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Sinergi Sistem
untuk Customer Satisfaction
Kesungguhan 

memberikan pelayanan 

yang maksimal untuk 

pelanggan ditunjukkan 

Pertamina di seluruh 

lini. Garuda Indonesia 

Airlines (GIA) adalah 

salah satu perusahaan 

yang merasakannya 

melalui sinergi sistem 

FOGA dan OSDS.

Pada pertemuan pemimpin Uni Eropa akhir bulan 

ini, terjadi perbedatan yang alot antara penerapan 

kebijakan pemotongan anggaran (austerity) versus 

pertumbuhan ekonomi yang lambat (slow growth) 

bagi negara-negara Eropa. Negara seperti Italia, 

Yunani dan Spanyol telah melakukan kebijakan untuk 

memotong anggaran negara terkait dengan krisis 

ekonomi yang dihadapinya. Langkah penghematan 

atau pemotongan anggaran tersebut diambil karena 

berkurangnya kemampuan pemerintah untuk 

membayar pengeluaran rutin akibat berkurangnya 

pendapatan pajak dan besarnya utang negara. 

Pelaku pasar menyikapi kondisi seperti ini secara 

berbeda. Lembaga Pemeringkat, seperti S&P, Fitch, 

dan Moody’s, telah menurunkan peringkat kredit 

beberapa negara Eropa. Walau para pengambil 

kebijakan negara-negara tersebut telah melakukan 

kebijakan penghematan anggaran, namun kebijakan 

fiskal yang ditempuh belum dianggap cukup untuk 

menganggulangi krisis dan masalah-masalah yang 

ada sehingga risiko tetap tinggi. 

Sementara itu, para pelaku pasar uang global 

menyikapinya dengan berbeda. Penghematan yang 

dilakukan, memberikan sentimen positif bagi pasar. 

Pengucuran paket bantuan likuiditas (Long Term 

Refinancing Operation) oleh European Central Bank, 

juga mengakibatkan pasar bereaksi positif. Pelaku 

pasar saat ini tidak terlalu memperhatikan kondisi 

makro ekonomi atau peringkat, nilai kupon obligasi 

yang menarik lebih dijadikan patokan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi ekonomi 

regional yang tidak pasti, pelaku pasar tetap dapat 

mengambil keuntungan. Kesempatan menarik dana 

dari kupon obligasi dengan pengembalian yang 

maksimal dari negara-negara dan korporasi yang 

dipandang aman (safe haven), merupakan cara 

diversifikasi risiko dari portofolio yang dimiliki. Bisa 

masukkah Indonesia dengan BUMN-nya dalam 

kategori ini?•

PENGhEMATAN ANGGARAN 
VS PERTUMBUhAN  EKONOMI

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

MarketUpdate

MAGELANG - Fuel Online 

Garuda (FOGA) dan Online 

Sales Distribution System 

(OSDS) adalah apl ikasi 
fuel roconcile system yang 
diluncurkan oleh Pertamina 
dan Garuda Indonesia 
Airlines (GIA), pada Senin 
(5/3).   

Aplikasi sistem FOGA-
OSDS bertujuan untuk 
meningkatkan ketertiban 
administrasi dalam penca-
tatan besaran fuel yang 
di gunakan, verifikasi data 
fuel, pembayaran fuel dan 
menun jang kebutuhan 
analisis pencapaian Fuel 

Conservat ion Program 
(CFP).

Aplikasi sistem ini juga 
akan mengurangi tingkat 
k e t e r l a m b a t a n  d a l a m 
pengisian bahan bakar 
k e  p e s a w a t .  D e n g a n 
sistem tersebut, transaksi 
pengisian fuel untuk setiap 
pene rbangan  Ga ruda 
di seluruh bandara baik 

Emirsyah Sa tar pada acara 
yang sama mengatakan, 
s istem a p  l i  kasi  FOGA-
OSDS menyederhanakan 
proses penghitungan dan 
pem bayaran fue l  yang 
dikonsumsi oleh Garuda 
serta dapat melakukan 
penghitungan perencanaan 
penggunaan fuel secara 
lebih cepat dan tepat.

“Melalui aplikasi ini, ma-
ka data pengisian bahan 
bakar dapat diketahui kedua 
belah pihak secara real time. 

Dengan transaksi sebesar 
RP 25 miliar perhari atau 
Rp 9 triliun pertahun, maka 
verifikasi dapat dilakukan 
dengan cepat dan akurat,” 
ungkap Emirsyah.

Saat ini, keseluruhan pro-

ses FOGA sudah dilakukan 
di bandara-bandara yang 
diterbangi oleh Garuda, 
meliputi 33 bandara do mes-
tik dan 17 bandara inter na-
sional. 

Ke depannya, sistem 
FOGA-OSDS akan dikem-
bangkan untuk branch office 
Garuda Overseas  yang 
dila yani oleh Pertamina, 
yaitu Si ngapore, Bangkok, 
Kuala Lumpur, Hongkong 
dan Seoul, sehingga avtur 
Garuda pada tahun 2012 
yang dipasok oleh Pertamina 
sebesar 77 persen dari 
total kebutuhan operasional 
G a r u d a  a k a n  d a p a t 
sepenuhnya dilayani oleh 
sistem FOGA-OSDS.• IRLI 

KARMILA

domestik maupun inter-
nasional dapat dimonitor 
se cara real time.

Direktur Utama Perta-
mina Karen Agustiawan 
menilai peluncuran FOGA-
OSDS merupakan bentuk 
sinergi yang sangat baik 
antar  BUMN dalam rangka 
mencapai ki nerja ekselen.

“Pertamina terus ber-
upaya maksimal untuk 
m e m b e r i k a n  l a y a n a n 
pasokan Avtur ke pada 
Garuda sebagai salah satu 
konsumen Pertamina yang 
potensial,” kata Karen di 
Auditorium Garuda City 
Center, Cengkareng. 

Sementara Di rektur 
Utama PT Garuda In-
do nes ia (Persero)  Tbk 

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Sa tar 
didampingi Direktur Umum Pertamina serta Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani Sutomo setelah peluncuran 
aplikasi fuel reconcile system.
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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 VICE PRESIDENT HR OPERATION 

YUDO IRIANTO

PENGGUNAAN 
CREDIT CARD DALAM 
TRAVEL MANAGEMENT
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Pengantar Redaksi:
Fungsi HR Operation sebagai fungsi penunjang yang melayani  

internal customers terus berbenah diri untuk bisa memberikan layanan 
yang lebih baik lagi.  Salah satunya yang sedang dikampanyekan adalah 
penggunaan Credit Card atau Kartu Kredit  untuk Travel Management. 
Kami berbincang dengan VP hR Operation Yudo Irianto  tentang 
berbagai hal, khususnya  Credit Card dalam Travel Management. 

Apa yang dimaksudkan dengan penggunaan Credit Card 
dalam Travel Management yang saat ini sedang giat di so-
sialisasikan? Sebenarnya ini adalah inisiatif sederhana dalam 
rangka terus melakukan improvement untuk meningkatkan kualitas 
layanan Fungsi HR khususnya dalam men-support para pekerja yang 
melakukan perjalanan dinas. Di perusahaan-perusahaan besar/world 
class hal seperti sudah dipraktikkan sejak lama. Nah kitapun ingin 
mempraktekkan world class best practices ini di perusahaan kita, 
karena meskipun kelihatannya sepele tapi manfaat cukup banyak, 
baik bagi perusahaan maupun bagi pekerja sendiri. Untuk landasan 
operasionalnya kebijakan ini sudah diatur dalam TKO perjalanan 
Dinas. 

 
Apa misalnya manfaat penggunaan kartu kredit ini? Yang 

harus dipahami bersama adalah kepentingan perusahaan harus 
diutamakan dalam hal ini. Dari perspektif perusahaan setidaknya ada 
tiga manfaat yang diperoleh, yaitu  simplifikasi administrasi, informasi 
biaya yang benar dan efisiensi biaya karena tarif yang lebih murah.  
Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa frekuensi perjalanan dinas 
di perusahaan kita ternyata sangat besar setiap bulannya. Sebagai 
ilustrasi, selama tahun 2011 ada sekitar 110 ribu trip. Ini tidak saja 
berarti cost yang besar tetapi juga pekerjaan administrasi yang sangat 
banyak di Fungsi HR untuk memproses invoice dari seluruh hotel 
se-Indonesia maupun travel agent untuk pembelian tiket pesawat. 
Implikasinya banyak, diantaranya kami memerlukan orang untuk 
mengerjakan ini dari mulai tenaga OS, Asmen memberikan paraf 
sampai Manager yang nantinya menandatangani. Pekerjaan ini bisa kita 
pangkas jika kita pakai kartu kredit sehingga Fungsi HR bisa lebih fokus 
ke hal-hal yang lebih strategis untuk men-support Fungsi Bisnis. 

Tadi disebut masalah efisiensi dan informasi biaya yang 
akurat, apa maksudnya? Karena invoice dari pihak hotel diseluruh 
Indonesia maupun travel agent ini seringkali datangnya bisa satu bulan 
kemudian karena dikumpulkan jadi satu, maka proses pembayaran jadi 
lama sehingga pihak hotel menaikan tarif hotelnya. Tarif hotel dengan 
kartu kredit lebih murah dibandingkan dengan corporate rate dengan 
invoice, padahal corporate rate kitapun sebenarnya sudah lebih murah 
karena kita bisa  mendapatkan discount sampai 30-50 % dari publish 
rate. Ini dimungkinkan karena pihak hotel diuntungkan dengan tidak 
adanya administration cost karena tidak perlu membuat invoice lagi ke 
kita dan bisa menerima pembayaran lebih cepat langsung dari Bank 
penerbit kartu kredit.

Kelebihan berikutnya adalah kita bisa mendapatkan informasi 
biaya perjalanan dinas per pekerja dengan akurat dalam modul Travel 
Management. Selama ini karena tagihan hotel dan tiket dalam bentuk 
invoice dan digabung jadi satu dan dikirim 1 bulan kemudian, maka 
menjadi tidak sinkron dengan modul Travel Management, sehingga 
kita kesulitan mendapatkan informasi biaya perjalanan dinas per 
pekerja, padahal biaya hotel dan tiket pesawat ini kan komponen biaya 
terbesar dalam biaya dinas pekerja. Belum lagi potensi kesalahan dan 
kerepotan pada saat verifikasi karena perbedaan waktu antara klaim 
deklarasi dari pekerja dengan tagihan dari pihak hotel atau tiket yang 
datang sebulan kemudian.

 
Tapi sepertinya ada kalangan pekerja merasa malah jadi re-

pot  atau tambah ribet? Ya, pertama karena mungkin pekerja belum 
tahu manfaat atau tujuannya seperti yang saya uraikan diatas sehingga 
murni melihatnya dari sudut pandang kepentingan masing-masing. 
Selama ini urusan tiket/hotel semua diurusi perusahaan, pekerja tidak 
perlu repot, tapi sekarang harus gesek kartu kredit sendiri, kemudian 
meng-klaim biaya deklarasi dinas terus membayar pelunasan kartu 
kredit sendiri. Ya namanya perubahan di awal-awal pasti akan seperti 
ini, semua di pertanyakan dari sisi kurangnya, pasti ada resistensinya. 
Masih ingat penolakan yang sangat kuat terhadap program asuransi 
kesehatan untuk pekerja tahun 2003 ke atas? Sekarang mereka 
justru merasa sangat nyaman karena akses yang mudah dibanding 
yang non asuransi.  

Kembali ke masalah repot tadi.... sebenarnya tidak repot kok, 
saya pribadi sudah melakukannya setiap kali dinas dan tidak merasa 
repot.  Untuk pembelian/pembayaran tiket pekerja tidak perlu datang 

ke travel agent, tapi kami sudah minta travel agent untuk mendatangi 
pekerja dengan membawa mesin EDC untuk menggesek kartu kredit, 
dan saya ingin menegaskan bahwa tidak ada biaya tambahan. Kalau 
ada yang tidak seperti itu tolong di infokankan ke HR. Kami sudah 
meminta travel agent yang ditunjuk perusahaan memberikan layanan 
terbaik, kalo mereka tidak sanggup ya.. nanti kita ganti yang sanggup, 
karena sebenarnya sangat banyak yang berminat dan sanggup seperti 
itu atau kita perbanyak travel agent yang melayani sehingga layanan 
lebih cepat dan baik. Namun untuk saat ini mungkin karena ini masih 
transisi sehingga mereka belum semuanya siap dan mekanisme seperti 
ini belum berjalan baik.

Untuk tahap berikutnya mulai bulan April ini kita menjalin kerjasama 
dengan Garuda untuk fasilitas pembelian secara online dengan 
corporate rate, dan transaksi online ini juga menggunakan kartu kredit. 
Kartu kredit pekerja akan kami daftarkan sehingga pekerja bisa langsung 
membeli tiket secara online dan memilih jam terbang yang diinginkan, 
sangat mudah dan aman. Fasilitas booking online ini akan bisa dibuka 
di Intranet kita HR Online, sekarang sedang kami siapkan sistemnya.

Sedangkan masalah membuat klaim deklarasi, sebenarnya tidak 
ada effort tambahan karena kita toh tetap harus membuat pertanggung 
jawaban,  pakai kartu kredit ataupun tidak. Demikian juga keberatan 
pekerja karena harus repot membayar tagihan kartu kredit saya rasa 
ini karena faktor kebiasaan saja. Mereka yang sudah punya kartu kredit 
biasanya tiap bulan juga harus bayar tagihan. Bagi yang belum pernah 
punya ya… Ini kan pembelajaran yang baik, ambil sisi positifnya, masak 
jaman sekarang tidak pernah pakai kartu kredit?

Ada juga yang kuatir harus nalangi dulu pembayaran tagihan. Tapi 
rasanya kok tidak, karena kan ada masa tenggang kurang lebih sebulan 
sejak tagihan dicetak sampai batas akhir pembayaran, sementara 
klaim deklarasi bisa selesai dalam waktu kurang dari seminggu, asal 
yang bersangkutan langsung membuat klaim deklarasi begitu pulang 
dinas.

Kita berharap pekerja mau memahami ini untuk kepentingan 
perusahaan yang manfaatnya lebih besar seperti saya uraikan diatas, 
sehingga masalah-masalah kecil karena masih masa transisi ini tidak 
terlalu diributkan.

Bagaimana dengan pekerja yang belum punya kartu kredit? 
Jadi begini… untuk mendukung kebijakan pembayaran biaya dinas 
dengan menggunakan kartu kredit ini, perusahaan telah bekerjasama 
dengan  Bank Mandiri dan Bank BRI mereka yang men-support dengan 
menerbitkan kartu kredit untuk setiap pekerja, tapi pekerja harus mengisi 
aplikasi pembuatan kartu kredit. Kartu kredit ini tidak dikenakan annual 
fee dan ada fasilitas airport lounge. Batas limit pemakaian juga bisa 
di naikan khususnya apabila pekerja mau dinas ke luar negeri atau 
dinas cukup lama dimana dikhawatirkan biaya dinasnya melebihi limit 
kredit. Caranya pekerja menginformasikan kebutuhan ini ke Fungsi 
HR Service.

Kita sadari bahwa masih perlu waktu untuk Bank Mandiri dan 
Bank BRI menyediakan kartu kredit ini, sehingga terus terang masih 
ada yang belum punya. Namun jika pekerja memiliki kartu kredit 
pribadi sebenarnya juga bisa digunakan toh prinsipnya sama yaitu 
reimbursement/atau penggantian biaya. 

Nah sedangkan bagi pekerja yang memang sama sekali tidak punya 
kartu kredit masih bisa menggunakan SPD artinya masih menggunakan 
mekanisme tagihan ke perusahaan. Pekerja yang bersangkutan sebelum 
berangkat dinas hendaknya menginformasikan ke HR Service untuk 
mendapat semacam guarante letter yang akan diberikan kepada pihak 
hotel agar tidak ditolak.

Tapi sepertinya saat ini masih tetap ada keluhan dari pe-
kerja tentang mekanisme ini, apa tanggapan Bapak? Ya… 
ka mi berterima kasih dan menyambut baik feedback dan masukan 
konstruktif dari teman-teman pekerja untuk lebih menyempurnakan 
implementasi kebijakan ini, karena memang ini masih baru berjalan 
dan belum semua prasarananya lengkap. Jadi kita buat simple saja, 
bagi yang belum memiliki kartu kredit perusahaan masih membolehkan  
mekanisme diurus perusahaan atau dengan SPD, sedangkan untuk 
yang sudah punya kartu kredit baik yang difasilitasi perusahaan maupun 
yang pribadi, kami mengimbau untuk digunakan pada setiap kali 
pekerja melakukan perjalanan dinas, karena manfaatnya besar bagi 
perusahaan. Kami percaya pekerja kita sudah sangat dewasa untuk 
lebih mementingkan perusahaan dengan mentaati ketentuan yang 
ada dibandingkan sedikit “pengorbanan” atau effort tambahan yang 
sebenarnya sudah dipraktekan oleh para pekerja perusahaan besar 
lainnya yang sudah menerapkan konsep Employee Self Service (ESS). 
Kami percaya bahwa kita semua sudah mengarah pada sikap mental 
transformational dan bukan lagi transaksional.•hR
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Dalam konteks transformasi Direktorat Pengolahan, 

manajemen pengadaan minyak mentah (MM) merupakan 

fungsi yang kritikal dalam memaksimalkan keuntungan 

Pengolahan. Biaya pengadaan minyak mentah meliputi 

lebih dari 90 persen dari total biaya pengolahan. Seleksi 

minyak mentah yang optimum (crude slate yang tepat 

dengan harga terbaik) akan memberikan kontribusi lebih 

dominan dalam meningkatkan gross margin yang nantinya 

dapat diperoleh pengolahan secara optimal, dibandingkan 

dengan faktor lainnya. Pengalaman optimasi minyak mentah 

di kilang-kilang negara lain menunjukkan bahwa potensi 

penghematan sebesar 0.4-0.6/bbl dolar AS memungkinkan 

untuk diraih melalui optimasi MM yang lebih baik.

Sekarang, Pertamina menghadapi beberapa tan-

tangan strategis. Tantangan ini termasuk pergeseran dalam 

persediaan MM dan permintaan produk, volatilitas pada 

harga MM mengakibatkan marjin yang tidak pasti, dan 

potensi implementasi standar EURO IV untuk gasoline dan 

diesel. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, 

Direktorat Pengolahan Pertamina meluncurkan Implementasi 

Crude Oil Management Strategy (COMS) dengan sasaran 

untuk mendorong peningkatan keuntungan melalui optimasi 

MM. COMS ini merupakan salah satu 10 inisiatif strategis 

untuk mengakselerasi transformasi Pertamina yang 

diputuskan dalam BOD Retreat pada tahun 2010. 

Teori dasar BTP COMS terdiri dari tiga sub-inisiatif.  Yaitu, 

strategi, proses dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Workstream strategi akan terfokus pada mendefinisikan 

kebijakan-kebijakan korporat yang menentukan strategi 

MM jangka panjang, crude slate masa depan, prosedur 

pengadaan MM dan peningkatan infrastruktur logistik 

kilang yang dibutuhkan dalam jangka pendek dan jangka 

panjang.

Workstream proses akan terfokus kepada merancang 

proses end-to-end dan proses backcasting untuk 

meningkatkan kinerja di masa depan. Workstream ini juga 

akan mendefinisikan organisasi di masa depan dengan 

kejelasan pada peran dan tanggung jawab dan akan 

menjalankan end-to-end pilot satu siklus penuh dari 

aktivitas-aktivitas pengadaan MM.

Workstream SDM akan mengidentifikasi gap kapabilitas 

untuk menyempurnakan rencana pembinaan SDM masa 

depan.

Implementasi COMS melibatkan beberapa fungsi dari 

berbagai direktorat (ISC, M&T, Petral dan Pengolahan)

serta PIC  yang terlibat dalam pengadaan MM dan fungsi 

pendukung lainnya. Dengan memperjelas proses end-to-

end, diharapkan kolaborasi lintas direktorat ini lebih efisien 

dan efektif  sehingga memperkaya kapabilitas dan target 

pencapaian yang diagendakan sesuai blue print Direktorat 

Pengolahan.

Sarana atas ide COMS merupakan strategi  terobosan 

yang digunakan oleh Pertamina, yang diharapkan adanya 

ownership yang tinggi dari masing-masing fungsi yang 

terlibat dan konsisten diimplementasikan serta selalu ter-

update data dan standarisasinya mengacu kondisi pasar 

MM. Hal ini sangat kritikal untuk meningkatkan kinerja 

finansial jangka pendek Pertamina dan penting dalam 

jangka panjang untuk menentukan sumber-sumber MM 

untuk mengamankan sumber-sumber persediaan MM di 

masa depan.

Hasil dari kajian COMS yang telah diimplementasikan 

ini juga diharapkan dapat menjadi  dasar pertimbangan 

dan penilaian yang utuh dan strategis  untuk menyusun 

road map pengembangan kilang untuk 20 tahun ke depan. 

Tinggal bagaimana insan Pertamina menyiasati COMS 

menjadi bagian strategis dalam menjawab tantangan 

perusahaan sesuai visi-misinya dan persaingan bebas 

global. Terutama unit-unit  operasi yang mempunyai target 

di tahun 2015 yang tinggal tiga tahun lagi. Jawabannya 

dengan kebersamaan, semangat dan tekad yang kuat, 

impian itu bisa menjadi kenyataan. Dream come true, 

Insya Allah kita pasti bisa.

Semoga bermanfaat.• Materi dikumpulkan dari berbagai sumber dan 

literatur di Internal Pertamina

Rencana pemerintah menaikkan harga 
bahan bakar minyak (BBM) pada awal April 
2012 mendapat tanggapan pro dan kontra 
dari berbagai pihak. Mulai dari pengamat, 
tokoh masyarakat, artis, hingga seluruh 
lapisan masyarakat tiada henti dimintai 
pendapat terkait rencana tersebut. Belum 
lagi aksi pergerakan massa yang sudah mulai 
terlihat di sana-sini. 

Banjir opini dan sikap masyarakat 
terhadap rencana kebijakan pemerintah itu, 
ternyata menjadi angin segar bagi sebagian 
orang yang memanfaatkan situasi tersebut. 
Mungkin akan ada pertanyaan,’Loh kok bisa?’ 
Jelas bisa, karena ketidakpastian kapan 
BBM akan naik, ditambah rentang waktu 
yang lumayan panjang menjadi peluang  bagi 
oknum nakal untuk mencari keuntungan bagi 
diri sendiri. Seperti para spekulan penimbun 
BBM.

Penimbunan BBM bukanlah isapan 
jempol semata. Salah satu bukti, yaitu 
dengan ditemukannya 17 drum Premium 
setara 3.000 liter di Bojong Gede, Kabupaten 
Bogor, Jawa Barat, pada (8/3).  Sebenarnya, 
indikasi adanya praktik penimbunan terasa 
dengan peningkatan volume permintaan 
BBM bersubdisi di daerah yang dekat 
dengan kawasan perkebunan, pertambangan 
batubara, dan industri. 

Upaya penimbunan BBM dilakukan 
dengan berbagai modus. Dari tingkat 
pengecer hingga beberapa pihak yang 
berupaya menimbun BBM dengan berbagai 
cara. 

Bagi spekulan menimbun hingga jumlah 
tersebut tentu saja terbayang keuntungan 
berlipat ganda.  Namun dibalik itu, ujung-
ujungnya masyarakat umum yang dirugikan. 
BBM jelas sulit didapat, karena disimpan para 
oknum spekulan. Sementara Pertamina tetap 
berusaha menyalurkan BBM sesuai dengan 
kuota yang ditetapkan pemerintah. Kadang-
kadang kondisi seperti inilah yang akhirnya 
membuat Pertamina yang menjadi sasaran 
amarah massa. Seolah Pertamina mengurangi 
penyaluran BBM. Bahkan ada yang 
berpendapat kelangkaan merupakan akal-
akalan Pertamina menjelang kenaikan harga 
BBM. Padahal Pertamina sebagai operator 
hanya melaksanakan amanat pemerintah 
sebagai pemegang saham. Menyalurkan BBM 
sesuai kuota, dan menjualnya sesuai dengan 
harga yang ditetapkan pemerintah.

Yang lebih parah, para spekulan tidak 
menyadari bahwa penimbunan BBM yang 
tidak sesuai prosedur sangat rawan terjadi 
kebakaran.  Ini jauh lebih menyengsarakan 
masyarakat, khususnya bagi mereka yang 
tinggal di sekitar lokasi penimbunan. 

Oleh karena itu, tidak boleh ada lagi 
kompromi terhadap para penimbun BBM. 
Semua pihak termasuk masyarakat harus 
bersatu memerangi spekulan yang menimbun 
BBM. Mari bersama berantas penimbunan, 
agar masyarakat tidak semakin merana.•



4No. 11
Tahun XLVIII, 12 Maret  2012SOROTRESUME

PEKAN INI
DONGGI VI MULAI PRODUKSI GAS
JAKARTA (Republika) – Cadangan gas di 
struktur Donggi, Sulawesi Tengah, berhasil 
memproduksi gas di atas 17 juta standar kaki 
kubik per hari (mmscfd). Pertamina EP selaku 
operator membuktikannya setelah dua bulan 
pertama tahun ini. Presiden Direktur Pertamina 
EP Syamsu Alam optimistis dapat mencapai 
target pengaliran gas dari struktur Donggi pada 
kuartal empat 2014. Pertamina EP melaksanakan 
kegiatan pengembangan Gas Matindok sebagai 
upaya memonetisasi gas dari area Matindok 
sebesar 105 mmscfd. “Hasilnya untuk memenuhi 
kebutuhan kilang LNG dan PLN,”katanya.

KONSORSIUM ASURANSI MIGAS AJAK 
REASURANSI
JAKARTA (Kontan) – Anggota konsorsium 
asuransi minyak dan gas (migas) siap memenuhi 
permintaan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu 
Minyak dan Gas (BP Migas) untuk memperbesar 
pertanggungan. Konsorsium akan menggandeng 
reasuransi lokal agar bisa memperbesar 
pertanggungan atas asuransi aset industri, sumur 
minyak, dan liquid natural gas (LNG) nasional 
pada periode 2012-2014. “Kondisi asuransi 
na sional semakin solid, ini sekaligus untuk men-
dongkrak peranan asuransi nasional terhadap 
pertumbuhan ekonomi,”kata Akhmad Syakhroza, 
Deputi Pengendalian Keuangan BP Migas.

RIO hARYANTO JALANI TES 
DI BARCELONA SEBELUM KE SEPANG
JAKARTA (Koran Tempo) – Pebalap nasional 
Rio Haryanto kembali menjalani tes kedua di 
Barcelona, Spanyol, pada 6-8 Maret. Uji coba 
itu merupakan pemanasan terakhir bagi Rio 
sebelum turun di lomba balap formula GP2 di 
Sirkuit Sepang, 23-25 Maret 2012. Seperti tes 
di Jerez pekan lalu, pada tes di Barcelona nanti 
Rio tidak dibebani target. “Tidak ada target. Tes 
nanti menjadi ajang adaptasi bagi Rio yang baru 
turun di GP2 dan tim barunya,” kata juru bicara 
Rio Haryanto, Andi Mailangky. 

PEMERINTAh LELANG WILAYAh PANAS 
BUMI 2.00 MW
JAKARTA (INVESTOR DAILY) – Pemerintah 
akan melelang lagi wilayah kerja panas bumi 
(WKP) dengan total potensi listrik sebesar 
2.000 MW. Kebanyakan wilayah lelang akan 
difokuskan di Sumatera dan Jawa. Direktur 
Panas Bumi Kementerian ESDM Sugiharto 
Harsoprayitno mengatakan, pemerintah saat ini 
tengah mempersiapkan lelang WKP baru panas 
bumi tersebut. Meski demikian, ada beberapa 
yang sudah mulai lelang dengan total kapasitas 
sebesar 500 MW. “Total potensi yang nanti akan 
dilelang 2.000 MW. Per wilayah minimal kapasitas 
2x5 MW, dan ada juga yang 110 MW,”kata dia.

PEMERINTAh SIAPKAN GRAND DESIGN 
BARU BUMN ENERGI
JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah akan 
merestrukturisasi BUMN sektor energi dalam 
waktu dekat ini. Grand design untuk perusahaan-
perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang 
energi tersebut tengah disiapkan. “Saya pastikan 
akan dilakukan perombakan pada BUMN energi,” 
kata Menteri BUMN, Dahlan Iskan, di Jakarta, 
akhir pekan ini.•DANIEL ChRISTIAN

Tanda Tangan Kontrak Target 
Distributor  Pelumas Region I 
MEDAN - Dengan target, 
strategi, dan semangat baru,  
30 distributor Pelumas Region 
I menandatangani kontrak 
target 2012 dengan Sales 
Region  I Lubricants. Acara 
diselenggarakan di Hotel 
Swiss Grand Medan pada 
Sabtu, 11 Februari 2012. 
Distributor tersebut berasal 
dari seluruh wilayah Region  
I yang meliputi provinsi Su-
matera Utara, Nangroe Aceh 
Darussalam, Sumatera Barat, 
Riau dan Kepulauan Riau. 

 Acara penandatanganan 
kontrak Distributor Pelumas 
merupakan agenda tahun an 
yang membahas evalua-

si pencapaian tahun 2011 
serta target dan strategi 
pada tahun 2012. Mulai 
tahun 2012, sebutan “Agen 
Pelumas Pertamina” diganti 
menjadi “Distributor Pelumas 
Pertamina”. Hal ini untuk 
meng iku t i  ka idah  bes t 
practices yang berlaku di 
dunia bisnis dan jaringan 
sales  d istr ibusi  barang-
barang konsumsi (consumer 
goods). Dalam perubahan ini, 
beberapa tata cara penjualan 
Pelumas Pertamina kepada 
distributor juga mengalami 
penyempurnaan. “Perubahan 
dimaksudkan untuk men-
dorong peningkatan kinerja 

Distributor Pelumas,” ungkap 
Sales Region Mana ger Region 
I Lubricants Ibnu Prakoso. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut Ibnu memaparkan 
komitmen target penjualan,  
baik secara volume maupun 
revenue. “Pada tahun 2011, 
Sales Region  I mencatat 
penjualan Pelumas Pertamina 
di seluruh wilayah Region  I  
sebesar 56. 527 KL atau 7 
persen di atas target 2011,” 
ujar Ibnu.

Dijelaskan pula, grand 
strategy Pelumas Region 
I pada tahun 2012 adalah 
“Closer to Customer”. Hal ini 
didasarkan atas persaingan 

yang semakin ketat untuk 
pasar pelumas di In donesia. 
Oleh karena itu Pelumas 
Pertamina melalui program-
programnya akan leb ih 
mendekatkan diri kepada 
distributor dan konsumen. 
Pendeka tan  j uga  akan 
dilakukan kepada  toko -toko 
oli, grosir, serta bengkel-
bengkel, dan para mekanik. 

Pada saat yang bersamaan 
program komunikasi mar-
keting juga lebih di optimalkan. 
“Kita harapkan dengan strategi 
ini konsumen akan menjadi 
loyal dan target kita dapat 
tercapai,” papar Ibnu dengan 
semangat.•FRM REGION I

Workshop UBD 2012 :
Menyusun Winning Strategy 2016

SVP UBD Adriansyah berbicara di depan peserta workshop bertajuk Upaya Pencapaian Target Kinerja UBD 2012 dan 
Rencana Jangka Panjang UBD 2012 – 2016, di Lembang, Bandung.
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L E M B A N G  -  F u n g s i 
Upstream Business Develop-
ment – Direktort Hulu menye-
lenggarakan workshop dengan 
tajuk Upaya Pencapaian 
Target Kinerja UBD 2012 dan 
Rencana Jangka Panjang 
UBD 2012 – 2016. Workshop 
berlangsung tiga hari, 1 s.d 
3 Maret 2012 di Lembang, 
Bandung. Acara dihadiri SVP 
UBD Adriansyah, VP Upstream 
Business Growth Wahyudi 
Satoto dan  VP Business 
Initiatives & Valuation Djoko 
N. Imanhardjo, para manager 
serta  55 pekerja fungsi UBD, 
beserta undangan yang 
adalah para  senior UBD.  

Adriansyah menyatakan 
ada target growth untuk 
Upstream  yang sangat agresif 
yang telah dicanangkan oleh 
korporat, baik jangka pendek 
maupun jangka panjang. 
“Sampai tahun 2016, kita 
harus bisa mencapai 700.000 
BOEPD,” kata Adriansyah.

Namun ia pun menam-
bahkan, bahwa growth ter-
sebut tidak semuanya menjadi 
beban UBS semuanya. “Tetapi 
kita harus realistik melihat 
bahwa  PHE dan Pertamina 
EP itu mengelola lapangan-
lapangan yang relatif sudah 
tua. Sehingga mau tidak mau 
PHE dan PEP juga harus 
melawan natural decline dari 
lapangan-lapangan ter sebut.   

Akibatnya untuk mengha-
rapkan growth yang besar dari 
optimalisasi existing asset itu 
agak sulit. Karena itu secara 
otomatis, beban dari growth 
ini haruslah dari unorganic, 
yang merupakan kewajiban 
atau tugas dari UBD,” kata 
Adriansyah.    

Melihat rencana jangka 
panjang tersebut, mendekati 
tahun 2016, diperkirakan 
beban tersebut akan semakin 
menumpuk. “Sehingga ke-
tidak berhasilan  di tahun 
2011, akan menjadi beban 
di tahun-tahun berikutnya,” 
tutur Adriansyah menjelaskan 
pentingnya workshop untuk 
mencapai target-target jangka 
panjang.  “Inilah yang kita coba 
shortage out. Apa yang bisa 

kita coba untuk memperbaiki 
ini, salah satunya dengan 
memperbaiki internal process 
yang ada di UBD sendiri. 
Dan yang kedua, bagaimana 
kita menyusun strategi untuk 
mencapainya.”

Adriansyah menjelaskan 
ada beberapa  solusi yang 
mungkin bisa diambil. Per-
tama, meningkatkan jumlah 
dari initiation project, dengan 
asumsi semakin banyak 
proyek yang diinisiasi maka 
semakin besar sukses ra-
sio yang bisa diharapkan. 
Kedua,   men ingka tkan  
kua litas dari setiap inisiasi 
investasi di Upstream.  Ketiga,  
memperbaiki internal process, 
yaitu speed mulai dari tahap 
inisiasi sampai tahap deal. 

Keempat, memperpendek 
atau menyederhanakan 
mekanisme kerja di dalam 
UBD. Dan yang terakhir, 
menyusun winning strategy 
untuk memenangkan suatu 
inisiasi. 

Workshop berlangsung  
dalam beberapa tahapan. 
Setelah pembukaan Kamis 
(1/3)  malam, pada Jumat 
pagi (2/3), workshop di ba-
gi menjadi tiga kelas un-
tuk mem  bahas Strategi, Bu-
siness Development, dan 
HRD. Workshop juga diisi 
dengan pelatihan motivasi  
yang dibimbing instruktur dari 
biro psikologi Pro Potensia. 
Malamnya, pembahasan di -
lanjutkan  di tingkat kelas-
kelas.•URIP
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CSR Day :
RU II Dumai Salurkan 
Bantuan Rp 5 Miliar

Mitra Binaan Pertamina Meriahkan 
Pameran Kain Tradisional
JAKARTA – Keindahan kain tradisional nusantara merupakan 

potensi budaya bangsa yang kini telah mendapatkan apresiasi 

dari para pecinta kain di seluruh dunia. Karena itu untuk yang ke- 

5 kalinya Pameran Adiwastra Indonesia kembali digelar di Jakarta 

Convention Center pada 15- 19 Februari 2012.

Dalam pameran yang diikuti lebih dari 400 peserta tersebut, 

mitra binaan Pertamina turut ambil bagian memamerkan karya kain 

maupun busana berbahan kain tradisional asli Indonesia. Sebanyak 

16 mitra binaan Pertamina, di antaranya Batik Herdina, ATBM Sutera 

Garut, Deli Mayasari dan lain-lain mendapatkan respon positif dari 

para pengunjung.

Menurut ketua panitia Adiwastra Nusantara Sri Redjeki 

Suamryoto, pameran Adiwastra Indonesia merupakan pameran 

yang konsisten dalam memamerkan kain budaya nusantara. “Citra 

kain nusantara makin terangkat, yang diikuti dengan tingginya 

apresiasi masyarakat terhadap batik, tenun dan kain adat Indonesia 

untuk busana mereka,”papar Sri Redjeki.

Pada pameran yang mengambil tema “Dari Kearifan Lokal 
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SORONG -  Pemer in tah 
Kabupaten Sorong menerima 
bantuan berupa satu unit mobil 
ambulans dan 5 unit inkubator 
dari Pertamina (Persero). 
Bantuan  i tu  d i se rahkan 
oleh  Corporate Secretary 
Pertamina, Hari Karyuliarto, 
kepada Wakil Bupati Sorong 
Drs. Tri Budiarto.

Penye rahan  ban tuan 
juga disaksikan GM RU VII, 
Nyoman Sukadana, para 
pimpinan SKPD, perwakilan 
dari lembaga masyarakat 
adat (LMA) Malamoi, yang  
berlangsung di Distrik Seget, 
Kamis (23/2). Hari Kuryuliarto 
mengatakan, bantuan yang 
diberikan Pertamina kepada 
warga Distrik Seget merupakan 
bentuk kepedulian perusahaan 
kepada masyarakat setempat, 
d i  mana perusahaan i tu 
beroperasi. 

“D iharapkan bantuan 
ambulans dan juga incubator 
tersebut, dapat mengatasi 

be rbaga i  pe rmasa lahan 
yang dihadapi warga yang 
tinggal di daerah terpencil 
yang sulit memperoleh akses 
kesehatan,”ungkap Hari. Dia 
juga berharap agar program 
yang diberikan sesuai dengan 
kebu tuhan  masya raka t , 
sehingga bisa meningkatkan 
proper dari hi jau menjadi 
emas.

Sementara itu Wakil Bupati 
Sorong Drs. Tr i  Budiarto 
menyampaikan terima kasih 
a tas  ban tuan  te rsebu t . 
Namun demikian, Tri berharap 
agar bantuan dalam bidang 
kesehatan ditingkatkan lagi 
seperti membantu membangun 
akses kesehatan dalam bentuk 
layanan rumah sakit 24 jam.

Kehad i ran  ambu lans 
Pertamina bagi warga distrik 
Seget mendapat sambutan 
positif. Bagi Mercy, warga 
setempat, dengan adanya 
ambulans membuat Dia dan 
warga bisa mendapatkan 

akses kesehatan yang  bisa 
menjangkau masyarakat di 
daerah terpencil. “Selama ini 
masyarakat sering kesulitan 
jika terserang penyakit serius 
seperti muntaber, malaria 
tidak tertolong cepat, karena 
terlalu lama membawa pen-
derita ke rumah sakit,” ung-
kap perempuan manis ini.  
Dia berharap ke depannya 
Pe r t am ina  memperkua t 
tambahan mobil kesehatan, 
misalnya dalam bentuk mobil 

posyandu keliling. 
Program ambulans Perta-

mina digulirkan sejak tahun  
2009. Untuk tahun 2011 Per-
tamina menyerahkan 7 unit 
ambulans kepada masyarakat 
yang berdomisili di sekitar 
r ing satu daerah operasi 
Pertamina. Yakni di Bangkalan, 
Lahendong, Muara Enim, Lirik 
Riau, Dumai dan Sorong. 
Bantuan tersebut diberikan 
secara bertahap hingga awal  
2012.•DEWI

DUMAI - Refinery Unit (RU) II Dumai menga dakan 
Corporate Social Responsibility (CSR) Day ke-5 di 
Balai Pertemuan Sasana Mitra, Bukit Datuk Dumai, 
awal 2012. Dengan mengusung tema “Menuju 
Kehidupan yang Lebih Baik”, RU II memberikan 
sejumlah bantuan kepada masayarakat sekitar 
daerah operasinya. 

GM RU II Suhaemi menyampaikan, pada CSR 

Day tidak hanya bantuan CSR yang diberikan, 
tetapi juga bantuan Community Relation (CR), 
Baituzzakah Pertamina (BAZMA), kegiatan sosial 
Persatuan Wanita Patra (PWP) serta partisipasi 
pada hari Nusantara 2011. “Bantuan tersebut 
kami gulirkan setiap tahun, yang disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat setempat,”ujar 
Suhaemi.

Dalam kesempatan tersebut, Suhaemi juga 
menyampaikan total bantuan yang disa lurkan RU 
II lewat program tanggung jawab sosial selama 
2011 mencapai Rp 5 miliar, dimana Rp 2,4 miliar 
dalam bentuk bantuan CSR Pertamina.

Bantuan CSR tersebut disalurkan di bi dang 
pendidikan, yakni sarana laboratorium komputer 
di SMK N 2 Dumai, sarana perpustakaan untuk 
SD 09 Tanjung Palas dan SD 013 Binsus Teluk 
Binjai, Beasiswa Cerdas Bersama Pertamina 
kepada siswa kurang mampu sebanyak 133 siswa 
dari 10 SD dan 100 siswa dari 7 SMP se-Kota 
Dumai, beasiswa S1 prestasi untuk melanjutkan 
pendidikan perguruan tinggi sebanyak 25 orang, 
serta Beasiswa S1 bagi 5 mahasiswa kurang 
mampu dan berprestasi yang berasal dari STTD, 
STMIK dan STIA Lancang Kuning.

Sementara itu di bidang kesehatan, bantuan 
yang disalurkan meliputi Program Sehati untuk 
10 posyandu binaan di Dumai, bantuan 5 unit 
Inkubator untuk RSUD Dumai (1 unit), Puskesmas 
Dumai (3 unit), 1  unit Puskesmas Sungai Pakning, 
1 unit mobil ambulance 118 untuk Pemko Dumai, 
serta kegiatan clino gigi atau pemeriksaan gigi 
untuk 911 siswa SD di Sungai Pakning.

Di bidang peningkatan kemandirian, RU II 
memberdayakan potensi warga lewat budidaya 
Jamur Tiram Putih di Kelurahan Purnama. Di 
bidang lingkungan dengan program dekomposter 
di Kelurahan Bukit Datuk dan penanaman  5.000  
pohon trembesi dan ketapang di Sungai Pakning. 
Sedangkan di bidang Infrastruktur dilakukan 
pembangunan kembali gedung dan ruang belajar 
SMP 14 Rejosari Tanjung Palas.

Suhaemi memaparkan, untuk program 
Community Relations telah dilaksanakan berbagai  
program seperti bantuan renovasi Jalan Puteri 
Tujuh (depan kilang) yang bersifat temporer 

sebelum perbaikan jalan oleh pemerintah, bantuan 
air bersih di sekitar kilang dan perumahan RU II, 
bantuan masjid, bantuan banjir Dumai, dukungan 
untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemko/
organisasi, dsb.

Selain itu, RU II berpartisipasi dalam program 
pemerintah pusat, provinsi dan kota, seperti 
misalnya partisipasi pada Hari Nusantara tahun 
2011 berupa pembangunan helipad dan lapangan 
parkir, penyiapan sarana dan prasarana untuk 
penginapan tamu Harnus, media luar ruangan, 
sarana transportasi (Cassa, bus, dan mobil), 
dsb.

RU II juga menyalurkan bantuan melalui 
BAZMA dan PWP. Antara lain, khitanan massal, 
beasiswa muslim cemerlang, rumah pintar 
masyarakat, perbaikan rumah mustahik, infaq 
yatim, Kini Mustahik Besok Muzakki (KMBM), dan 
Bantuan untuk Umat Sehat (Umahat).• RU II

Menuju Kreasi Berpotensi Global” tersebut, sejumlah kain karya 

negara tetangga juga ikut dipamerkan, yakni kain dari India dan 

Thailand. Sementara itu bagi para peserta pameran, ajang Adiwastra 

Indonesia merupakan kesempatan untuk meperkenalkan karya 

mereka, sekaligus menjadi potensi untuk pengembangan usaha 

karena pameran tak hanya dihadiri dari pengunjung dalam negeri 

tetapi juga dari luar negeri.•DEWI SRI UTAMI

MAKASSAR— PT Pertamina (Persero) senantiasa memberikan 
kontribusi di dunia pendidikan dan kesehatan lewat program 
“Bright With Pertamina”, yakni memberikan kacamata gratis 
kepada anak sekolah. Kali ini bantuan 1.300 kacamata 
diberikan kepada pelajar se kota Makassar yang membutuhkan. 
Pemberian kacamata yang merupakan program Corporate 
Social Rensponsibility (CSR) diserahkan secara simbolis 
oleh Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan GM Fuel 
Retail Marketing Region VII Pertamina, Adi Nugroho di SD 
Lariangbangngi I Makassar, Senin (20/2).

Adi mengungkapkan, penyerahan kacamata bagi pelajar 
SD, SMP dan SMA di kota Makassar sudah memasuki tahun 
ketiga. “Bantuan kacamata ini diharapkan bisa dimanfaatkan 
para pelajar kurang mampu yang memiliki masalah dengan 

1.300 Kacamata untuk Pelajar Makassar 
indera penglihatannya sehingga tidak lagi terkendala pada saat 
berlangsungnya proses belajar di sekolah,” katanya.

Adi menjelaskan sebelum kacamata diserahkan terlebih 
dahulu dilakukan pemeriksaan mata terhadap para pelajar. Jika 
hasil pemeriksaan menemukan ada siswa yang bermasalah 
dengan penglihatannya, maka akan segera dilakukan tindakan 
pengobatan dan memberikan kacamata apabila diperlukan.

Menanggapi program CSR tersebut, Walikota Makassar 
memberikan apresiasi positif kepada Pertamina sebagai 
perusahaan yang memberikan kontribusi di bidang pendidikan 
dan kesehatan. “Terima kasih kepada Pertamina, kami sangat 
berharap Pertamina bisa tetap menggulirkan bantuan kacamata 
kepada pelajar secara berkelanjutan, mengingat setiap tahunnya 
terjadi regenerasi pelajar,” papar Ilham.•FRM REG. VII
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Seorang Richard Sambera adalah perenang putra andalan Indonesia yang eksis berprestasi dari 
1988 hingga 2000. Sebuah usia yang cemerlang dibandingkan usia rata-rata perenang lain di dunia, 
sebagai bayangan Ian Thorpe, perenang dunia dan pemegang rekor, hanya mencapai usia 4 (empat) 
tahun saja dari masa ‘emas’nya. 

Ada kisah yang menarik bahwa tidak serta merta seorang 
Richard tiba-tiba menjadi peraih medali. Kalau kita pikir kerja keras 
dan disiplin itu sesuatu yang lumrah, mari kita lihat dari sudut lain. 
Atlet renang ini serta merta berusaha selalu menjaga rekornya dan 
selalu berusaha mengalahkan rekornya tersebut.

Kalau kita ibaratkan Pertamina adalah suatu organisasi yang 
padu bagai tubuh seorang atlit. Maka bukan hanya waktu tempuh 
100 m saja yang menjadi ukuran keberhasilan, disana ada revenue, 

kepuasan pekerja, profit, sustainability, dan lain lain. Melihat ukuran keberhasilannya, maka organisasi 
sebesar Pertamina membutuhkan tools yang lebih mumpuni dari sekAdar stopwatch untuk mengukur 
kinerja mereka.

Seperti yang telah diinformasikan secara formal lewat Surat 
Keputusan Direktur Utama No.Kpts-12/C00000/2011-S0 tanggal 
18 Februari 2011, bahwa Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina 
(KKEP) ditetapkan sebagai acuan pencapaian kinerja ekselen di 
seluruh Unit Operasi/ Bisnis dan Anak Perusahaan Pertamina. 

Pelaksanaan Pertamina Quality Assessment (PQA) 
menghasilkan klasifikasi tingkat pencapaian dan Opportunity 
for Improvement (OFI) yang merupakan masukan dan harus 
ditindaklanjuti dalam bentuk Action for Improvement (AFI). Untuk  
mempercepat  penyelesaian  outstanding  OFI, Perusahaan 
menetapkan “Penyelesaian Outstanding OFI-AFI Hasil Assessment 
PQA” sebagai salah satu KPI Shared bagi unit-unit yang mengikuti PQA. Di akhir periode 2011, rata-rata  
penyelesaian  outstanding  OFI-AFI  mencapai 98,5% diatas target yang telah ditetapkan (90%).

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

Maka pertanyaan berikutnya muncul, apakah KKEP dengan segala teknisnya yang dimulai dari tahap 
penyusunan Dokumen Aplikasi (DA), asesmen, awarding (APQA) dan  penyelesaian outstanding OFI to 
AFI  telah menjadi stopwatch yang cukup dapat diandalkan dalam mengukur kinerja Pertamina? 

 
Believe me, we do think about it.

Saat ini tim PQA, sedang menyusun hal penting apa lagi yang dapat diakomodir oleh KKEP. 
Langkah-langkah awal yang akan dilakukan adalah mencari insight dari para pengguna KKEP, apa 
saja yang bisa dikembangkan dan diperbaiki dari KKEP terkait dengan isi maupun tata-laksana dan 
penyajiannya. Usaha ini dilakukan melalui penelitian yang dimulai dengan surveI pendahuluan yang 
berisi pertanyaan terbuka.

Adapun hal hal yang menjadi tujuan dalam survei tersebut adalah:
• Mengetahui tingkat pemahaman manajemen terhadap program PQA
• Mengukur tingkat kepedulian manajemen dalam menindak lanjuti feedback report hasil PQA
• Mengukur harapan aplikan terhadap PQA
• Mengetahui pengaruh penerapan KKEP terhadap kemudahan proses bisnis yang ada
• Mencari opportunity of Improvement dalam KKEP

Diharapkan dengan mengakomodir hal-hal tersebut KKEP dapat menjadi alat yang lebih baik 
dalam menilai dan memacu kinerja perusahaan dan pencapaian visi misi untuk menjadi perusahaan 
dengan world class qualification.

Shipping dan Lubricants telah menjadi responden untuk penelitian pendahuluan ini. Berikutnya 
Refinery Unit dan beberapa anak perusahaan diharapkan dapat memberikan insight yang lebih tajam 
demi membuat proses asesmen lebih baik dengan menjadi responden berikutnya.

Sebagai penutup, tidak hanya Richard tapi juga para atlit lain setiap tahun mengikuti satu event 
bernama Bali Triathlon untuk menguji mengalahkan kembali rekor mereka masing.  Maka, mari kita 
kalahkan skor kita berkali-kali demi tercapainya medali emas bernama world class company.  On your 
mark……get set…. GOOOO!!!!!!

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

SuRVEy KKEp AWARNESS 
UNTUK KINERJA YANG LEBIh BAIK

Oleh : Adriwal,  Tim Quality Management  – General Affairs Directorate
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DApATKAN IDE : 
LANGKAh AwAL 
SuKSES cIp

oleh  Primawan Ratiansyah & Senna Gumilar – Quality Management, General Affairs Directorate

Salah satu kendala dalam penerapan kegiatan Continuous Improvement Program (CIP)  
adalah bagaimana menemukan ide atau menginisiasi untuk memulai tahapan penyelesaian suatu 
masalah atau meningkatkan proses kerja. Hal ini terjadi pada saat individu-individu atau suatu 
fungsi tidak diarahkan untuk memetakan hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proses 
kerja di masing-masing organisasi tersebut dan tidak adanya sifat-sifat kritis yang ada pada suatu 
kelompok kerja atau organisasi.

Ide-ide yang muncul  selama ini dalam penerapan CIP hanya mengandalkan kreatifitas 
dari seorang individu atau suatu organisasi tanpa melalui suatu tataran yang sistemetis 
sehingga kadang-kadang bisa disebut bahwa keberhasilan yang dicapai adalah karena faktor  
“keberuntungan” ( luckily ) semata sehingga ini menjadi salah satu constrain bagi organisasi / 
fungsi dalam menggerakan dan menerapkan peningkatan atau perbaikan berkelanjutan kinerja 
dilingkungan kerja masing-masing.

Dari data pelaksanaan kegiatan CIP selama ini dapat dipetakan bahwa sumber-sumber ide 
kegiatan CIP berasal dari beberapa hal sebagai berikut :
• Karena kendala yang berulang dalam suatu pekerjaan.
• Adanya beberapa masalah yang timbul dalam lingkungan kerja suatu organisasi.
• Keinginan untuk meningkatkan atau menambah suatu produk.
• Rekomendasi dari pihak eksternal organisasi.
• Kemauan seorang individu dan sikap kritis.
• Pemenuhan terhadap suatu  ketentuan (complience to role).

Beberapa item sumber ide perbaikan atau continuous improvement diatas harusnya dijadikan 
suatu acuan dan referensi yang cukup sistematis untuk dapat dijadikan sebagai ide dalam memulai 
suatu improvement. Namun demikian perlu ada suatu metode yang sistematis dan terarah untuk 
dapat menjadikan sumber-sumber ide perbaikan dan peningkatan kualitas tersebut secara efektif 
bukan didapatkan karena kebetulan dan tidak sengaja. 

Dalam pola pikir Kaizen (cikal bakal CIP, red) bahwa setiap karyawan perusahaan didorong 
untuk memberikan ide-ide – betapapun kecilnya – yang bisa meningkatkan/pekerjaannya kegiatan 
tertentu, lingkungan kerja atau proses di dalam perusahaan. Para karyawan juga didorong 
untuk menerapkan ide-ide mereka yang merupakan perubahan kecil dan dapat dilakukan oleh 
dirinya sendiri dengan investasi dan waktu yang sedikit. Ini artinya bahwa sumbangan ide dari 
seluruh pekerja dalam menjaga program perbaikan berkelanjutan tetap menjadi hal utama dalam 
penggalian ide.

Dengan melihat peta sumber ide diatas diharapkan kegiatan perbaikan berkelanjutan dapat 
terus terjaga dan mendorong seluruh lapisan pekerja untuk terus berkarya menghasilkan nilai 
tambah bagi perusahan.  Untuk mendukung penggalian ide tersebut perlu dihindari 6 cara dalam 
penggembosan kreatifitas yaitu :

1. Jangan menunggui/protektif 
2. Jangan menghakimi/menilai 
3. Jangan memberi janji terlalu sering 
4. Jangan membawa ke suasana persaingan/membandingkan 
5. Jangan terlalu mengatur/memberi petunjuk 
6. Jangan batasi pilihan 
Komitmen manajemen untuk terlibat dan berperan serta didalamnya sangat diharapkan dalam 

menjaga kesinambungan program peningkatan dan perbaikan berkelanjutan. Kita tunggu ide-ide 
terbaik dari seluruh insan mutu.!!!.•
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Berkomunikasi Efektif dengan 
Neuro Linguistic programming

PWP RU II Peringati Maulid Nabi SAW

Judul Buku  : The Grand Design, 
      Rancang Agung
Klasifikasi : 113.Haw.g
No Induk : 7653/ML/2012
Kolasi : 202p/il/23cm
ISBN :  9789792264395

Dalam setiap manusia tentunya 
bertanya-tanya, bagaimanakah bumi 
ini terbentuk, tanah, laut dan langit biru 
yang setiap hari kita lihat, kapan alam 
semesta terbentuk, serta bagaimanakah 
campur tangan Tuhan dalam rancang 
agung? Dikatakan rancang agung tentunya 
sebuah hal yang amat luar biasa sebab 
pertanyaannya mampukah akal pikiran 
manusia menjawab seluruh fenomena yang 
terjadi dialam semesta ini. Para ahli seperti 
Isaac Newton dengan hukum gravitasinya 
serta Albert Einstein dengan hukum 
fisikanya mencoba memberikan jawaban 
mengenai fenomena tersebut. Memang 
secara logika dapat diketahui  temuan-
temuan yang mereka dapati cukup dalam 
menjawab beberapa pertanyaan setiap 
insan manusia mengenai rancangan agung 
tersebut.

Alam semesta menyimpan keajaiban 
dan misteri yang sangat memesona yang 
sampai kini belum tersingkap seluruhnya 
oleh ilmu fisika. Keajaiban itu antara lain 
adalah planet-planet yang selalu beredar 
di garis edarnya. Tidak pernah melenceng 
sedikitpun dan tidak pernah bertabrakan 
satu sama lain. Bumi adalah keajaiban yang 
lain: bumi berada di zona jarak yang begitu 
tepat terhadap matahari sehingga iklim bumi 
sangat sesuai bagi kehidupan manusia dan 
makhluk-makhluk lainya. Dengan kemajuan 
teknologi yang sudah dapat diciptakan 
manusia, bukan tidak mungkin keesokan 
harinya atau di masa depan kita akan 
tinggal dan menetap di planet lain.

Keagungan rancangan seluruh 
alam semesta selalu membangkitkan 
keingintahuan selama berabad-abad: sejauh 
mana manusia mencapai pemikiran yang 
dapat meyakinkan bahwa alam dappat 
terbentuk dengan sendirinya.  kapan 
dan bagaimana alam semesta bermula? 
Mengapa kita ada di dunia ini? Bagaimana 
campur tangan Tuhan dalam rancang agung 
alam semesta? Pertanyaan yang sampai 
saat ini belum dapat ditemukan.

Dalam buku berjudul the Grand 
Design atau Rancang agung ini Sthepen 
Hawking dan Leonard Mlodinow menyajikan 
pemikiran sains terkini mengenai misteri 
alam semesta, dalam bahasa non teknis 
namun cemerlang. Sehingga setiap 
pembaca dapat tergugah pola pikir 
terhadap fenomena alam semesta. Buku 
ini adalah pedoman singkat, jelas dan 
menyentak, yang menyajikan penemuan-
penemuan yang akan mengu bah 
pemahaman sekaligus mengusik keya-
kinan. Mencerahkan pembaca yang ingin 
tahu realitas hukum alam yang sangat 
luas.•PERPUSTAKAAN

Anggota PWP Pusat mendengarkan penjelasan Okina Fitriani dalam one day workshop 
enlightened empowered.
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Proliga 2012 :
Tim Pertamina Peringkat Kedua Klasemen Sementara
BONTANG -  Tim bola voli putra Jakarta Pertamina meraih 
kemenangan ketiga setelah menundukkan lawannya tim Jakarta 
BNI 46 pada laga di GOR Bontang Lestari, Kalimantan Timur, 
Sabtu (2/3). Dalam pertandingan tersebut Pertamina unggul 3-1 
atas Jakarta BNI 46 dengan skor (22-25, 25-17, 25-17, 25-13). 
Kemenangan tersebut mengantarkan tim Pertamina naik ke 
peringkat kedua klasemen sementara di bawah juara bertahan 
Palembang Bank Sumsel Babel. 

Sayang kemenangan tersebut tidak diikuti pada pertandingan 
selanjutnya saat Jakarta Pertamina berhadapan dengan 
Palembang Bank Sumsel Babel. Sang juara bertahan itu me-
nundukkan tim kuat Jakarta Pertamina dengan skor 3-1 (21-25, 
25-23, 25-15, 25-22) di GOR Bontang Lestari, pada (4/3).

“Masih banyak kekurangan kami, terutama di middle blocking. 
Kami akan memperbaikinya untuk pertandingan selanjutnya,” ujar 
open spiker tim Jakarta Pertamina Eko Permana Putra.•DEWI 

JAKARTA – Menjadi orang tua yang baik tidaklah semudah yang 
dibayangkan tapi juga tidak sesulit yang dipikirkan. Orang tua 
yang selalu sibuk seringkali membuat anak menjadi terabaikan.  
Akibatnya, komunikasi yang dibangun  tidak efektif sehingga tidak 
jarang anak membantah. Kalau sudah begitu seringkali orangtua 
marah bahkan menghukum si anak dengan harapan mereka akan 
menuruti kemauannya. Padahal cara seperti ini tidak akan me-
nyelesaikan masalah, bahkan berefek negatif bagi perkembangan 
mental anak. “Kemarahan orang tua memberikan sugesti negatif 
kepada anak. Karena hanya akan menciptakan seorang manusia 
pengecut di masa depan,” demikian yang disampaikan Okina Fitriani 
dalam acara one day workshop enlightened empowered  di gedung 
PWP Simpruk (21/02).

Acara yang diselenggarakan oleh PWP Pusat bidang pendidikan 
bekerjasama dengan YPKP ini mengambil tema “Menjadi Orang 
Tua yang Efektif, Mencerahkan Memberdayakan dengan Neuro 
Linguistic Programming (NLP)”. 

Dalam presentasinya, psikolog ini menjelaskan bagaimana 
pentingnya kita berkomunikasi dengan baik kepada orang-orang di 
sekitar kita, termasuk keluarga. Salah satu metode  komunikasi efektif 
yang bisa diterapkan, yaitu Neuro Linguistic Programming (NLP). 
Metode ini mengajarkan bagaimana kita mampu menerjemahkan 
pengalaman sehari-hari yang kita dapat dari visual, auditory dan 

merasakan sebuah bahasa sensorik (kinesthetic), melalui mekanisme 
kerja otak kemudian mendeskripsikannya. 

”Bila kita bisa menerapkan metode ini, hasilnya sangat positif baik 
bagi diri sendiri maupun orang yang berkomunikasi dengan kita,” kata 
wanita pemegang Certified NLP Practitioner ini.  

Sementara itu, Ketua PWP Kania Afdal berharap kegiatan ini ber-
manfaat bagi anggota PWP agar menjadi istri dan orangtua yang 
baik.•KUNTORO

DUMAI - Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw, 
Persatuan Wanita Patra (PWP) RU II mengadakan acara di Gedung 
Jasmine Bukit Datuk pada Rabu (15/2). Acara yang mengambil tema 
“kita tingkatkan iman dan taqwa kita dengan mempelajari Al-Qur’an” 
ini dihadiri oleh anggota PWP RU II.

Dalam kesempatan tersebut Ketua PWP RU II Ika Irwan 
mengatakan, umat Islam harus bangga dan cinta terhadap Nabi 
Muhammad SAW. “Hal ini harus pula yang harus kita ajarkan kepada 
anak-anak kita sebagai generasi ke depan,” ujar Ika. 

Acara diisi dengan lomba pemahaman ayat-ayat Al-Qur’an  yang 
bertujuan untuk lebih memahami ayat-ayat Al-Qur’an. “Saya berharap 
lomba dapat menjadi sarana bagi kita  untuk lebih memahami dan 
meningkatkan lagi amal ibadah kita,” tegas Ika Irwan.

Sebelum lomba dimulai, acara diisi dengan hiburan rebana dari 
anggota PWP, dilanjutkan dengan penyampaian kriteria penilaian 
lomba oleh Ustadz Azwin.•RU II DUMAI
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FRM REGION VII TERIMA 
PENGhARGAAN hSSE DARI 
GUBERNUR SULSEL

JAKARTA –  GM Pertamina FRM Region VII-Adi 
Nugroho (ke-2 dari kiri) dan OH TBBM Parepare-
Sutjipto (ke-4 dari kiri) memperoleh penghargaan 
HSSE yang diserahkan oleh Gubernur Sulawesi 
Selatan-Syahrul Yasin Limpo (ke-7 dari kiri) pada 
Upacara Bulan K3 Provinsi Sulawesi Selatan 
(29/02/2012). Penghargaan tersebut diberikan 
atas Komitmen Pertamina dalam melaksanakan 
prinsip-prinsip Sistem Management Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (SMK3) ke dalam manajemen 
perusahaan.•FRM REG. VII
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BDI KANTOR PUSAT ADAKAN 
SIRAMAN ROhANI UNTUK PEKERJA 
MUSLIM KANTOR PUSAT

JAKARTA –  Badan Da’wah Islam Pertamina mengadakan 
pengajian rutin bulanan dengan penceramah Ustad  Ansufri 
Idrus Sambo di lantai M gedung utama Pertamina pusat, 
Jakarta pada hari rabu (8/3). Dalam pengajian kali ini 
penceramah mengangkat tema tentang keutamaan “Shalat 
Khusyuk” penceramah juga  mengajak para pekerja Pertamina 
yang hadir dalam pengajian ini untuk melaksanakan shalat 
dzuhur berjamaah secara khusyuk sebelum pengajian dimulai. 
Memahami makna ayat-ayat bacaan dan memaksimalkan 
persiapan wudhu dan gerakan sholat menjadi salah satu topik 
yang dibahas pada pengajian kali ini.•PRIYO WIDIYANTO
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SOSIALISASI LALU LINTAS  
DI RU II DUMAI

DUMAI - Meski panas yang menyengat pada 
Rabu (22/02) tak menyurutkan langkah tim 
sosialisasi peraturan lalu lintas di komplek 
perumahan Bukit Datuk. Tim sosialisasi yang terdiri 
dari beberapa fungsi dan didukung oleh petugas 
Security melakukan intervensi kepada pengemudi 
yang melintasi jalan utama komplek perumahan 
Bukit Datuk sore itu. Sosialisasi ini dimulai dari 
pukul 15.30 WIB hingga 16.30 WIB. Aksi simpatik 
dalam rangka Gernas K3 ini  terselenggara atas 
kerjasama panitia Gernas dengan Fungsi HSE 
dan di dukung sepenuhnya oleh Security RU 
II dan pelaksanaannya hanya sehari. Tujuan 
dilaksanakannya sosialisasi lalu lintas di Bukit 
Datuk ini adalah untuk penertiban lalulintas dan 
kelengkapan izin dan surat menyurat terutama 
bagi pengemudi kendaraan perusahaan yang 
harus memiliki surat Izin Mengemudi Kendaraan 
Perusahaan (IMKP) yang keluarkan resmi oleh 
Perusahaan.•RU II DUMAI
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MAhASISWA ATMAJAYA 
KUNJUNGI PERTAMINA

JAKARTA – Rombongan mahasiswa FISIP Program Studi 
Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta, 
melakukan kunjungan ke Pertamina dan diterima langsung 
oleh Manajer CSR Pertamina, Ifki Sukarya di Lantai Dasar 
Kantor Pertamina Pusat Jakarta, Selasa (21/2). Dalam 
kesempatan tersebut, Ifki memberikan pemaparan tentang 
kegiatan Pertamina mulai dari hulu hingga hilir.  Lebih lanjut 
Ifki menjelaskan tentang bagaimana Pertamina mengelola 
Corporate Social Responsibility (CSR)-nya. Menurut Ifki, 
hampir seluruh daerah di Indonesia telah merasakan program 
CSR.•NILAWATI DJ

SOROT

BOGOR – Memasuki Repetita III menjadi 

World Class Company pada tahun 2014, 

PT Pertamina EP melaksanakan Change of 

Champion Program untuk menjadikan para 

pemimpin sebagai agent-agent perubahan di 

era transformasi.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga 

hari di Hotel Aston Bogor ini dihadiri oleh 

Kepala BPMIGAS. R. Priyono, Direktur Hulu 

Pertamina, Muhamad Husen, Presiden 

Direktur Pertamina EP, Syamsu Alam serta 

jajaran Direksi, General Manager dan Field 

Manager Pertamina EP.

Menurut Syamsu Alam, program ini sangat 

memberi manfaat besar bagi pertumbuhan 

Pertamina EP khususnya dalam meningkatkan 

produksi migas di Pertamina EP dan mencapai 

visi yang ditargetkan. 

“Melalui Change of Champion ini kita 

semua komitmen untuk melakukan perubahan 

mindset bersama-sama dengan merubah 

peran masing-masing GM dan Field Manager 

bagaimana berperan sebagai CEO,” ungkap 

Syamsu Alam disela kegiatan tersebut, Selasa 

(28/2).

Dalam kesempatan tersebut, R. Priyono 

mengatakan bahwa kunci keberhasilan 

pencapaian visi yaitu Pertamina EP harus 

memiliki strong leadership, perkuat sistem dan 

proses bisnis sebagai commont understanding 

setiap elemen organisasi dalam menjalankan 

tugas serta menerapkan teknologi tepat 

guna.

“Change of Champion sangat perlu di 

Pertamina karena Pertamina memiliki potensi 

yang luar biasa jadi tinggal management 

bagaimana bekerja secara organisasi yaitu 

bekerja sama saling bahu membahu,” tegas 

Priyono.

L e b i h  l a n j u t ,  M u h a m a d  H u s e n 

menyampaikan leader yang dibutuhkan bagi 

Pertamina yaitu leader yang optimis, leader 

yang memiliki semangat yang tinggi dan 

mempunyai empatik kepada bawahan dan 

sekelilingnya.

“Saya sangat optimis dengan leader di 

Pertamina EP saat ini. Walaupun pencapaian 

produksi masih di bawah target tapi saya 

yakin dalam sisa waktu 10 bulan ini, dengan 

leader-leader yang dimiliki oleh Pertamina 

EP saat ini, saya yakin PEP akan mencapai 

target produksi lebih dari 100 persen,” ungkap 

Husen.•IRLI KARMILA

Pemimpin harus Siap 
sebagai Change of 
Champion
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ANAK PERUSAhAAN
Rawat Infrastruktur Gas, 
Pertagas Rangkul Garuda Maintenance
JAKARTA - Pertamina Gas 
(Pertagas) menggandeng 
PT Garuda Maintenance 
Faci l i ty Aero Asia dalam 
m e n g o p e r a s i k a n  d a n 
merawat fasilitas gas turbine 
compressor dan gas turbin 
genset. Penandatanganan 
kese pakatan kerja sama 
tersebut dilakukan dilakukan 
oleh Direktur Utama Pertagas, 
Gunung Sardjono Hadi dan 
Direktur Utama PT Garuda 
Maintenance Facility Aero 
Asia, Richard Budi Hadianto 
di Kantor Pertagas Jakarta,   
(23/2).

Direktur Utama Pertagas, 
Gunung Sard jono Had i 
mengatakan, kerja sama 
tersebut merupakan salah 

satu bentuk sinergi sesama 
BUMN dan anak perusahaan 
di bidang pengoperasian dan 
perawatan peralatan gas 
turbine compressor dan gas 
turbin genset, serta peralatan 
lainnya.

Pertagas memiliki pera-
latan gas turbine compressor, 
rotating equipment, gas pipe 
line, dan peralatan terkait 
lainnya.  Untuk meng opti-
mal kan penggunaan dan 
perawatannya, terdoronglah 
untuk melakukan kerja sama 
operasi dan peralatan tersebut. 
“Garuda dini la i  memil ik i 
kemampuan perawatan dan 
fasilitas perawatan gas turbine 
compressor dan gas turbin 
genset, serta mempunyai 

pengalaman dalam melak-
sanakan pengendalian ke-
andalan (reability control) 
akan peralatan itu,” tambah 
Gunung.

Melalui kerja sama ini, 
Garuda akan melaksanakan 
aktivitas perawatan lebih 
ba ik  kepada Per tagas , 
meliputi biaya operasi dan 
perawatan yang kompetitif 
serta memenuhi realibility, 
availabality, dan maintability 
yang ditetapkan Pertagas.

Jangka waktu kerja sama 
ini berlangsung selama enam 
bulan. Selama kurun waktu 
tersebut, akan dievaluasi. 
Jika hasilnya memuaskan, 
akan ditingkatkan menjadi 
perjanjian jasa operating dan 

maintenance untuk unit-unit 
gas turbine compressor dan 
gas turbin genset. Pertagas 
dan Garuda akan melakukan 
survei identifikasi dan mem-
formulasikan lingkup kerja 
sama tersebut.

“Ke depannya, kita bisa 
melihat peluang bisnis dimana 
kita juga bisa menjadi OnM 
(Operation and Maintenance)  
yang tugasnya operation 
dan  maintenance. Nantinya 
kita bisa bantu pengelolaan 
aset-aset di beberapa anak 
perusahan, sepert i  PEP, 
PHE dan lain sebagainya. 
Kita sebagai pengelola dan 
Garuda Maintenance Facility 
akan menjadi back up,” jelas 
Gunung.•SAhRUL hAETAMY ANANTO

JAKARTA -  PT Pertamina 

Hulu Energi  (PHE)  meng-

implementasikan  sistem 

baru dalam memaksimalkan 

penge lo l aan  keuangan 

dengan menggulirkan My SAP.  

Secara resmi go live sistem 

tersebut dilakukan pada (5/3) 

di Kantor pusat PHE, Gedung 

Kwarnas. Implematasi ini 

merupakan perubahan dari  

sistem manual menuju sistem 

yang akseleratif. Sukses 

tidaknya penerapan sistem ini 

bergantung pada peran positif 

para pekerja yang terlibat.

Penandatanganan berita 

Go Live My SAP PHE : 

Implementasi Belum Cukup Tanpa 
Peran Positif Pekerja

acara go live  implemantasi 

SAP PHE Coal Bed Methan  

(CBM) dilakukan oleh VP 

Shared Processing Center 

Pertamina Said Reza Pahlevy, 

Direktur Keuangan Pertamina 

Hulu Energi Yayok .T. Wi-

sanggo, VP Aset Jawa dan 

GMB Budi Tamtomo dan 

General Manager PHE Mentan 

Tanjung II Abdullah Sodik.

Direktur Keuangan PHE, 

Yayok.T. Wisanggo me nga-

takan bahwa My SAP ini 

penting, karena dibutuhkan 

akselerasi penyelesaian la-

poran audit untuk keseluruhan  

perusahaan. 

“My SAP penting karena 

ini adalah sistem yang dipakai 

di perusahaan-perusahaan 

dunia. Implementasinya tidak 

akan berhasil tanpa dukungan 

dari seluruh pekerja, terutama 

untuk perubahan kebiasaan. 

Proses tidak akan berjalan 

sempur na  apab i l a  ada 

salah satu fungsi yang tidak 

menjalankan aktivitasnya,” 

tegas Yayok.

Terkait dengan hal itu, 

GM PHE Mentan Tanjung II, 

Abdullah Sodik mengatakan 

bahwa proses sinkronisasi 

My SAP ini dengan PHE akan 

memakan waktu selama enam 

bulan. “Mengubah budaya 

memang tidak mudah. Tapi 

dengan kesungguhan, tidak 

akan ada kata-kata sulit. Ke-

betulan CBM ini kan ma sih 

sangat baru,” imbuhnya.

Menyadari hal itu Direktur 

Keuangan PHE mengatakan, 

untuk menginis ias i  SAP 

ini tidak bisa serta merta, 

membutuhkan waktu untuk 

bisa settle. “Mereka perlu wak-

tu untuk beradaptasi dengan 

yang dibuat di korporat,” 

ka tanya.

Lebih lanjut ia menyoroti 

beberapa hal,  termasuk 

tentang proyeksi wacana 

hubungan antara Pertamina 

Pusat dengan PHE, yang 

juga mengopsi suatu sistem 

pengelolaan data dengan 

fungsi intergriter. 

“Hubungan persero dan 

PHE itu hubungan persero 

dengan korporat PHE. Jadi 

hubungan PHE terhadap  

anak-anak perusahaanya 

i tu  murn i  u rusan PHE. 

Untuk menjembatani itu kita 

perlu sebuah sistem yang 

berfungsi sebagai intergriter,” 

paparnya.

“Keuntungan dalam meng-

implemantasikan ini adalah 

banyak pekerjaan yang bisa 

dimekanisasi, dan pekerjaan 

seperti itu bisa diakselerasi 

apabila kita menggunakan 

sistem. Jadi saya pikir, kalau 

punya sistem yang mampu 

mengintegrasikan berbagai 

platform dengan integrator 

yang baik. Hasilnya akan ber-

beda,” Cetusnya.•SAhRUL
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SINGAPURA - Pengadaan minyak mentah maupun produk 
BBM pada umumnya dilakukan dengan tender terbuka yang saat 
ini diikuti oleh 55 perusahaan terdaftar. Hal tersebut dijelaskan  
Presiden Direktur PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) 
Nawazir. 

Menurut Nawazier, perusahaan-perusahaan yang mengikuti 
tender merupakan perusahaan yang telah memenuhi kriteria 
sebagai Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) Petral untuk 
mendapatkan rekanan yang eliable untuk mencegah terjadinya 
gagal suplai yang akan menyebabkan krisis BBM di Indonesia.

“Petral membeli minyak mentah dari Nigeria, Asia, Australia 
dan juga negara-negara eks Rusia. Pengadaan tersebut pada 
prinsipnya dilakukan dengan cara tender terbuka yang diikuti oleh 
55 perusahaan,” katanya.

Nawazier menjelaskan, Petral membuka kesem patan sebesar-
besarnya untuk setiap perusahaan yang berminat mengikuti 
tender. Asalkan memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. 
“Persyaratan ini diperlukan untuk mencegah pihak-pihak yang 
tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi gagal suplai yang 
menyebabkan krisis BBM di Indonesia,” tegasnya.

Dia menambahkan, hanya pengadaan beberapa minyak 
mentah yang tidak dijual bebas atau terbatas, yang dilakukan 
secara langsung kepada perusahaan nasional produsen maupun 
pihak yang ditunjuk oleh produsen untuk memasarkan minyak 
mentah tersebut. Contoh penunjukan langsung adalah pengadaan 
Arab Light dari Aramco yang tidak diperjualbelikan secara bebas, 
dan Azeri dari PTT Thailand, yang mempunyai penyimpanan 
minyak mentah Azeri yang terbesar di luar Azerbaijan.

Dalam pengadaan minyak mentah dan BBM, diperlukan 
pengetahuan pasar dan keahlian trading yang tinggi. Strategi untuk 
pembelian harus ditentukan untuk mencegah harga melambung 
tinggi dan menghindari mark-up. Untuk penunjukan langsung 
harus dilakukan kepada national oil company. Hal ini sesuai 
dengan aturan dan dilakukan untuk menghindari praktek broker 
dan mark-up harga. 

Adapun, pembelian bensin Premium selalu di adakan melalui 
tender terbuka yang diikuti oleh 28 perusahaan trader maupun 
Major Oil Company (MOC). Pembelian bensin Premium dilakukan 
secara tender karena produsennya kebanyakan adalah para trader 
di Singapura yang melakukan proses blending di Singapura.

Untuk pengadaan Solar secara spot dilakukan tender terbuka 
yang diikuti oleh 30 perusahaan yang terdaftar. Sedangkan 
pengadaan jangka panjang, ditunjuk empat Perusahaan Minyak 
Nasional yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, 
PTT Thailand dan S-Oil yang dimiliki oleh Saudi Aramco.

Keempat perusahaan minyak tersebut mempunyai kilang 
minyak yang memproduksi Solar. Penunjukan keempat peru-
sahaan Nasional tersebut untuk mencegah para trader Singapura 
melakukan penimbunan dan spekulasi harga yang merugikan 
Pertamina serta praktik penyelundupan solar bersubsidi ke 
Singapura.

“Harga yang didapat melalui pembelian jangka panjang lebih 
murah daripada pembelian spot melalui tender yang terutama 
diikuti para trader,” tutur Nawazir.•

Petral Lakukan 
Tender Terbuka 
Pembelian Minyak
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PEP Temukan 
Cadangan Gas Baru

KIPRAH
ANAK PERUSAhAAN
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PhE Alokasikan 353 Juta Dolar AS 
untuk Blok West Madura Offshore 

UBEP  Tanjung Tertibkan Jalur Pipa Migas Tanjung - Penajam

JAKARTA - PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE), anak usa-
ha PT Pertamina (Persero), 
mengalokasikan dana 353 juta 
dolar AS untuk belanja modal 
di Blok West Madura Offshore, 
di lepas pantai Jawa Timur 
sepanjang tahun ini. Manager 
Humas Pertamina Hulu Energi 
Sugeng Haryanto mengatakan 
dana itu digunakan untuk me-
ningkatkan kegiatan operasi 
Eksplorasi-Produksi,  di an-
taranya  menambah sumur 
di lapangan minyak dan gas 
tersebut.

P H E  m e n a r g e t k a n 
produksi minyak 20 ribu-
30 ribu barel per hari pada 
akhir 2012. Saat ini rata-
rata produksi minyak di blok 
tersebut  15 ribu-16 ribu 
barel per hari. “Produksi gas 

juga diproyeksikan naik, tapi 
saya lupa angka persisnya,” 
kata Sugeng  pada Senin 27 
Februari lalu.

Sugeng menje laskan 
alokasi belanja modal tahun ini 
lebih rendah jika dibandingkan 
realisasi tahun lalu sebesar 
US$ 558 juta. Real isasi 
belanja modal tahun lalu lebih 
besar, karena perseroan harus 
melakukan  kegiatan untuk  
mengatasi berbagai kendala 
peningkatkan produksi minyak 
di Blok tersebut. Turunnya 
produksi itu karena adanya 
ketidakpastian peral ihan 
pe ngelolaan (operatorship) 
lapangan dari Kodeco Energy 
Co Ltd, perusahaan minyak 
dan gas bumi asal Korea 
Selatan, ke Pertamina.

Senior Executive Vice 

President and General Ma-
nager Pertamina Hulu Energi 
West Madura Offshore (PHE 
ONWJ)  Imron Asjhari se-
be lumnya menyatakan,  
perseroan telah mendatangkan 
dua rig yang dikontrak selama 
dua tahun untuk melakukan 
pengeboran sumur-sumur 
eksplorasi, pengembangan, 
serta kerja ulang. Pengeboran 
dimaksudkan untuk  mening-
katkan cadangan dan produksi 
minyak dan gas. Tahun ini, 
perseroan akan mengebor 
12 sumur pengembangan, 
9 sumur eksplorasi, dan 14 
sumur kerja ulang. “Kami 
berupaya semaksimal mung-
kin untuk mencapai target,” 
kata dia.

Kepala Kepala Div is i 
Humas, Sekuriti, dan Forma-

l i t as  Badan  Pe laksana 
Kegiatan Hulu Minyak dan 
Gas Bumi (BP Migas) Gde 
Pradnyana, mengatakan saat 
ini kedua rig sudah mulai 
bekerja dan dia berharap 
dapat meningkatkan produksi 
m inyak  sebesa r  6 .000 
barel per hari. PHE WMO 
saat ini sedang melakukan 
pengadaan rig ketiga. “Kami 
berharap akhir tahun produksi  
PHE WMO bisa meningkat 
hingga ke level 32 ribu barel 
per hari,” ujarnya.

Kepala BP Migas R. 
Priyono  memperkirakan pro-
duksi minyak dari Blok West 
Madura pada akhir tahun bisa 
mencapai 30 ribu barel per 
hari, sehingga bisa mencapai 
target produksi APBN sebesar 
23 ribu barel per hari.•PhE

JAKARTA - Pertamina EP (PEP) kembali menemukan 

cadangan gas bumi di area PAFE Pagardewa, 

Sumatera Selatan. Hasil uji produksi pada sumur 

eksplorasi Lavatera (LVT)-1 ini memproduksikan 

gas sebesar 5,7 juta standar kaki kubik gas per hari 

(MMSCFD) pada bukaan sumur 36/64 inchi. 

“Kami sangat bersyukur penemuan cadangan 

gas di sumur LVT-1 ini menambah daftar keberhasilan 

eksplorasi di area PAFE Pagardewa. Penemuan 

ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan di 

tengah upaya optimalisasi produksi dan penemuan 

cadangan migas baru yang dilakukan PEP,” tegas 

Presiden Direktur Petamina EP Syamsu Alam.

Untuk mendorong peningkatan produksi gas, 

PEP merencanakan POP (Put On Production) untuk 

sumur Lavatera pada awal 2013 dengan rencana 

produksi sebesar 3 MMSCFD, seperti  program POP 

tujuh sumur yang sudah dilakukan sebelumnya di 

struktur Pagardewa, Tasim dan Prabumenang dengan 

produksi gas 17 MMSCFD dan kondensat 450 BOPD. 

Produksi gas ini untuk memenuhi kebutuhan gas 

South Sumatra West Java (SSWJ) melalui Perjanjian 

Jual Beli Gas dengan PGN.

Struktur Lavatera terletak di Muara Enim, 

Sumatera Selatan. Penemuan gas bumi tersebut 

dibuktikan melalui uji kandungan lapisan (UKL) pada 

sumur LVT-1, in terval 820 – 825 m  Formasi Air 

Benakat. Eksplorasi di PAFE Pagardewa-Beringin 

dilakukan dengan penerapan konsep eksplorasi 

target dangkal  pada reservoir batupasir Formasi 

Air Benakat (ABF) yang telah terbukti sebelumnya di 

sumur Tasim-1 dan Pagardewa-6. 

Sebelumnya, keberhasilan penemuan minyak 

dan gas di area PAFE Pagardewa pada tahun 2011 

dicapai melalui pemboran lima sumur delineasi di 

struktur Prabumenang, Tasim, dan Kuang terutama 

pada reservoir Formasi Baturaja. Di tahun  2011 

hasil temuan dari lima sumur delineasi di struktur 

Tasim, Prabumenang dan Kuang telah   menambah 

cadangan sebesar 169 juta barel setara minyak 

(MMBOE).•PEP

MEDAN - PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West 
Java (PHE ONWJ) menerima penghargaan dari BPMIGAS atas 
keberhasilannya dalam bidang manajemen proyek hulu migas 
dan kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi. 

 Penghargaan tersebut diserahkan dalam Forum Pengelolaan 
Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas Produksi (FP3FP), di Medan, 
22-24 Februari 2012 . Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 400 
peserta baik dari BPMIGAS maupun Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS). 

 PHE ONWJ menerima penghargaan atas keberhasilan 
mengurangi durasi shutdown selama 7 hari pelaksanaan Turn 
Around West Area PHE ONWJ 2012. Awalnya, shutdown 
direncanakan berlangsung 21 hari, tetapi PHE ONWJ berhasil 
menjalaninya  hanya 14 hari. Selain itu,  PHE ONWJ juga dinilai 
telah melakukan koordinasi yang baik dengan pemangku 
kepentingan terkait dengan kegiatan pemeliharaan ini. 

PhE ONWJ Raih Penghargaan dari BP Migas

“Kami sangat bangga dengan pencapaian ini karena PHE 
ONWJ terbukti dapat memenuhi ekspektasi yang diharapkan 
pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya,” ujar 
Executive VP/GM PHE ONWJ Jonly Sinulingga.•PhE ONWJ

TANJUNG— Pertamina Unit Bisnis Eksplorasi Tanjung, 

Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan mulai 

menertibkan jalur pipa sepanjang 232 kilometer guna 

keselamatan kerja penyaluran minyak dan gas dari lapangan 

Tanjung hingga ke kilang Balikpapan. 

Menurut staf humas UBEP Tanjung Ruspandi, sejumlah pipa 

penyaluran migas dari Desa Manunggul Kecamatan Murung 

Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan hingga 

Kabupaten Penajam, Kalimatan Timur, perlu diganti karena 

usianya lebih dari 50 tahun dan rawan bocor.

“Program pergantian dan pemeliharaan jalur pipa penyaluran 

minyak dan gas dari Desa Manunggul sampai Penajam mulai 

dilaksanakan tahun ini,” katanya saat melakukan sosialisasi 

penertiban jalur pipa di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten 

Paser, Kalimantan Timur. 

Dalam sosialisasi di hadapan ratusan warga Kecamatan 

Batu Sopang, Ruspandi menjelaskan, sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, jarak aman yang ditetapkan 20 meter dari kanan 

dan kiri pipa penyaluran migas sepanjang Tabalong - Penajam 

yang dibangun sejak 1958 dan dioperasikan 1961. 

“Jadi, ada larangan mendirikan bangunan  maupun tanaman 

keras di sekitarnya,” jelas Ruspandi didampingi Pengawas 

Utama Stasiun Booster I Batu Butok, Chandra Sutrisno. 

Untuk kegiatan pembersihan lahan, Chandra menjelaskan, 

akan mulai dilaksanakan di wilayah Gunung Rambutan, yakni 

di kilometer 98 hingga 116. “Untuk wilayah Penajam, ada 

sekitar 300 kepala keluarga sebagai pemilik bangunan yang 

ada di sekitar jalur pipa. Melalui kegiatan sosialisasi diharapkan 

kesadaran masyarakat untuk melakukan pembongkaran, karena 

menyangkut keselamatan bersama,” jelas Chandra. 

Menurut data yang dimiliki Pertamina,  ada sekitar 10 titik 

pipa penyaluran di wilayah Batu Butok (Kalimantan Timur) yang 

rawan bocor dan harus segera diganti. Yakni di kilometer 49 

Desa Solan Kecamatan Jaro (Tabalong) dan beberapa titik 

di wilayah Kalimantan Timur yakni kilometer 53,4 Batu Babi, 

kilometer 63 Maliri, kilometer 63 Ramubia, kilometer 63,8 

Tiwau, kilometer 85,6 Gunung Raja (Serakit), kilometer 88,5 

Busui, kilometer 93,7 Songka, kilometer 100 Batu Kajang dan 

kilometer 104,5 Setiu. 

Sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat yang berada 

sepanjang jalur pipa migas, baik yang masuk wilayah Tabalong 

Kalsel, maupun Penajam Kaltim. Masing-masing di Desa Kasiau 

Raya Kecamatan Murung Pudak dan empat desa di Kecamatan 

Batu Sopang (Penajam) yakni Desa Batu Kajang, Desa Sungai 

Terik, Desa Busu dan Desa Songka.•UBEP TANJUNG
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Dominasi Pelumas Pertamina untuk Mesin Pamapersada
JAKARTA -  Sejak perkenalan 
pertama di tahun 2004 lalu, 
Pamapersada Nusantara 
selalu memberikan tantangan 
kepada Pertamina Lubricant 
untuk mem buat pelumas 
sesuai dengan spesifikasi alat-
alat berat milik Pamapersada 
yang selalu up to date. Demi-
kian dipaparkan Direktur 
Pemasaran dan Niaga Per-
tamina, Djae lani Sutomo, 
pada  Penandatanganan 
Kon trak Kerja sama antara 
Pertamina Lubricant dengan 
PT Pamapersada Nusantara 
di Jakarta, Senin (27/2).

 “Mengapa memberikan 
tantangan? Karena Pamaper-
sada itu menggunakan alat-
alat berat untuk proyek ba-
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PERTh - Pelumas Perta-
mina menggandeng Har-
vest Time Enterprises un-
tuk mengembangkan pa-
sar Pelumas Pertamina di 
West Australia dengan me-
manfaatkan booming ekonomi 
di wilayah itu. Pengalaman 
dan kesuksesan yang telah 
dicapai di pasar East Australia 
sejak tahun 2009 menjadi 
modal yang sangat kuat bagi 
Pelumas Pertamina untuk 
me nguasai pasar Benua 
Australia.

Direktur Pemasaran & 
Niaga Pertamina Djaelani 
Sutomo menyampaikan ke-
yakinannya akan kesuksesan 
Pelumas Pertamina merambah 
pasar West Australia, dengan 
dukungan kualitas produk 
yang sudah terbukti. Pasar 
West Australia didominasi oleh 
pelumas industri disamping 
ada segmen retailnya. Pe-
ngalaman Pertamina dan 
net work melayani perusahaan 
tambang batu bara, nikel, dll 
di Indonesia menjadi modal 
penting, apalagi ada beberapa 
perusahaan tambang di West 
Australia juga memiliki usaha 
tambang di Indonesia. Pada 
sektor retail, Fastron sudah 
memiliki pangsa pasar di East 
Australia.  

Menurut Djaelani, ke-
berhasilan pelumas Pertamina 
menembus pasar ekspor lebih 
ke 20 negara dalam waktu 

Pelumas Pertamina Tembus 
Pasar Australia Barat

singkat merupakan buah dari 
keberhasilan transformasi 
Pertamina dalam membentuk 
fondasi bisnis yang sudah 
di mulai sejak 2006. “Dengan 
semangat to become a World 
Class Energy Company, 
Pertamina yakin akan mampu 
meraih ke suk ses an di pasar 
global,” tegasnya.

Launching ceremony 
masuknya pelumas Pertamina 
ke pasar Australia Barat ini  
dilaksanakan oleh Direktur 
Marketing and Trading PT. 
Pertamina (Persero), Djaelani 
Sutomo, Chairman Harvest 
Time Enterprises Syahrul 
Tahir, Konsulat Jenderal RI 
untuk West Australia Dede 
Syarif Syamsuri, dan potensial 
customer Pelumas Pertamina 

di West Australia. Kegiatan 
di lakukan pada 2 Maret 
2012 di Perth Council House 
Garden, West Australia.

Ian Satchwell dari In ter-
national Mining for Develop-
ment Center for Australia 
yakin Pertamina akan mampu 
merebut dan melayani kon-
sumen Australia Barat dengan 
pengalaman dan penguasaan 
bisnis Pelumas di sektor 
pertambangan di Indonesia. 
“Kualitas dan layanan purna 
jual dari Pertamina telah 
terbukti .  Saya harapkan 
Pertamina juga akan sukses 
disini,” kata Ian.   

Dalam kesempatan yang 
sama Syahrul Tahir, Chairman 
Harvest Time Enterprises 
menyampaikan, ini  waktu 

Direktur  Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani Sutomo, Chairman Harvest Time Enterprises Syahrul Tahir, Konsulat Jenderal 
RI untuk West Australia Dede Syarif Syamsuri, dan potensial customer Pelumas Pertamina di West Australia melakukan toast 
saat launching Fastron untuk pasar di Australia Barat, (2/3).
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yang tepat bagi Pelumas 
Pertamina masuk di pasar 
West Australia bersamaan 
dengan booming ekonomi dari 
sektor pertambangan. Syahrul 
optimis, pelumas Pertamina 
bisa menjadi pilihan utama 
konsumen pertambangan 
yang sangat peduli terhadap 
kualitas, layanan, dan harga 
yang bersaing.

Tahun lalu, penjualan 
ekspor Pertamina mencapai 
sekitar 190.000 ki lo l i ter 
dari total penjualan sekitar 
635.000 kiloliter. Pelumas 
Pertamina bertekad untuk 
terus menggenjot ekspor 
pelumas, selain tetap mem-
pertahankan pangsa pasar 
pelumas domestik yang kini 
sebesar 60%.•PELUMAS  

tu  bara ataupun tambang 
lainnya. Dan yang paling unik 
setiap tahunnya pasti ba-
nyak perubahan dalam hal 
teknologi mesin-mesinnya. 
Se tiap ada perubahan selalu 
dikomunikasikan kepada 
Pertamina,” papar Djaelani.

Menurut Djaelani, Pertamina 
Lubricant selalu dapat me-
menuhi kebutuhan dari me-
sin-mesin Pamapersada. “Itu 
terbukti dengan jumlah market 
share Pertamina Lubrikan di 
Pamapersada sebesar 85 
persen dan untuk volumenya di 
tahun 2012 ini naik mencapai 
1000 KL (k i lo  l i te r ) .  In i 
merupakan pencapaian yang 
luar biasa,” cetusnya.

Pertamina Lubricant sa-

nga t  se r ius  menggarap 
pasar tersebut. Itu dibuktikan 
dengan sedang dilakukannya 
pembangunan depot kecil 
pe lumas d i  Ba l ikpapan. 
Menurut Djae lan i ,  depot 
pelumas tersebut merupakan 
tangki timbun yang cukup 
besar seperti BBM. “Dari tangki 
t imbun tersebut nantinya 
baru dikemas apakah dalam 
bentuk drum atau bentuk 
curah. Inti nya lebih dekat 
dengan area konsumen. Jadi 
banyak keuntungan yang 
didapat untuk kedua belah 
pihak. Pertamina dapat lebih 
banyak menjual pelumasnya, 
dan untuk Pamapersada sen-
diri dapat menekan biaya 
operasionalnya,” tandas Djae-

lani antusias.
Sementara itu, Mulyadi 

Setyo dari manajemen Pama-
per sada mengungkapkan 
harapannya kepada Pertamina. 
“Pamapersada sudah sangat 

percaya dengan kualitas pro-
duk yang dikeluarkan oleh 
Pertamina. Sinergi sudah kami 
mulai dari kerjasama turalic 
46 sampai sekarang menjadi 
turalic ST 46. Itu artinya sudah 

tidak ada keraguan lagi satu 
dengan yang lainnya. Yang 
kami harapkan Pertamina 
Lubricant terus meningkatkan 
kualitas pro duknya,” ungkap-
nya.•NILAWATI DJ

SINGAPURA - Pertamina Lubricants kembali 
meningkatkan layanan bisnisnya kepada pelanggan 
di Singapura dan negara sekitarnya dengan mem-
produksi pelumas dari LOBP (Lube Oil Blending 
Plant) Singapura. Melalui mode operasi di Singapura 
ini, harga pelumas Pertamina menjadi kompetitif 
dibanding dengan merek global yang juga berbasis 
di Singapura. Kegiatan ini ditandai dengan pengisian 
pelumas curah Medripal 570 dan Medripal 330 ke 
dalam mesin kapal MT Kirana Dwitya di pelabuhan 
Singapore. Perbaikan proses bisnis ini sudah dilakukan 
sejak enam bulan terakhir dengan melibatkan Country 
Distributor Singapore, Mid Oil Asia (MOA) dan pabrik 
Pelumas (LOBP) Feoso.

Pemanfaatan sumber daya negara lain dalam 
pengembangan bisnis Pelumas merupakan salah 
satu strategi bisnis Pertamina menjadi perusahaan 
global. Selain mengurangi kepadatan LOBP Jakarta 
yang sedang modernisasi, mode bisnis ini juga dapat 
mengukur kekuatan brand Pertamina dengan melihat 
dari profitnya. Mengingat dalam proses ini profit yang 
diperoleh berasal dari kekuatan merek yang dimiliki.  

Keberhasilan mode operasi di Singapore akan 
dikembangkan di beberapa Negara lain, seperti 
Thailand, UAE, Amerika dll. Pengembangan bisnis 
pelumas Pertamina, khususnya untuk pasar overseas 
ke depannya akan mengalami perubahan model 
bisnis yang perlu didukung oleh bagian terkait di 
Pertamina.•PELUMAS

 

Produksi 
Pelumas Pertamina 
di LOBP Singapura
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