan karbol serta 
peralatan kebersihan.  “Ini sebagai bentuk kepedulian kami  untuk 
warga Pondok Gede Permai. Semoga bermanfaat nantinya,” 
Kania Afdal Bahaudin saat menyerahkan bantuan, pada (18/2).  
Bantuan yang berasal dari PWP dan bekerja sama dengan PKBL 
Pertamina tersebut diterima oleh Ketua RW 8 Kelurahan Jatirasa 
– Jatiasih Bekasi Maryono.

Kania Afdal beserta rombongan  juga menyempatkan diri 
untuk melihat  kondisi rumah pasca banjir.•KUNTOROFo
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RALAT
Pada Energia Tahun XLIX No.08 edisi 25 Pebruari 2013 hal. 7 

terdapat kesalahan penulisan nama Fungsi. Pada paragraf kedua 
dalam artikel berjudul Soft Launch Webinar, “Melalui aplikasi Lync 
2013 yang dikembangkan oleh Pihak IT Solution” seharusnya 
tertulis IT Operation.

Demikian koreksi dari kami, mohon maaf atas kesalahan 
penulisan tersebut.

     Tim KOMET 
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MANAgEMENT WAlkThROugh 
SVP REFINERY OPERATION 
KE RU II DUMAI

DUMAI  – Pada akhir Januari lalu,  SVP Refinery 
Operation Pertamina Suhaimi (baju hijau) beserta 
rombongan melakukan kunjungan kerja ke Refinery Unit 
II Dumai. Dalam kunjungan kerja tersebut rombongan 
langsung menuju kilang RU II untuk melaksanakan 
Management Walktrought (MWT). Selama kunjungan 
dua hari tersebut,  Suhaimi juga melakukan Challenge 
Session RKAP 2013 dengan pekerja RU II di Ruang 
Rapat Anggrek.•RU IIFo
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PERTANDINGAN PERDANA 
PROLIGA DIMULAI

JAKARTA – Pemain volly dari tim Jakarta 
Pertamina Energi Douglas Duarte melakukan 
smash yang dihadang oleh 2 pemain dari 
tim Palembang Bank Sumselbabel pada 
pertandingan perdana BSI Proliga 2013 di Hall 
Basket Senayan, pada (17/2). Pertandingan 
berlangsung menegangkan karena masing
masing tim menunjukkan upaya maksimal. 
Tim Jakarta Pertamina Energi belum berhasil 
mengalahkan Palembang Bank Sumselbabel 
dengan skor 5 set 25-20, 21-25, 40-38, 26-
28,15-9.•PRIYO WIDIYANTO

WORkshOP REvIEW BISNIS 
PROSES DAN REVITALISASI 
PROSEDUR OPERASI KILANG

BALIKPAPAN - Refinery Unit (RU) V Balikpapan 
mengadakan workshop Review Bisnis Proses 
dan Revitalisasi Prosedur Operasi Kilang yang 
digagas oleh Quality Management RU V, pada 
(14/2).  “Proses bisnis merupakan proses yang 
berkesinambungan. Dengan dilaksanakan 
peninjauan proses bisnis ini diharapkan dapat 
menambah pemahaman kita  terhadap strategi 
bisnis perusahaan sehingga mendorong kita 
untuk meningkatkan kinerja,” ujar Senior 
Manager Operation & Manufacturing RU 
V Achmad Fathoni M dalam pembukaan 
workshop. Kegiatan tersebut berlangsung 
selama dua hari.•RU V

SOROT

JAKARTA - “LPG adalah suatu produk yang 
saat ini menjadi salah satu produk andalan dari 
Pertamina untuk energi rumah tangga. Namun 
keandalan produk ini juga memerlukan support 
dari masyarakat penggunanya.”

Demikian ditegaskan Vice President Gas 
Domestik  Gigih Wahyu Hari Irianto dalam  
workshop migas yang mengangkat tema Bisnis 
LPG 12 kg Pertamina, pada Rabu (20/2). Acara 
dipandu oleh Officer Media Center Rudi Ariffianto, 
dan dihadiri VP Corporate Communication Ali 
Mundakir.  

Seperti diketahui, LPG  merupakan produk 
yang sudah lama hadir di tengah masyarakat, 
namun awalnya hanya sebagai side product atau 
produk samping dari kilang. Namun bersamaan 
dengan maraknya isuisu  ramah lingkungan, LPG 
pun mulai mendapat perhatian. Dan  intensifikasi 
penggunaan LPG terjadi ketika berlangsung 
konversi minyak tanah ke LPG, khususnya LPG  
3 kg yang diputuskan oleh  Wakil Presiden Jusuf 
Kalla tahun 1997. 

Gigih menyebutkan, potensi pasar LPG untuk 
rumah tangga terbagi menjadi dua. Pertama, LPG 
3 kg yang disubsidi untuk masyarakat kurang 
mampu dan usaha kecil/mikro. Kedua,  LPG 12 
kg untuk masyarakat menengah atas dan tidak 
disubsidi.

Menurut Gigih, karena tidak disubsidi dan 
semakin tinggi tingkat konsumsi LPG, akhirnya 
Pertamina harus menyesuaikan harga jual.  
“Masalahnya  dengan semakin naiknya harga 
pokok CP Aramco, ini mengakibatkan biaya 
produksi pun naik. Sementara, harga jual LPG 
non subsidi beberapa tahun terakhir belum 
disesuaikan. Di sini berpotensi terjadinya defisit,” 
kata Gigih. 

Tahun 2012, dari bisnis LPG 12 kg, Pertamina 
merugi Rp 4,7 triliun. “Kalau hal ini tidak berubah, 
maka Pertamina berpotensi menderita kerugian 
sekitar Rp 5  triliun,” tambah  Gigih. 

Karena itu, Pertamina terus meyosialisasikan 
penyesuaian harga baru LPG 12 kg, walau 
masih jauh dari harga keekonomiannya. Gigih 
menyebutkan usulan penyesuaian dari Rp 5.850/
kg menjadi Rp. 7.966,67/kg. Jika dihitung per 
tabung,  harga disesuaikan sebesar Rp 25.400/
tabung, dari sebelumnya Rp 70.200/tabung 
menjadi Rp. 95.600/tabung. 

Gigih menekankan,  penyesuaian harga ini 
hanya sekadar mengurangi kerugian Pertamina 
saja agar defisitnya tidak terus membengkak, 
yang dapat mengganggu proyeksi bisnis LPG non 
subsidi  ke depannya.URIP HERDIMAN KAMBALI

penyesuaian 
untuk Kurangi  
Kerugian 
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ILMU AGAMA MENGUBAH 
PERADABAN MANUSIA

JAKARTA - Badan Dakwah Islam (BDI) 
Pertamina mengadakan Kajian Islam 
Bulanan bersama Ustadz Fahruddin 
Nu’man di Lantai M, Gedung Utama 
Pertamina pusat. Jakarta, senin (25/2). 
Dalam kesempatan tersebut, Ustadz 
Fahruddin mengajak pekerja muslim 
Pertamina untuk bersungguhsungguh 
menuntut i lmu agama.  “Karena, 
ilmu agama menjadi sumber hidayah 
yang dapat mengubah peradaban 
manusia,” ujarnya. Menurutnya, jika 
manusia ingin semakin maju dalam 
segala aspek kehidupan, pelajarilah Al 
Qur’an. “Di situlah sumber segala ilmu 
pengetahuan,” tegas Fahruddin.•WAHYU 

NUGRAHA
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ANAK PERUSAHAAN

mitigasi bencana di 
lingkungan geothermal 
Wajib dipahami

semarak bulan K3 di ptK

pep Field sangasanga raih 
penghargaan Zero accident

Training APAR diadakan PTK dalam rangka bulan K3. Kegiatan ini menjadi  sarana 
untuk merefresh kemampuan tim tanggap darurat PTK dalam menghadapi 
kebakaran dengan peralatan seadanya.

Fo
to

 : 
P

TK

JAKARTA – Banyaknya kejadian tanah longsor 
yang akhirakhir ini terjadi karena kondisi cuaca 
hujan yang tengah melanda di berbagai wilayah 
Indonesia, berpotensi bahaya terhadap lokasi 
pengeboran, termasuk di wilayah kerja PT 
Pertamina Geothermal Energy (PGE).  Karena 
itu, Vice President Pengelolaan Sumber Daya 
Geothermal PGE, M Yustin Kamah menilai 
sosialisasi tentang mitigasi risiko di lingkungan 
pengeboran geothermal harus terus menerus 
dilakukan untuk menambah pemahaman yang 
lebih akurat bagi para pekerja proyek.

Salah satu bentuk sosial isasi yang 
diselenggarakan PGE adalah Seminar Geo
Hazard & Mitigasi Bencana di Lingkungan 
Geothermal. Seminar yang berlangsung di 
Ruang Kencana Hotel Sari Pan Pasific,  pada 
(14/2) ini diikuti para pekerja PGE dari proyek 
geothermal dan beberapa fungsi terkait dari 
kantor pusat PGE. 

Menurutnya, aspek K3LL menjadi kunci 
dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya 
bencana. “Safety first harus tetap menjadi 
prioritas utama,” tegasnya. 

Dalam seminar yang berlangsung selama 
sehari penuh ini, menghadirkan para pakar 
Geologi dari Universitas Gajah Mada yaitu Master 
Sains, Dwikora Karnawati yang memaparkan 
mitigasi bahaya geologi dalam pengembangan, 
Dr. Teuku Faisal Fathani tentang Geologi Tehnik 
selaku pakar geologi tehnik dan Dr. Wahyu 
Wilopo sebagai pakar geologi lingkungan 
yang memaparkan mengenai identifikasi dan 
pemetaaan risiko longsor.•IRLI KARMILA 
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JAKARTA - Dalam rangka 
menyemarakkan bulan K3, PT 
Pertamina Trans Kontinental 
(PTK) mengadakan berbagai 
kegiatan untuk menumbuhkan 
semangat Safety First di 
lingkungan kerja PTK.

Pada 3031 Januar i 
2013, PTK mengadakan 
sosialisasi IMS & workshop 
HIRA.  Kegiatan bulan K3 
diawali dengan pemaparan 
sosialisasi IMS (Integrated 
Management System) antara 
ISO 9001:2008, ISM Code, 
dan OHSAS 18001:2007 
kepada di reks i  dan t im 
manajemen, dilanjutkan untuk 
para manager, tim key person 
implementation ISO 9001 : 
2008 dan ISM Code PTK.  
Tujuan sosialisasi ini untuk 

KUTAI BARAT - Menjadi 
kebanggaan tersendiri dalam 
Semarak Bulan K3 tahun 
ini bagi PT Pertamina EP 
(PEP) Field Sangasanga. Unit  
Operasi yang terletak di pulau 
Kalimantan tersebut meraih 
penghargaan Jam Kerja 
Selamat (Zero Accident) dari 
Gubernur Kalimantan Timur. 
Apresiasi tersebut diberikan 
karena PEP Field Sangasanga 
dini lai telah menjalankan 
S i s tem Mana jemen  K3 
dengan baik sehingga zero 
accident  d i  tahun 2012 
dengan pencapaian jumlah 

jam kerja selamat 4.658.852 
jam. Penghargaan diberikan 
di Kabupaten Kutai Barat 
pada 14 Februari 2013 dalam 
Peringatan Bulan K3 Provinsi 
Kaltim Tahun 2013.

Se la in  mendapatkan 
penghargaan dari Pemda 
Kaltim, selama bulan K3, 
PEP Field Sangasanga juga 
mengadakan serangkaian 
keg ia tan  dengan  tema 
“Let’s continue act safely, 
for operational excellence”. 
Antara la in, penyuluhan 
“Safe Ride, Safe Life” bekerja 
sama dengan dealer Honda 

Semoga Jaya Samarinda 
dan Satlantas Kukar untuk 
s i s w a  S M A  d a n  S M K 
Sangasanga, donor darah 
bekerja sama dengan PMI 
Kota Samarinda, penyuluhan 
kesehatan bekerja sama 
dengan Disnakertrans Kaltim 
dan Fakultas Kedokteran 
UGM Yogyakarta, kompetisi 
Job Safety Analysis (JSA), 
Safety Induction, serta Fire 
Fighting.

Kepala HSE PT Pertamina 
EP Field Sangasanga Helmi 
Fadillah Lubis menjelaskan, 
kegiatan yang diadakan dalam 

rangka peringatan Bulan 
K3 ini dimaksudkan untuk 
mengingatkan para pekerja 
dan mitra kerja agar selalu 
memperhatikan keselamatan 
kerja dan kesehatan demi 
terwujudnya operat ional 
excellence sehingga target 
sebagai world class company 
dapat  segera tercapa i . 
“Termasuk meningkatkan 
jalinan komunikasi antara 
peker ja dan mitra ker ja 
sehingga menjadi tim yang 
kompak menuju operational 
excellence,” ujarnya.•PEP FIELD 

SANGASANGA

pengenalan manual IMS 
Awareness dan Workshop 
Hazard Identification and Risk 
Assesment.

Pada tanggal 1 Februari 
2013, Fungsi QSHE PTK 
b e k e r j a  s a m a  d e n g a n 
Poliklinik PTK mengoordinir 
pemeriksaan kesehatan, 
meliputi Tensi Darah, Gula 
Darah Sewaktu, Asam Urat 
serta Kolesterol Total bagi 
para pekerja PTK Kantor 
P u s a t .  S e b a n y a k  1 5 0 
pekerja dengan antusias 
mengikuti kegiatan ini.  Tujuan 
dilaksanakan kegiatan ini 
sebagai salah satu bentuk 
awareness para pekerja 
terhadap kesehatannya 
dan menjadi indikator bagi 
pekerja dalam menjalankan 
pola hidup yang sehat. Bagi 
Fungsi QSHE sendiri sebagai 
fungsi incharge kegiatan ini 
dapat melakukan record data 
kesehatan para pekerja di 
lingkungan kantor pusat.

PTK juga mengadakan 
Seminar Budaya K3, pada 
(4/2). Dalam kesempatan 
i tu Manager QSHE PTK 
J.O Lopung didampingi 
Asisten Manager Quality 
Management Rio Makhdevis 
dan Asisten Manager Health 
& Safety Yusuf Wachyudi 
b e r b i c a r a  d i  h a d a p a n 
direksi, tim manajemen serta 
para manager PTK Kantor 
Pusat.  Sementara Ketua 
Dewan K3 Nasional, Dr. Ir. 
Waluyo pada acara tersebut 
m e m a p a r k a n  t e n t a n g 

pentingnya pelaksanaan 
Budaya K3 dari berbagai 
sudut pandang lengkap 
dengan contoh kasus. Waluyo 
mengajak seluruh insan PTK 
dan mitra agar benar–benar 
m e n g i m p l e m e n t a s i k a n 
penerapan aspek K3 dalam 
set iap kegiatan operasi 
perusahaan demi kesehatan, 
keselamatan dan keamanan 
bersama. 

Pada kesempatan itu 
pula, President Director PTK 
Ahmad Bambang secara 
lisan menyampaikan slogan 
K3 “saya pi l ih selamat”. 
“Kita dianjurkan untuk selalu 
menerapkan aspek–aspek 
K3 yang benar di setiap 
operasi, agar dapat bekerja 
dengan aman dan terhindar 
dari kecelakaan kerja. Dengan 
mencegah potensi terjadinya 
kecelakaan, seluruh insan 
PTK akan dapat membantu 
perusahaan mengurangi 
resiko kerugian perusahaan 

dalam jumlah yang lebih 
besar,” tegasnya.

Sebagai penutup kegiatan 
Bulan K3 tahun 2013, Fungsi 
QSHE mengadakan Training 
APAR (Alat Pemadam Api 
Ringan) untuk Tim Tanggap 
Darurat yang berlangsung di 
area Lapangan parkir Gedung 
PTK Pusat pada 5 Februari 
2013. Latihan kali ini sebagai 
upaya untuk mengingatkan 
kembal i  kepada seluruh 
Tim Tanggap Darurat dalam 
penggunaan Alat Pemadam 
Api Ringan (APAR) yang 
berbentuk powder  dan 
CO2 serta pemadaman api 
menggunakan fire Blanket. 

Dalam penutupan kegiatan 
Bulan K3, Manager QSHE, 
J.O. Lopung menyatakan 
bahwa K3 bukan milik Fungsi 
QSHE tetapi milik semua 
pekerja PTK. “Jadi, mari 
bersamakita tingkatkan K3 
untuk mencapai Zero Accident 
di PTK,” imbaunya.•PTK
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antam benchmark pengelolaan 
Customer service
JAKARTA - Untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan layanan menuju sertifikasi ISO 20000 
di bidang IT Service Management (ITSM), PT Antam (Persero) Tbk kembali mengunjungi Corporate 
Shared Service (CSS) untuk melakukan benchmark  mengenai pengelolaan customer service, pada (19/2) 
di Ruang Rapat A Gedung Utama dan diterima oleh Head of Business Demand Benny Ishanda.

Benny berharap benchmark mengenai pengelolaan customer service bisa menambah wawasan 
dan bermanfaat bagi Antam. “Semoga sharing ini bisa diimplementasikan dengan lebih baik di Antam,” 
ujarnya.

Sementara ICT Business Alignment & Development Bureau Head Antam E. Adi Nugroho 
menyampaikan, kunjungan ke CSS merupakan rangkaian yang dilakukan Antam untuk memulai 
implementasi ITSM. Salah satunya dengan mengoptimalkan helpdesk sebagai frontliner dalam 
memberikan layanan. “Kami ingin belajar pengalaman dari Pertamina dalam mengelola customer 
service dengan baik,” papar Adi.

Pada kesempatan selanjutnya, Manager Customer Service CSS Djoko Muljono memberikan 
penjelasan mengenai pengelolaan customer service di Pertamina dan dilanjutkan dengan kunjungan 
ke Service Desk dan Customer Service Pertamina. 

Kunjungan Antam ke CSS menunjukkan bahwa pengelolaan ICT di Pertamina telah dijadikan referensi 
oleh perusahaan lain. Hal ini sekaligus menunjukkan sinergi antar BUMN dalam pengelolaan ICT.•cSS
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majalah internal pertamina 
Raih Dua Trofi InMA

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir foto bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan setelah menerima 
dua penghargaan Inhouse Magazine Award dalam kategori The Best of State Own Enterprise Inhouse Magazine 2013.
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MANADO - Majalah internal Pertamina 
meraih dua trofi Silver Winner dalam 
Indonesia Inhouse Magazine Award 
(InMA) 2013 di Hotel Aryaduta Manado, 
(8/2). Majalah internal yang dikelola Divisi 
Corporate Communication ini menggondol 
dua trofi silver dalam kategori The Best of 

State Own Enterprise Inhouse Magazine (InMA) 2013.
Penghargaan tersebut diperoleh untu majalah Warta Pertamina edisi Juni 2012 dan Energia 

Edisi November 2012.
InMA 2013 merupakan penghargaan yang diadakan dan diberikan oleh Serikat Perusahaan 

Pers (SPS) kepada Majalah perusahaanperusahaan pers di Indonesia dengan 5 kategori Lomba 
yakni State Own Enterprise, Government, Private Multinational Company dan University. Kegiatan 
ini diadakan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2013 di kota Manado.

InMA 2013 diadakan dengan menilai setiap cover majalah yang dilombakan. Penilaian InMA 
didasarkan pada keunikan dalam menyajikan berita serta keselarasannya dengan headline dan 
juga unsur-unsur desain grafis dan komposisi warna, bentuk dan tata letak pada halaman muka. 
Tahun ini InMA diikuti oleh 162 peserta.

Dahlan Iskan selaku Ketua Umum SPS mengatakan, juri dalam ajang tersebut adalah orang
orang yang ahli di bidangnya, serta penilaian dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat dan 
tidak diintervensi oleh pihak manapun.

 Adapun juri dalam ajang InMA 2013 yakni Oscar Motoloh Kepala/Kurator Galeri Foto 
Jurnalistik Antara, Dian Anggraeni Umar Konsultan PR dan Dosen, Ndang Sutisna Executive 
Creative Director First Position, Richie Wirjan Brand Consultant dmidholland, dan Ibnu Hamad 
Kepala Pusat Informasi dan Humas KemendiknasRI.

VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menyatakan, penghargaan tersebut 
sebagai bentuk apresiasi  yang bisa menjadi motivasi bagi media internal Pertamina untuk 

menyajikan inhouse magazine  yang lebih baik. “Keberhasilan tersebut adalah buah dari kerja keras 
dari tim Humas Pertamina yang tiada henti melakukan perbaikan media internal,”pungkasnya.•DEWI 

SRI UTAMI
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sinergi antar bumn 
untuk go global

pertamina raih laba rp 25,89 triliun
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Laba Pertamina di tahun 
2012 tercatat 2,76 miliar 
dolar AS atau Rp 25,89 
triliun. Nilai ini lebih besar 
dari yang ditargetkan oleh 
pemegang saham yaitu 
2,67 miliar dolar AS atau 
sebesar Rp 25,05 triliun. 

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi jajaran Direksi Pertamina 
melakukan konferensi pers usai pelaksanaan RUPS tahunan terkait pengesahan 
laporan tahunan 2012 yanga telah diaudit, (27/2).

JAKARTA – Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
menyatakan perolehan laba 
tahun 2012 tersebut meningkat 
signifikan dibanding tahun 
2011 yang memperoleh laba 
Rp 20,47 triliun.  Hal tersebut 
dijelaskan Karen pada Rabu 
(27/2) usai pelaksanaan RUPS 
tahunan terkait pengesahan 
laporan tahunan 2012 yang 
telah di audit.

Karen juga mengatakan 
kontribusi Pertamina terhadap 
negara yaitu berupa dividen 
dan penerimaan pajak di 
tahun 2012 sebesar Rp66,67 
triliun. “Dividen Pertamina 
mengalami peningkatan tajam 
jika dibandingkan dengan 
tahun 2009 dimana Pertamina 

berkontribusi sebesar Rp49,75 
triliun,” lanjutnya.

Disebutkan Karen, peraih
an laba tersebut didukung 
oleh kinerja operasi yang 
mendapatkan apresiasi oleh  
pemegang saham karena di 
tengah dinamika terjadinya 
penurunan produksi nasional, 
kinerja Pertamina dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan. 
Seperti diketahui, tahun 2009 
produksi Pertamina 412 ribu 
boepd, tahun 2010 sebesar 
443,45 ribu boepd, 2011 
sebesar  457,59 ribu boepd 
dan tahun 2012 461,64 ribu 
boepd.

Dari sisi produksi untuk uap 
geothermal realisasi ditahun 
2011 sebesar 15,3 juta ton 
per tahun dan tahun 2012 ini 
Pertamina berhasil mencatat 
15,69 juta ton per tahun. Un
tuk potensi cadangan pun 
mengalami peningkatan dari 
tahun ke tahun dimana pada 
2012 mencapai 586 milion 
barel oil ekuivalen per day.

Dari sektor pengolahan, 

Pertamina tengah melakukan 
pengembangan Kilang Ba
longan yang menghasilkan 
P o l y p ro p y l e n e  d e n g a n 
kapasitas lima kali lipat dari 
Kilang Cilacap. 

Namun demikian,  dengan 
laba sebesar itu, Karen men
jelaskan,  Pertamina juga 
meng alami kerugian dari el
piji non PSO dan BBM PSO 
sebesar 470 juta dolar AS. 
“Sebetulnya laba bersih Per
tamina bisa mencapai US$ 
3,32 miliar jika tidak mengalami 
kerugian. Dan itu angka yang 

melebihi target RKAP tahun 
2013,” ucapnya.

Pencapaian kinerja lainnya 
yang mendapatkan apresiasi 
dari pemegang saham adalah 
tingkat kesehatan perusahaan 
yang meningkat menjadi 94,43 
dengan rating AA dan score 
Good Corporate Governance 
meningkat menjadi 93,51, 
realisasi CSR meningkat 141 
persen serta realisasi dari  
Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan yang meningkat 
103 persen dari target.•IRLI 

KARMILA

JAKARTA - Dunia migas dan perbankan Indonesia 
bersinergi dan  mencatat kemajuan besar dengan 
ditunjuknya BNI, tepatnya BNI Singapore Branch,  
menjadi  trustee and paying  agent untuk kontrak  
penjualan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) 
dan  elpiji  (liquefied petroleum gas/LPG) dari blok  
Mahakam, Kalimantan Timur. 

Perjanjian  Trustee and Paying Agent Agreement 
(TPAA) ditandatangani oleh Dirut BNI Gatot M. 
Suwondo, Direktur Keuangan Pertamina Andri T. 
Hidayat, Presiden Direktur Total E&P Indonesie 
Elisabeth Proust dan Senior Manager Marketing 
Gas dan Minyak Bumi Inpex Corporation Hiroshi 
Kato, di Kantor SKK Migas, Mulia Tower, pada 
(25/2). Penandatanganan  disaksikan oleh Kepala 
SKK Migas Rudi Rubiandini dan Dirut Pertamina 
Karen Agustiawan. 

Hadir juga dalam acara tersebut Deputi 
Gubernur BI Hartadi A. Sarwono, serta para 
undangan lainnya. 

Dengan penunjukan tersebut, pembayaran  dari 
penjualan kontrakkontrak  gas di blok Mahakam 
dibayarkan ke rekening  penjual di BNI, dengan 
nilai estimasi hasil penjualan gas tersebut sekitar  
18 miliar dollar AS untuk masa 10 tahun.   

Rudi Rubiandini menyatakan kegembiraannya 
karena penandatanganan ini menjadi awal ke per
cayaan pada bank nasional yang sudah diper
juangkan beberapa tahun terakhir ini. 

Menurut Rudi, apapun juga selalu harus ada 
masa transisi, dan di bagian awal inilah  hal yang 
paling sulit. “Memang  memperkenalkan diri 
bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika kita harus 
bersaing di dalam negeri maupun di luar negeri, 
kita memang harus fight, walaupun di bagian 
awal  pasti akan sulit,” ujar mantan Wakil Menteri 
ESDM ini. 

Sementara Andri  T. Hidayat  menjelaskan 
penunjukan BNI sebagai trustee and  paying 
agent dalam menerima, mengelola dan melakukan  
pembayaran  cost of sales merupakan  bentuk 
sinergisitas dalam memberikan  kontribusi  nyata  
bagi negara  melalui  peningkatan  komponen  
industri perbankan nasional. 

“Besar harapan kami, melalui pengalihan 
trustee and paying agent dari HSBC New York ke 
BNI dapat memberikan  perubahan  ke arah yang 
lebih baik, khususnya dalam pengelolaan  transaksi  
penjualan LNG Blok Mahakam maupun untuk 
kontrak penjualan LNG lainnya,” kata Andri, dikutip 
dari  rilis SKK Migas.•URIP HERDIMAN KAMBALI


