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Saat ini, para pelaku pasar keuangan global dan Pe
merintah Indonesia tengah menggiatkan aspek tata kelola 
perusahaan (Good Corporate Governance/ GCG) yang baik. 
Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatur penerapan 
sistem pengendalian internal dalam perusahaan. Masih 
teringat dalam benak kita, beberapa kasus kecurangan 
korporasi (corporate fraud). Salah satunya pada kasus Enron 
Corporation yang mencuat pada akhir 2001 yang kemudian 
berakhir dengan kebangkrutan perusahaan tersebut. Salah 
satu perusahaan energi terbesar di dunia ini memiliki sekitar 
20.000 karyawan dengan pendapatan hampir mencapai 
US$ 101 miliar pada tahun 2000. Pada akhir 2001, 
terkuak bahwa terdapat perlakuan akutansi yang tidak 
lazim dan dilakukan secara terorganisir dalam perusahaan. 
Dampaknya, pemegang saham Enron mengalami kerugian 
total sebesar US$ 74 miliar dalam kurun waktu 4 tahun, 
dimana US$ 40  45 miliar disebabkan oleh kecurangan 
beberapa Senior Manajemen. Selain itu, investor juga 
dirugikan karena pada saat itu Manajemen Enron juga 
tidak memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi 
keuangan perusahaan, sehingga terjadi penurunan 
kepercayaan masyarakat terhadap pasar keuangan AS. 

Skandal Enron kemudian menjadi simbol popular 
untuk isu kecurangan korporasi (corporation fraud) dan 
korupsi. Skandal ini juga menjadi pelajaran bagi banyak 
perusahaan dan pelaku pasar keuangan global, sehingga 
Pemerintah Amerika Serikat kemudian menyusun peraturan 
yang disebut dengan Sarbanes-Oxley Act pada tahun 
2002. Sarbanes-Oxley Act merupakan aturan yang dibuat 
untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan antara 
lain memperkuat pengawasan untuk perlakuan akuntansi 
perusahaan, mengatur independensi auditor, tata kelola 
perusahaan, penilaian pengendalian internal, serta pengung
kapan informasi dalam laporan keuangan. 

Belajar dari corporate fraud yang terjadi, Pertamina 
terus berupaya meningkatkan aspek Good Corporate 
Governance dan kredibilitas perusahaan. Salah satunya 
dengan penyusunan kebijakan pelaporan keuangan dengan 
mekanisme Internal Control over Financial Reporting (ICoFR). 
ICoFR berperan dalam proses pelaporan keuangan untuk 
menjamin tersusunnya laporan keuangan yang akurat, andal 
dan tepat waktu. Tujuannya adalah memberikan keyakinan 
yang memadai (reasonable assurance), bahwa laporan 
keuangan telah didukung dengan proses pencatatan yang 
memadai dan dengan pengendalian intern (internal control) 
yang efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku.•

upaya penguatan aspek gcg 
dan kredibilitas perusahaan

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

marketUpdate

jakarta -  PT Pertamina 
(Persero) memperketat penya
luran BBM ke Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum (SPBU) 
menjelang kebijakan kenaikan 
harga BBM bersubsidi seiring 
dengan peningkatan konsumsi 
BBM pada dua bulan pertama 
yang telah mencapai 12% di atas 
realisasi konsumsi pada periode 
yang sama tahun lalu.

Realisasi penyaluran bahan 
bakar minyak (BBM) selama 
dua bulan pertama 2012 telah 
mencapai 7,02 juta kiloliter atau 
18,79% dari kuota yang dite
tapkan untuk Pertamina dalam 
APBN 2012. Realisasi tersebut 
lebih tinggi 755.000 kiloliter dari 
periode yang sama tahun lalu, 
yaitu 6,26 juta kiloliter.

Lonjakan konsumsi tertinggi 
terutama terjadi pada Premium 
yang mencapai 14%, yaitu dari 
3,81 juta menjadi 4,35 juta 
kiloliter. Adapun solar, realisasi 
penyaluran mencapai 2,4 juta 
kiloliter atau lebih tinggi 12% 
dari dibandingkan dua bulan 
pertama 2011.  “Kalau melihat 
tren bulanannya, baik Premium 
dan Solar mengalami kenaikan 
konsumsi yang tinggi mulai 
Januari, yaitu masingmasing 
12% dan 9% di atas realisasi 
periode yang sama pada 2011. 

aksi tersebut juga berisiko bagi 
keselamatan lingkungan sekitar 
terkait dengan sifat BBM yang 
mudah terbakar.

Pertamina memerintah
kan Hiswana Migas (Himpunan 
Wiraswasta Nasional Minyak 
dan Gas Bumi) untuk mengim
ple mentasikan aturan ketat 
dalam penyaluran BBM ber
sub sidi. Aturan tersebut se
per ti pelarangan penjualan 
melalui jeriken, kecuali kepa
da masyarakat yang jauh 
letaknya dari SPBU. Itupun 
de ngan syarat adanya surat 
re komendasi dari Kepolisian 
dan atau Pemerintahan Daerah 
setempat.

“Namun,  harus d iaku i 
untuk implementasi aturan ter
sebut kerap terkendala terkait 
dengan r is iko yang harus 
diha  dapi oleh operator SPBU 
yang bersinggungan langsung 
dengan masyarakat konsumen. 
Untuk itu, koordinasi dengan 
Kepolisian sangat diperlukan 

agar ketentuan tersebut bisa 
berjalan,” tuturnya.

Pertamina juga menyalurkan 
BBM bersubsidi ke SPBU hanya 
terbatas pada kuota yang su
dah ditetapkan, berapapun 
adanya permintaan tambahan 
kuota yang diajukan. “Kami 
tegaskan, Pertamina tidak akan 
melayani permintaan tambahan 
kuota harian oleh SPBU karena 
berapapun BBM bersubsidi di
salurkan, pasti akan habis. Kami 
sangat mengkhawatirkan hal 
itu hanya dimanfaatkan un  tuk 
aksi penimbunan oleh pihak
pihak yang tidak bertanggung 
jawab.”

Masyarakat diharapkan agar 
tidak melakukan pembelian ber
lebih dan secara proaktif ikut 
berpartisipasi mencegah aksi 
penimbunan. “Pertamina telah 
berkoordinasi dengan Ke po lisian 
untuk memperluas pe negakan 
hukum untuk meng an tisipasi aksi 
penimbunan BBM bersubsidi,” 
te gas Harun.•rilis/deWi 

Namun, realisasi penyaluran 
pada Februari menunjukkan 
tren kenaikan itu semakin tinggi, 
yaitu masingmasing 17% untuk 
Premium dan 15% untuk Solar,” 
kata Vice President Corporate 
Communication Pertamina 
Mochamad Harun.

Kendati penyaluran terus 
melonjak, Pertamina memastikan 
stok BBM secara nasional dalam 
posisi aman. Hingga akhir 
Februari stok BBM nasional rata
rata mencapai 23,5 hari, dengan 
stok Premium 18 hari, Solar 24 
hari, dan Kerosene 77 hari.

Pertamina telah berkoor
dinasi dengan Badan Pengatur 
Hilir Minyak dan Gas Bumi, 
Kepolisian, serta Pemerintah 
Daerah untuk mengantisipasi 
aksi pembelian berlebih untuk 
tujuan penimbunan menjelang 
kebi jakan kenaikan harga 
BBM bersubsidi ditetapkan. 
Bagaimana pun, aksi penimbunan 
sangat merugikan, selain karena 
mengurangi hak konsumen lain 

Seorang petugas SPBU mengatur kendaraan yang masuk untuk mengisi bahan bakar di SPBU km 57 Tol Cikampek. 
Pengaturan ini untuk memperlancar transaksi penjualan BBM di SPBU sehingga tidak menimbulkan antrian panjang.
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Menjadi perusahaan energi 
nasional kelas dunia

VISI

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

MISI

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

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

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

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

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

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

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

TATA NILAI

POJOK
manajemen DIREKTUR UTAMA PT PATRA JASA 

donny j. subakti

mengubah 
budaya kerja 
dengan tata nilai 
smile
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pengantar redaksi :
Sebagai anak perusahaan Pertamina, PT Patra Jasa terus 

berbenah diri untuk menjadi unggul di bisnis hospitality and property 
industry. Demi mencapai semua itu maka dibutuhkan strategi bisnis 
yang maksimal. Berikut penuturan president director pt patra 
jasa, donny j. subakti mengenai pencapaian dan strategi bisnis 
yang dilakukan oleh Patra Jasa.

bagaimana pencapaian patra jasa di tahun 2011? Pencapaian 
Patra Jasa di tahun 2011 sudah menunjukkan keyakinan seluruh pekerja 
akan kemampuan berusaha yang tinggi dan berorientasi pada usaha 
best practices. Hal ini ditunjukan dengan program kerja 2011 berhasil 
dicapai melebihi target serta perencanaan pengembangan usaha yang 
lebih jelas dan terarah mewujudkan visi perusahaan. Tahun 2011 laba 
bersih yang diraih Patra Jasa dari ketiga unit usaha sebesar Rp. 27,7 
miliar dibanding RKAP 2011 sebesar Rp. 18 milyar. 

Patra Jasa mengelola tiga unit usaha properti meliputi usaha 
hotel/resort, office tower dan perumahan. Di unit usaha hotel, Patra 
Jasa mengoperasikan tujuh hotel: Bali, Semarang, Cirebon, Bandung 
(sedang direnovasi), Jakarta, Anyer dan Parapat Danau Toba. Bisnis 
office tower berupa gudung perkantoran 22 lantai di jalan Gatot Subroto 
dan menara Sudirman Jakarta serta bisnis perumahan (residensial) di 
Kuningan Jakarta. 

Tahun 2011 sebagai awal Transformasi Patra Jasa, maka kita 
menetapkan roadmap Patra Jasa sampai dengan 2020. Untuk budaya 
kerja, kita membangun visi,misi dan tata nilai yang baru. Visi baru Patra 
Jasa adalah menjadi perusahaan di industri hospitality and property 
yang selalu dipilih pelanggan. 

Adapun misi yang diemban yaitu mengutamakan kepuasan 
pelanggan untuk memaksimalkan hasil perusahaan, menjalankan 
usaha dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta 
mengembangkan Perusahaan melalui peningkatan kualitas Sumber 
Daya Manusia.

Untuk tata nilaipun kita sesuaikan dengan visi yaitu SMILE yang 
merupakan singkatan dari Satisfaction, Maximizing Profit, Innovation, 
Learning Continuously, Environment & Social Responsibility.

Berpedoman pada roadmap Patra Jasa dan dengan visi, misi dan 
tata nilai yang baru tersebut maka mulai tahun 2011 hingga menuju 
Fase ke 2 Roadmap, kita berusaha untuk menjadi perusahaan yang best 
practices. Karena itu perlu perbaikan dan peningkatan kompetensi  serta 
membuat perencanaan yang matang untuk perubahanperubahan yang 
sejalan dengan perkembangan hospitality and property industry.  

perubahan apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak patra 
jasa ?  Sejak awal 2011, kinerja Patra Jasa sudah dipacu tinggi untuk 
menghadapi kompetisi diluar yang sangat gencar. 

Di unit usaha hotel, kita sudah melakukan beberapa perubahan/
renovasi terhadap fasilitas kamar hotel mengikuti perkembangan fasilitas 
hotel berbintang saat ini yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan. 
Hotel Patra Bandung dalam tahap renovasi total yang diharapkan siap 
operasi sebelum penghujung 2012. Untuk pengembangan hotel lainnya, 
sudah dilakukan kajian ulang berupa study highest best use (SHBU) 
untuk menentukan program pengembangan usaha masingmasing 
unit yang berorientasi pada kebutuhan pasar.

 Di unit usaha perkantoran, Patra Jasa Office Tower, terus berbenah 
untuk meningkatkan kenyamanan tenant. Gedung Patra Jasa office 
tower dimanfaatkan untuk program brand activation dengan memasang 
brand Patra Jasa di puncak gedung. Tingkat occupancy gedung juga 
terus meningkat sudah mencapai 78%.

Di unit usaha perumahan, Patra Jasa sudah melakukan perubahan 
dengan konsep baru town house, dengan prospek nilai pasar yang lebih 
tinggi. Saat ini occupancy perumahan tersewa mencapai 90 %.

Occupancy menjadi salah satu ukuran kinerja yang diterapkan 
Patra Jasa dalam memantau kinerja unit usaha. Oleh karena itu 
semua GM Unit Usaha Patra Jasa di seluruh Indonesia  mempunyai 
contract performance dengan Direksi untuk mencapai target yang 
telah ditetapkan. Di samping program renovasi, guna mengoptimal 
kompetensi Patra Jasa juga melakukan sinergi dengan anak 
perusahaan Pertamina lainnya.

bagaimana dengan peningkatan kualitas sdm-nya?  Sesuai 
dengin Misi yang baru, pada tahun 2011 Patra Jasa sudah memiliki 50 

pekerja bersertifikat CPA ( Certified Property Analyst ) yang dihasilkan dari 
program inhouse training. CPA ini ditujukan bagi para profesional yang 
ingin mencapai karir puncak di bisnis hospitality and property dengan 
mengasah kecakapan serta membangun kapabilitas profesional dalam 
menganalisis properti secara praktis dan teoritis. Pengembangan Pekerja 
melalui program pendidikan dan pelatihan juga dilakukan  dan dimonitor 
dengan salah satu kinerja Divisi SDM yaitu MHT (man hour training).

berapa target untuk tahun 2012 ini? Dengan kinerja kita yang 
bagus seperti 2011 maka tahun 2012 kita akan lebih berani lagi. Tahun 
2012  ini sesuai dengan keinginan pemegang saham  kami menargetkan 
laba sebesar Rp 30,44 miliar.

Kita harus meyakinkan customer bahwa Patra Jasa telah berubah. 
Perubahannya dengan hadirnya logo baru Patra Jasa yang diluncurkan 
pada tanggal 9 Februari 2012 saat ground breaking Hotel Patra Bandung. 
Logo baru memiliki makna lebih agresif, semangat, dan logo Heart yang 
menggambarkan tata nilai SMILE.

Diharapkan dengan adanya logo baru ini maka semangat nya Pekerja 
akan semakin tinggi sehingga dengan  menerapkan SMILE maka target 
di 2012 akan bisa kita raih.

apakah perlu bersinergi dengan pihak asing untuk mengem-
bangkan bisnis hospitality dan properti patra jasa?  Sinergi 
merupakan salah satu strategi mengembangkan usaha untuk menda
patkan hasil yang lebih baik, mengurangi risiko dan dilakukan dengan 
etika bisnis.

Kebutuhan akan sinergi dengan pihak asing memerlukan 
kaji    an mendalam yang terukur. Jika kita bekerja sama dengan ja
ri ngan internasional, maka harus menetapkan unit usaha mana, 
bagaimana bentuk kerjasama dan pembagian benefit. Kita harus dapat 
mengidentifikasi sisi negatif sinergi antara lain kemungkinan tidak bisa 
memaksimalkan revenue karena jaringan internasional biasanya akan 
menetapkan persyaratan yang signifikan. 

Untuk saat ini sesuai dengan kinerja masingmasing unit usaha 
dan sesuai dengan rencana kerja Patra Jasa, kami optimis dapat 
mengembangkan usaha dan belum memerlukan sinergi dengan pihak 
asing. Kalaupun diperlukan sinergi, maka kami memilih sinergi dengan 
investor domestik. Jaringan internasional sudah dilakukan melalui 
website.  

berapa nilai investasi untuk mengembangkan bisnis patra 
jasa? Butuh investasi yang besar. Sesuai dengan RJPP Patra Jasa, 
sampai dengan tahun 2016 saja kami membutuhkan dana sekitar Rp 
600 miliar – Rp 700 miliar. 

Dana tersebut kami rencanakan didapatkan dari pendanaan internal 
dan eksternal dengan bank, namun kita tetap meminimalkan pinjaman 
dan lebih mengutamakan dana sendiri secara wajar dengan tidak 
mengganggu operasi. Hal ini dikarenakan tingginya nilai bunga bank 
sebesar 911 persen. 

Dana bisa didapatkan juga dari asetaset kita yang kurang produktif 
kita jual dan dananya digunakan untuk investasi namun perlu ada ijin 
dari Pemegang Saham.

Pilihan lainnya adalah kami merencanakan untuk mengusulkan 
Initial Public Offering (IPO), karena dengan IPO dapat diperoleh dana 
segar yang mudah, praktis dan tanpa bunga bank. Jika diijinkan, maka 
pertengahan tahun ini sudah bisa kita proses sehingga 2012 – 2013 kita 
sudah bisa IPO, apalagi kinerja keuangan Patra Jasa saat ini sudah makin 
tinggi. Informasi dari pasar properti mengisyaratkan bahwa pada tahun 
2014 akan terjadi booming properti. Ini juga sebuah peluang besar.

apa harapannya untuk mengembangkan bisnis hospitality dan 
property patra jasa ini ? Selaku Tim Manajemen dengan pertumbuhan 
kinerja Patra Jasa, saya berharap untuk bisa meningkatkan kesejahteraan 
stakeholders dan reward kepada Pekerja atas kontribusinya terhadap 
kemajuan perusahaan.

Selanjutnya kita terus melakukan pembinaan dan pengembangan 
karyawan melalui benchmarking, kursus dan pelatihan yang relevan. Saat 
ini Direksi tengah mempersiapkan konsep bisnis yang baru dari rental 
business menjadi investment yaitu strata title business. Kita harus melihat 
atau mencontoh industri hospitality dan property yang best practice 
bagaimana mereka memanfaatkan setiap peluang dan mengakomodasi 
kepentingan customer-nya untuk memperbesar usaha.•irli karmila
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Perhelatan akbar Singapore Air Show 2012 baru saja usai. 
Ajang pameran kedirgantaraan yang diadakan setiap dua 
tahun sekali itu, sebagaimana dilansir NV News diikuti sekitar 
900 peserta dari 50 negara dan 266 delegasi dari 80 maskapai 
penerbangan yang ada di dunia, dengan nilai transaksi yang 
cukup fantastis, 31 miliar dolar AS. Yang menarik disini adalah, 
Indonesia mendominasi pembelian pesawat pada acara pameran 
tersebut. Salah satu transaksi besar (konon terbesar dalam 
sejarah industri penerbangan) dalam hajatan tersebut dilakukan 
oleh Lion Air yang memesan 230 pesawat Boeing senilai 22,4 
miliar dolar AS atau setara Rp 201,6 triliun. Demikian pula 
Garuda Indonesia yang menyelesaikan transaksi pembelian 
enam pesawat Bombardier CRJ1000 dengan transaksi senilai 
297 juta dolar AS. Pemerintah pun juga tak mau ketinggalan, TNI 
telah menandatangani kerjasama dengan Airbus Military untuk 
pemesanan sembilan pesawat C295 yang akan digunakan untuk 
keperluan militer. Pada kesempatan yang hampir bersamaan, 
Merpati Nusantara juga menandatangani kesepakatan pembelian 
40 pesawat jenis ARJ 21700 buatan COMAC. Akan ada 312 unit 
pesawat yang meramaikan angkasa nusantara dan memerlukan 
suplai BBM Aviasi. Dapat dibayangkan betapa sibuknya bandara 
yang ada di Indonesia pada masa mendatang.

Di sisi lain, Indonesia juga akan dihadapkan dengan ASEAN 
Open Sky Policy yang akan diberlakukan tahun 2015. Kebijakan 
tersebut akan membuka akses masuk bagi maskapai asing 
yang ingin beroperasi di wilayah udara Indonesia. Negara ini 
sedang menciptakan pangsa pasar yang lebih luas untuk bisa 
menerbangkan lebih banyak orang, terutama ekspansi rute 
ke wilayah timur Indonesia, seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, 
Maluku, Papua serta kota pariwisata lainnya. Hal ini tentunya 
menjadi daya tarik maskapai asing untuk  turut berkompetisi di 
bisnis transportasi udara.

Kondisi tersebut merupakan sebuah ceruk peluang untuk 
mengembangkan bisnis guna memperoleh profit yang harus 
segera ditangkap dan disikapi segera oleh Pertamina Aviasi, 
karena Indonesia memiliki potensi market yang cukup besar 
dan menjanjikan. 

Sesuai aspirasinya, Pertamina Aviasi menargetkan menjadi 
pemasar dan penyedia layanan bahan bakar penerbangan kelas 
dunia dengan jaringan global. Hal ini telah menjadi komitmen 
dan tujuan Aviasi untuk senantiasa mengembangkan value 
propositions perusahaan bagi customer dan stakeholders. 
Bisnis aviasi memerlukan sistem dan prosedur yang ketat 
dengan mengedepankan keselamatan penerbangan melalui 
pengimplementasian ketentuan internasional yang meliputi 
pemenuhan kualitas produk, standarisasi tata kelola penanganan 
produk dengan memperhatikan persyaratan customer, regulasi 
industri serta peraturan lindungan lingkungan.

Pada tahun 2012, rencana penjualan BBM Aviasi akan 
meningkat sebesar 3 persen dari prognosa sudah dilakukan 
pada tahun 2011.Hal ini tentunya akan terus meningkat di tahun 
mendatang seiring terbukanya pasar (open access) BBM Aviasi 
di Indonesia. Berikut rencana volume penjualan BBM Aviasi, 
menurut RKAP 2012.

 

Diperlukan strategi jitu dari Pertamina Aviasi guna mencapai 
target yang telah ditetapkan dalam pencapaian profit.

Terdapat dua isu penting bagi Pertamina Aviasi di tahun 
2012 ini. Pertama,  penguasaan 100% pangsa pasar BBM Aviasi 

di seluruh wilayah Indonesia melalui penetapan ownership 
dan operatorship asetaset Depot Pengisian Pesawat 
Udara (DPPU) Utama yang merupakan sales point Avasi. 
Berita cukup menggembirakan adalah dengan disahkannya 
Peraturan Pemerintah (PP) No.13 Tahun 2012 pada 25 Januari 
2012, dimana Pertamina mendapatkan penambahan modal 
negara dengan nilai total Rp 520,917 miliar dalam bentuk 
penyerahan enam DPPU antara lain Ngurah Rai (Denpasar), 
Bandara Sepinggan (Balikpapan), Bandara Pattimura 
(Ambon), dan Bandar Udara Juanda (Surabaya), Minangkabau 
(Padang), dan Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang). 
Ke depannya Pertamina harus menguasai fasilitas DPPU
DPPU lain yang bersifat strategis. Jika tidak sigap, bukan 
suatu hal yang mustahil ownership dan operatorship akan 
beralih ke pesaing Pertamina Aviasi. Hal ini tentunya akan 
mengakibatkan potensi turunnya volume penjualan dan 
turunnya tingkat margin bila terjadi persaingan. Kedua, terkait 
tata niaga BBM penerbangan yang telah ditetapkan BPH 
Migas. Untuk menjaga kelangsungan perolehan return dari 
bisnis BBM penerbangan seperti saat ini, maka dipandang 
perlu untuk terus menjaga agar tata niaga tersebut tidak 
berubah dan menjadi acuan seluruh pemain di bisnis BBM 
Penerbangan di Indonesia.

Lantas apa yang menjadi strategi bagi Pertamina Aviasi? 
Setidaknya guna “mengamankan” kepemilikan aset dan 
mem pertahankan tata niaga BBM aviasi, perlu strategi 
untuk senantiasa mempertahankan sekaligus meningkatkan 
kinerja keuangan (finansial) melalui upaya pendekatan 
secara komprehensif oleh manajemen Pertamina ke otoritas 
pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN 
serta Kementerian Perhubungan).Sehingga penetapan 
ownership dan operatorship akan diamanah kan kepada 
Pertamina. Selain itu diperlukan komunikasi intensif dengan 
BPH Migas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 
serta menjaga keandalan sarana dan fasilitas DPPU guna 
mempertahankan tata niaga BBM Aviasi. Hal penting lainnya 
adalah menjaga loyalitas customer dengan menerapkan 
service excellent dengan senantiasa mengedepankan 
customer focused.

Tentunya penerapan strategi di atas tidak dapat berjalan 
tanpa ada improvement program. Salah satunya adalah 
melalui investasi baik bersifat fisik maupun skill. Kegiatan 
investasi fisik dapat berupa pelaksanaan proyek guna 
meningkatkan keandalan infrastruktur 55 DPPU yang dikelola 
Pertamina Aviasi. Kegiatan tersebut dapat berupa modernisasi 
fasilitas, relokasi DPPU, peremajaan refueller maupun hydrant 
dispencer dan lain sebagainya. Sedangkan investasi skill dapat 
berwujud pelatihan maupun sertifikasi seluruh Sumber Daya 
Manusia (SDM) terutama pekerja lapangan yang bertugas 
sebagai garda terdepan melakukan pelayanan kepada 
customer. SDM yang bekerja profesional serta berintegritas 
senantiasa comply terhadap tatanan high level procedure 
akan menjadi trademark yang tentunya akan membangun 
kepercayaan dari customer.

Genderang perubahan telah ditabuh dan tampak nyata di 
depan mata, yang mau tak mau harus dihadapi oleh Pertamina 
Aviasi. Kekurangcermatan berhitung dan kekurangsigapan 
respon dalam melihat peluang, dapat mengakibatkan target 
yang selama ini dicitacitakan menjadi sirna dan sulit diraih. 
Apabila pihak customer loyal kita saja telah berlombalomba 
melakukan gerakan perubahan, sudah semestinya “tidak 
bertepuk sebelah tangan” hal yang sama dilakukan oleh 
Pertamina Aviasi.

Dengan semangat dan dedikasi tinggi yang dimiliki 
Pertamina Aviasi, sudah sepatutnya momen yang terjadi 
di ajang Singapore Airshow 2012 menjadi trigger untuk 
melakukan perubahan dalam rangka Pertamina Aviasi 
Menjadi Raja Bisnis BBM Aviasi di Indonesia. To Serve for 
Safe Flight!!•

Kenaikan harga bahan pokok serta 

barang konsumsi sudah terasa dalam 

beberapa pekan ini. Semua dihubungkan 

dengan rencana kenaikan bahan 

bakar bersubsidi, dengan asumsi BBM 

merupakan komponen yang sangat 

mempengaruhi biaya transportasi barang 

konsumsi. Meski harga BBM belum naik, 

upaya menaikkan harga barang konsumsi 

seolah menjadi trend di negeri ini setiap kali 

ada rencana kenaikan BBM.

Kenaikan tersebut makin diperparah 

dengan aksi sekelompok masyarakat 

yang memiliki uang lebih, melakukan 

aksi borong barang konsumsi. Hal yang 

sama  juga dilakukan oknum di bidang 

jasa perdagangan.  Menimbun dan 

meningkatkan stok barang, sebelum harga 

baru dipatok. Tindakan panic buying atau 

konsumsi berlebih, serta aksi menahan 

barang bisa jadi sebagai pemicu kenaikan 

harga barang konsumsi dalam beberapa 

hari terakhir ini. Gerakan aksi borong 

mau tak mau mendongkrak permintaan 

barang. Hingga para produsen yang 

kewalahan memenuhi permintaan dan 

minimnya produksi membuat harga barang 

melambung, sebelum BBM naik.

Melihat kondisi tersebut, sudah saatnya 

kita berpikir realistis. Berbuat yang masuk 

akal. Tak perlu panik memborong bahan 

pokok, yang nyatanyata tak bisa berumur 

lama. Apa gunanya jika akhirnya bahan 

pokok tersebut rusak sebelum dikonsumsi.  

Tak perlu juga menimbunnya  hanya untuk 

mendapatkan keuntungan sesaat. Toh jika 

harga BBM naik, keuntungan yang didapat 

hanyalah bersifat sementara, karena 

setelah itu harga akan kembali ke angka 

yang wajar di masyarakat.

Apalah artinya menimbun barang yang 

tak langsung habis dikonsumsi, hanya 

sekadar mencari keuntungan yang tak 

sebanding dengan energi yang dikeluarkan. 

Dalam kondisi ketidakpastian masih saja 

berpikir dimana harus mencari barang,  

menyimpannya, kapan mengonsumsinya 

atau kapan barang akan laku terjual.

Berpikir simpel sambil melihat 

perkembangan harga yang ada, itu sudah 

cukup menunjukkan sikap realistis. Sebuah 

sikap yang menuntun kita untuk senantiasa 

bertindak wajar, dan berpijak bahwa apa 

yang sudah, sedang dan belum, pasti akan 

terjadi dalam hidup ini. Dengan realistis 

tentunya kita sudah memiliki gambaran 

apa yang akan dilakukan dan apa yang 

akan didapatkan setelah terjadi sebuah 

perubahan.•
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pekan ini
pertamina percepat proyek 
kilang arun
jakarta (Republika) –  PT Pertamina (Persero) 

akan mempercepat pemanfaatan kilang LNG 

Arun sebagai terminal penerima dan regafisikasi 

LNG untuk memenuhi kebutuhan gas di Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara 

sebesar 420 mmscfd pada 2018. VP Corporate 

Communication Pertamina Mochamad Harun 

mengatakan, Pertamina berkomitmen melakukan 

upaya percepatan pelaksanaan produk yang 

diperkirakan menelan biaya 80 juta dolar AS, di 

luar pembangunan pipa sepanjang ruas Arun

Belawan.

pengendalian bbm tetap jalan
jakarta (Seputar Indonesia) – Di samping 

menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah 

tetap menyiapkan langkahlangkah pengendalian 

BBM bersubsidi dengan tujuan agar betulbetul 

dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian 

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita 

Herawati Legowo mengatakan, pengendalian 

BBM bersubsidi terlebih dulu akan direalisasikan 

di instansiinstansi pemerintahan, BUMN, dan 

BUMD serta wilayahwilayah yang sudah tersedia 

infrastruktur BBM nonsubsidi dan bahan bakar 

gas untuk transportasi. Adapun, langkah

langkah yang telah disiapkan antara lain berupa 

pengurangan BBM bersubsidi di daerah elit dan 

jalan tol. “Selain pengurangan BBM bersubsidi 

di wilayah elit, kami juga akan mendorong peng

gunaan bahan bakar gas (BBG) agar tercipta 

transportasi yang nyaman dan aman,” kata Evita 

di Jakarta.

pertamina bangun 
inFrastruktur spbg
jakarta (Kontan) –  PT Pertamina (Persero) 

akan membangun Stasiun Pengisian Bahan 

Bakar Gas (SPBG) Compressed Natural Gas 

(CNG) baru dengan investasi sebesar Rp 2,019 

trilliun. Pembangunan ini menyusul kebijakan 

pemerintah terkait konversi Bahan Bakar Minyak 

(BBM) ke gas. Direktur Utama Pertamina Karen 

Agustiawan mengatakan, pembangunan SPBG 

CNG baru tersebut berupa 6 unit mother station, 

21 unit daughter station, 6 unit revitalisasi SPBG, 

1 unit SPBG online, dan 84 unit CNG tube trailer. 

Hal tersebut disampaikan Karen saat RDP di 

Komisi VII DPR.

migrasi ke bbg, angkutan umum 
darat dapat insentiF
jakarta (Investor Daily) – Pemerintah 

menjanjikan memberikan insentif bagi angkutan 

umum yang bersedia melakukan migrasi 

penggunaan bahan bakar dari jenis premium atau 

solar ke bahan bakar gas (BBG). Untuk tahap 

awal, sebanyak 325 ribu angkutan umum siap 

melakukan program migrasi tersebut dengan 

insentif per angkutan umum Rp15 juta atau total 

dana yang akan dialokasikan untuk keperluan itu 

sekitar Rp4,87 triliun.•daniel christian

berkaca pada saudi aramco 

jakarta - ”Untuk  meme

nangkan kompetisi di  dalam 

bisnis, kita harus me miliki 

keunggulan bersaing. Keung

gulan bersaing banyak yang 

bisa kita dapatkan, tetapi 

kompetitor tidak memilikinya. 

Tetapi masalahnya, bagai

mana keunggulan ini bisa 

berlanjut?”

Demikian pertanyaan 

retorik disampaikan Direktur 

Umum Waluyo ketika mem

buka Rapat Kerja  Knowledge 

M a n a g e m e n t  ( K o m e t ) 

Pertamina  pada Rabu (29/2) 

di Lantai M Gedung Utama 

Kantor Pusat Pertamina. 

Raker diikuti sekitar 120an 

pekerja yang datang dari 

berbagai direktorat dan anak 

perusahaan. 

jakarta – Pengembangan 
sumber daya manusia yang 
diterapkan perusahaan migas 
terbesar dunia Saudi Aramco 
menjadi perhatian Direktur 
Utama Pertamina, Karena 
Agustiawan usai memberikan 
laporan kunjungan luar negeri 
PPEPIX ke Saudi Aramco 
pada Kamis (1/3) di Lantai 21 
Gedung Utama Kantor Pusat 
Pertamina

“Untuk mening kat kan  
program BPS Per ta mina, 
cobalah untuk dipikirkan  cara 
seperti Saudi Aramco dalam 
mengembangkan sumber 
daya manusianya,” jelas Dirut 
yang sekaligus menutup 
Pro gram Pengembangan 
Eksekutif Pertamina (PPEP) 
Angkatan IX tahun 2011.

Selain Dirut, penutupan 
dihadiri Direktur SDM Ruk mi 
Hadihartini,  Direktur Peng
olahan Edi Setianto, Di rektur 
Umum Waluyo, SVP HR 
Ahmad Bambang, beserta 
jajaran manajemen lainnya. 

Karen mencoba meng
gam barkan bagaimana Saudi 
Aramco merekrut calon
calon pe kerja  nya sejak SMA, 
memper siap kannya untuk 
kuliah di Amerika atau Eropa, 
hing ga mengarahkan  te ma 
riset untuk me nyelesaikan 
kuliah.

“Tolong untuk VP PLC 

mendalami hal ini. Saya 
sangat terkesan dengan cara 
Saudi Aramco menghandle 
human resources mereka,” 
tegas Karen Agustiawan.  

Sebelumnya 38 peserta 
PPEP melakukan kunjungan 
ke Saudi Aramco pada 29 
Januari s.d. 1 Januari 2012. 
Delegasi yang dipimpin VP 
PLC Hasnil Rasyid dan HR 
Info System & Communication 
Manager Gustini Raswati. 
Para peserta ber kesempatan 
mengunjungi ber bagai fasilitas 
di Hulu, Hilir dan HRD untuk 
saling berbagai pengetahuan 
dan pengalaman dari nara
sumber penting di Saudi 

Aramco.
VP PLC Hasnil Ra syid da

lam laporannya me nya ta kan 
bahwa PPEP Angkatan IX 
tahun 2011  telah berlangsung 
sejak   4 Juli 2011 – 29 Februari 
2012 secara residensial di 
Pertamina Simpruk. Program 
ini diikuti 38 peserta, namun 
di akhir program dua peserta  
t e r t unda  ke l u l u sannya 
karena belum menyelesiakan 
tugasnya. Sementara em pat 
peserta belum bisa melak
sanakan kunjungan ke Saudi 
Aramco seperti yang lain, 
seba gai gantinya mereka 
akan melakukan kunjungan  
luar negeri ke Patra SK Energi 

di Korea Selatan. 
Keluar sebagai  peserta 

terbaik ialah (I) Syamsul Bah
ri, Planning and Controlling 
Manager – Ref inery; ( I I ) 
Gusnida, Retail Development 
Manager  MNT; Kadek Am
bara Jaya, Ast. Man. Refinery 
Development - Refinery. Se-
mentara untuk business pro
ject terbaik  adalah Syamsul 
Bahri, Kristiyadi Winarto, dan 
Made Adi Putra.

Pada kesempatan itu, 
PPEP Angkatan IX me ma par
kan  Proposal  Diversifi kasi ke 
Bisnis Batubara yang menarik 
perhatian para hadirin.•urip 

herdiman kambali/deWi sri utami
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Direktur Utama Pertamina memberikan sertifikat penghargaan kepada peserta terbaik PPEP IX/2011.

keunggulan bersaing
untuk Memenangi Kompetisi

Waluyo melihat, da lam 

perkembangannya, per

usahaanperusahaan yang 

memenangkan persaingan 

dan sustain, bukan hanya 

tangible asset, tetapi juga 

yang intangible asset. “Salah 

satu yang bisa dielaborasi 

adalah intangible asset,” tegas 

Waluyo. “Karena intangible 

asset adalah knowledge atau 

pengetahuan yang ada di 

dalam otak setiap insan atau 

pegawai suatu perusahaan, 

mulai dari level teknisi sampai 

ke level top manajemen.”

 “Pengetahuan atau 

talent yang ada di dalam 

kepalanya, karakternya, dan 

handnya, itu banyak melekat, 

tetapi begitu banyak juga 

perusahaanperusahaan yang 

memenangkan persaingan 

itu adalah yang berhasil me

modifikasi  sedemikian rupa, 

sehingga  akan denganmudah 

dan cepat sekali menjadi pe

ngetahuan organisasi, bukan 

hanya pengetahuan individu 

masingmasing,” ujarnya. 

Inilah salah keunggulan 

yang harus kita kejar, demikian 

Waluyo, untuk menjadi world 

class company. 

S e m e n t a r a  Q u a l i t y 

Management Manager  Faisal 

Yusra menyatakan setelah 

tahun lalu Pertamina berhasil 

meraih sertifikat Winner of 

2011 Indonesian MAKE 

Study, tidaklah akan berhenti 

sampai  di situ. 

Tentang Komet yang juga 

masuk dalam penilaian KPI 

untuk para Direksi Perusahaan 

dan Anak Perusahaan, ia 

pun mengemukakan bahwa 

sebetulnya yang ingin dibangun 

adalah budaya untuk berbagi 

pengetahuannya. Dan untuk 

proses itu agar bisa berjalan 

serta dapat dievaluasi, maka 

diperlukan ukuranukuran 

yang relevan, yaitu  KPI. 

Setelah Komet dijadikan 

pilar penting dalam mendukung 

kemajuan Pertamina, maka 

diharapkan para pemegang 

KPI, dalam hal ini manajemen 

puncak di unit bisnis dan anak 

perusahaan, meningkatkan 

perannya. “Peran itu bukan 

hanya dalam komitmen, tetapi 

lebih kepada kontribusinya 

dalam proses sharing,”  tegas 

Faisal.•urip herdiman kambali  



CORPORATE
social responsibility

pertamina ajak anak muda 
Peduli Lingkungan

5No. 12
Tahun XLVIII, 19 Maret 2012

Fo
to

 :K
U

N
TO

R
O

investasi energi 
kaum muda medan

sarana belajar dari ru V balikpapan

Fo
to

 : 
R

U
 V

 B
A

LI
K

PA
PA

N

jakarta –  Per tamina 
Foundation mengajak anak 
muda yang tergabung dalam 
Komunitas Kompas Muda 
untuk turut berpartisipasi 
dalam upaya meningkatkan 
kesadaran terhadap lingkung
an. Upaya tersebut dilakukan 
dengan penanaman pohon 
bersama di kawasan Per
tamina Learning Center, 
Jumat (9/3).

Kegiatan ini sebagai rang
kaian dari kegiatan program 
Sobat Bumi Pertamina Foun
dation yang telah dilaksanakan 
di sembilan kota besar, yaitu 
Jakarta, Bandung, Semarang, 
Bali, Surabaya, Yogyakarta, 
dan Palembang dengan 
total penanaman sebanyak 
1.270.200 pohon.

D i r e k t u r  P r o g r a m 
Greenlife Pertamina Foun
dation  Wahyudin Akbar 
me ngatakan penanaman 
pohon ini dimaksudkan untuk 
menyelamatkan bumi dengan 
memproduksi oksigen dan 
menyerap karbondioksida, 
serta membantu penyerapan 

air untuk menahan terjadinya 
banjir.

“Ini adalah wujud kepe
dulian Pertamina terhadap 
krisis lingkungan saat ini. 
Untuk itu kita lakukan pena
naman pohon,” ungkap Wah
yudin.

M. Ashar Ramadhana 
anggota Kompas Muda dari 

Makasar menilai kegiatan 
yang dilakukan oleh Pertamina 
sangat positif sekali bagi kaum 
muda di tengah pemanasan 
global saat ini. 

“Event seperti ini sangat 
bagus, apalagi zaman se ka
rang jarang anak muda yang 
peduli terhadap lingkungan,” 
kata Ashar.

Komunitas Kompas Muda berperan aktif dalam Program Pertamina Sobat Bumi dengan menanam pohon di kawasan 
Pertamina Learning Center.

Puncak acara Program 
Pertamina Sobat Bumi ini 
dilaksanakan di Central Park 
Jakarta,  yang diisi dengan 
pameran dan pengumuman 
pemenang kompetisi nasional 
kompas muda Investo (Inves
tasikan Energimu untuk 
Bumi).•irli karmila

medan – Pertamina Foundation bersama 
Harian Kompas, Jumat dan Sabtu (1718) 
Februari mengadakan acara Muda Creativity 
ke Universitas Negeri Medan dengan 
mengusung tema “Investo! Investasikan 
Energimu Untuk Bumi”. Selama dua hari, 
mudamudi kota Medan diajak untuk belajar 
menyayangi lingkungan sekitarnya.

Dalam acara yang berlangsung selama 
dua hari ini, banyak yang didapatkan oleh 
para kaum muda dengan berbagai kegiatan 
yang diberikan. Di antaranya workshop 
soal penulisan jurnalisme warga dan teknik 
fotografi yang diberikan oleh harian Kompas 
serta workshop tentang Kebun Raya Mini oleh 
Pertamina Foundation.

Selain itu, terdapat pertunjukan berbagai 
penampilan band dan lomba dance menye
ma rakkan acara ini. Di sekeliling lokasi 
acara, terdapat pameranpameran, yang 
salah satunya dimanfaatkan oleh Tim CSR 
Pertamina untuk menampilkan kreasi dari 
mitra CSR yang memanfaatkan limbah 
strapping band menjadi kerajinan keranjang 
serta pupuk kompos dari limbah rumah 
tangga. 

Di dalam stand tersebut, Pertamina mem
berikan kesempatan kepada mahasiswa 
dan pelajar berpartisipasi langsung de ngan 
membuat keranjang bersama para perajin.

Asst. Man. External Relations, Fitri Erika 
mengatakan dengan interaksi langsung 
antara para pelajar dengan perajin di lokasi 
pameran, diharapkan dapat memberikan 
kesadaran dan kreatifitas  mereka dalam 
memanfaatkan bendabenda yang tidak 
terpakai di sekitarnya. “Di booth ini, kita belajar 
bersama mengenai reuse dan recycle untuk 
pelestarian lingkungan, serta meningkatkan 
kreatifitas. Sampah yang ada di sekitar kita 
dapat diolah untuk menghasilkan suatu 
produk yang memiliki nilai tambah,” ujar 
Erika.

Direktur Eksekutif Pertamina Foundation 
Nina Nurlina Pramono mengungkapkan 
bahwa Pertamina Foundation membuat 
suatu kampanye bernama “Sobat Bumi” 
untuk meningkatkan awareness generasi 
muda terhadap pelestarian lingkungan. 
Pertamina Foundation juga memberikan 
kesempatan bagi para mahasiswa dan 
pelajar untuk menjadi Sobat Bumi dengan 
mendaftar di www.sobatbumi.com. Pertamina 
Foundation   memberikan kesempatan kepada 
mereka untuk mendapatkan beasiswa dari 
Pertamina.•Frm reg. i

Mahasiswa dan pelajar berpartisipasi langsung de ngan membuat keranjang 
bersama para perajin
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balikpapan – GM RU V Balikpapan Iriawan Yulianto 
menyerahkan 160 pasang meja kursi siswa kepada SDN 023 
Prapatan dalam program CSR Pendidikan, Rabu (25/1). Bantuan 
tersebut diterima oleh Kepala SDN 023 Prapatan Mukiran.

RU V juga memberikan bantuan 10 pasang meja kursi guru 
serta 10 buah whiteboard. Iriawan yang didampingi Legal & 
General Affairs RU V  Rusmono menjelaskan bantuan ini untuk 
meningkatkan kualitas proses belajarmengajar di sekolah yang 
berada di daerah ring satu ini.

Lurah Prapatan Slamet Djunaedy memberikan apresiasi 
kepada RU V atas kepeduliannya. Slamet berharap, bantuan 
tersebut dapat memperkuat SDN 023 Prapatan yang telah 
memiliki status Sekolah Standar Nasional.•ru V balikpapan

pengobatan gratis untuk Warga Tuban
tuban – Fungsi Medical Area Jatim Balinus bekerja sama 

dengan PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) cabang 

Surabaya mengadakan penyuluhan dan pengobatan gigi 

gratis untuk masyarakat di sekitar TBBM Tuban. Kegiatan yang 

berlangsung pada (19/2) di Gedung Serba Guna  TBBM Tuban 

tersebut diikuti oleh 107 warga.

Kegiatan ini dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan pe

nyu luhan tentang pentingnya kesehatan gigi, dilanjutkan 

pemeriksaan dan pengobatan gigi secara gratis yang ditangani 

oleh 30 dokter gigi. Dengan penuh kesabaran, tim dokter 

memeriksa gigi warga satu persatu dengan menggunakan 

berbagai macam alat.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk pelayanan 

Pertamina kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. 

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan 

serta meningkatkan budaya aspek keselamatan lingkungan. 

Pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat merupakan 

program rutin yang dilakukan fungsi Medical Area Jatim Balinus. 

Pada 2011, fungsi Medical Area Jatim Balinus juga mengadakan 

pemeriksaan kesehatan umum untuk masyarakat di sekitar 

TBBM Surabaya Group. Sedangkan untuk pekerja dan mitra 

kerja, fungsi Medical juga mengadakan donor darah secara 

rutin.•Frm reg. V surabaya
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Bulan FebruariApril menjadi masa yang amat menyibukkan bagi tim penyusun 
Dokumen Aplikasi (DA) UB/OP/AP peserta PQA 2012. Batas waktu pengumpulan DA 
di akhir bulan April mendatang, terasa semakin mendekat. Kesulitan dalam menjawab 
persyaratan kriteria, mengumpulkan data dan informasi, serta menggerakkan tim 
task force, yang umumnya wajahwajah baru, merupakan tantangan rutin yang 
dihadapi.

QM Korporat telah berusaha untuk mengisi gap ini dengan memfasilitasi pelatihan 
penyusunan DA bagi PIC masingmasing UB/OP/AP selama 2 batch di bulan Januari 
2012 lalu. Akan tetapi  hal itu tidaklah cukup, masih diperlukan lagi penggerak di 
masingmasing UB/OP/AP untuk dapat menyiapkan DA sesuai tenggat waktu yang 
ditetapkan.

Untuk UB/OP/AP yang sudah pernah mengikuti  dan memiliki DA tahun 
sebelumnya, maka gap yang dihadapi relatif tidaklah besar. Pelatihan singkat 
yang dilakukan cukup untuk merefresh kembali pemahaman tentang kriteria 
dan menggerakkan Person In Charge (PIC) nya untuk mulai mengumpulkan dan 
menyusun sedikit demi sedikit data & informasi yang diperlukan. Bahkan secara 
kelompok, mereka telah mulai melakukan standarisasi respons kriteria dan indikator 
kinerja yang akan ditampilkan. RU’s misalnya, pada tanggal 2324 februari lalu secara 
bersamasama telah melakukan konsinyering standarisasi penyusunan DA di lantai M 
Kantor Pusat Pertamina. Hal yang sama dilakukan pula oleh EP’s. Mereka mencoba 
secara mandiri melakukan proses penyusunan DA ini yang  tentu saja bermanfaat 
bagi perluasan wawasan dan peningkatkan pemahaman bisnis PIC terhadap UB/

http://intra.pertamina.com/komet

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

DuA jEMpOL buAT pIc pQA uNIT/REGION & ANAK pERuSAhAAN

oleh  Annisrul Waqie – Quality Management, General Affairs Directorate
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transFormasi

                              
Konsinyering penyusunan DA PT. Arun NGL

                   

OP/AP masingmasing. 

Konsinyiring secara mandiri oleh masingmasing UB/OP/AP masih diperlukan 
untuk mempersiapkan DA secara detail dan lengkap. RU IV Cilacap melakukannya 
di akhir Februari lalu, dan RU III  Plaju pada minggu lalu. EP Region dan UBEP telah 
melakukan hal yang sama pula. 

Sosialisasi penulisan DA bagi 15 orang PIC di lingkungan Sekretaris Perseroan 
dilakukan pada tanggal  8 Maret 2012 lalu dibawah bimbingan Yulius Maryanto (QM 
Dit. Pengolahan). 

Jauh di ujung barat Indonesia, PT. Arun NGL juga mengadakan workshop 
penyusunan DA pada tanggal 8  10 Maret 2012, termasuk melibatkan 20 orang 
engineer magang.

Pelatihan penyusunan DA secara inhouse juga dilakukan oleh PT. Pertamina 
Retail pada tanggal 14  15 Maret 2012 di Kantor Pusat PT. Pertamina Retail Jakarta. 
Pelatihan ini diikuti oleh 22 orang Assistant  Manager dan Manager yang ditunjuk 
sebagai PIC penyusun DA ini.

Semangat para PIC untuk memahami bagaimana menyusun DA sesuai kriteria 
KKEP secara benar patut untuk dihargai. Gap yang masih ada tentunya akan menjadi 
tantangan bagi QM korporat untuk terus melakukan pembenahan terhadap materi 
pelatihan ataupun petunjuk teknis penyusunan DA yang lebih mudah dipahami. Saat 
ini telah tercatat sekitar 19 UB/UO/AP yang mengkonfirmasikan diri untuk mengikuti 
PQA 2012 ini, bagaimana dengan UB/UO/AP Anda? jangan ketinggalan kereta.•
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Bakti Sosial pWp korporat non direktorat

cegah Peterpan Syndrome Vs Cinderella Complex

judul : ganti hati 
              (tantangan menjadi menteri)
penulis : dahlan iskan
penerbit : pt. elex media komputindo        
                 (kompas gramedia)

Ini adalah sebuah kisah tentang 
kemenangan semangat seorang anak 
manusia; tentang penghargaan atas kehidupan 
yang dikisahkan oleh seseorang yang 
menyelamatkan hidupnya dengan hatinya, 
pandangan hidupnya, rasa cintanya, agamanya, 
bukan sebagai seorang suci, tetapi sebagai 
manusia biasa seperti kita semua dalam 
sisi harkatnya, dengan pahit dan manisnya 
kehidupan, kesedihan dan kegembiraan, serta 
beragam bumbunya.

Dahlan mengajak Anda untuk membaca 
buku ini dan mengikuti pengalaman 
istimewanya dan perjuangannya pada 
masa yang paling penting dan kritis dalam 
kehidupannya. Anda mungkin tidak bisa 
melihat suasananya secara langsung, tetapi ia 
berharap Anda dapat merasakan penderitaan 
dan kegembiraannya dan juga rasa syukurnya 
atas kehidupan yang diberikan kepadanya, 
sebelumnya dan di masa depan, terlepas 
bagaimana masa depan itu dan bagi kita 
semua yang menjadi bagian hidupnya, apakah 
kawankawannya atau keluarga atau hanya 
pembacanya, kenalankenalan lama dan baru.

Banyak diantara kita yang telah 
menghadapi pengalaman yang sama, mungkin 
bahkan lebih dramatis atau tragis. Bila demikian 
halnya, simpati kami untuk Anda dan keluarga 
Anda untuk membayangkan perjuangan dalam 
masamasa sulit seperti itu dan mungkin 
mencari ketenangan karena kenyataannya kita 
tidak pernah sendirian. 

Dahlan tidak menyangka begitu singkat 
menjabat Dirut PLN. Tidak sampai dua tahun. 
Masa jabatan itu mestinya lima tahun. Ia 
hanya ingin menjabat Dirut PLN maksimum 
tiga tahun. Oleh karena itu ia berusaha keras 
agar PLN sudah harus maju dalam tiga tahun. 
Tapi ia hanya 1 tahun 10 bulan menjabat Dirut 
PLN. Ia harus menjadi Menteri BUMN sebagai 
pengganti menteri BUMN lama yang terkena 
sakit jantung, Mustofa Abubakar.

Mengapa ia memutuskan ganti liver? 
tidakkah takut gagal? mengapa liver saya sakit? 
separah apa? bagaimana jalannya penggantian 
liver? bagaimana mempersiapkan diri? Bahkan 
sampai ke doa apa yang saya ucapkan? 
Semua akan diuraikan dalam buku ini untuk 
berbagi pengalaman dengan sesama.

Semua pertanyaanpertanyaan tersebut 
akan terjawab di dalam buku ini. Pelajaran dan 
berbagi pengalaman amatlah penting bagi kita 
semua. 

Ada kesan yang mendalam bahwa 
sakitnya yang parah kemarinkemarin itu karena 
ia kerja terlalu keras. Bahkan ada seorang ibu 
yang menasihati anaknya itu begini : “Jangan 
kerja terus seperti itu. Nanti seperti Pak Dahlan 
Iskan !

Buku ini kisah nyata pejalanan hidup 
seorang manuasia, orang tersebut sekarang 
telah menjadi orang nomor satu  di 
BUMN.•perpustakaan

Anggota PWP KND Pertamina antusias melakukan kegiatan menabung pohon di hutan 
Kawasan Konservasi Taman Buru Masigit Kareumbi, Bandung.
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jakarta – Bertempat di Ruang Mawar Gedung Wanita Patra 

Simprug, Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat menyelenggarakan 

seminar keluarga bertema “Peterpan Syndrome vs Cinderella 

Complex”, pada (6/3). Acara diisi oleh psikolog dari Universitas 

Indonesia Elly Risman. 

Elly Risman menjelaskan, saat ini angka perceraian di Indonesia 

terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, salah satu 

penyebab terjadinya perceraian adalah karena orang tua tidak 

menyiapkan anakanaknya untuk menjadi pribadi dewasa yang 

memiliki peran sebagai suami  atau istri. “Orang tua biasanya 

hanya sibuk mengurusi pencapaian akademis si anak, sedangkan 

perkembangan kepribadiannya diabaikan,” ujarnya.

 Akibatnya, anak lakilaki akan tumbuh menjadi seorang 

yang mengalami Peterpan Syndrome. Yaitu, orang dewasa yang 

yang secara psikologis sosial dan seksual tidak menunjukkan 

kematangan. Ciricirinya di antaranya terbiasa hidup mewah, tidak 

pernah bertanggung jawab, tidak berani mengambil keputusan, dan 

mengalami ketergantungan terhadap orang lain.  “Semua itu tidak 

lepas dari cara orang tua mendidik yang seringkali membiarkan 

anak bermanjamanja dan tidak membangun jiwa BMM (Berpikir

MemilihMengambil keputusan),” tegas Elly.

Elly menjelaskan, orang tua juga tanpa sadar mendidik puterinya 

dengan pola asuh yang keliru. Mereka mengalami Cinderella 

Complex. Mereka dari kecil terbiasa hidup susah dan terpola 

bahwa perempuan harus dilindungi, diselamatkan dan disayang 

oleh “pangeran”. Akibatnya, mereka tidak siap untuk  menerima 

bandung – Cuaca begitu dingin apalagi hujan terus mengguyur, 
namun semua itu tak menghalangi puluhan anggota Persatuan 
Wanita Patra Pusat Korporat Non Direktorat (KND)  PT Pertamina 
(Persero) untuk melaksanakan rangkaian kegiatan menabung 
pohon di hutan Kawasan Konservasi Taman Buru  Masigit Kareumbi 
Bandung (29/2). Mengenakan jas hujan berwarna warni, mereka  
dengan semangat menerobos kabut yang mulai turun di hutan yang 
berada di tiga kabupaten,Garut, Bandung dan Sumedang ini.

 Menurut ketua PWP Korporat  Non Direktorat Pertamina Rinie 
Hari Karyuliarto, kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari 
ulang tahun PWP KND Pertamina yang ke4 yang jatuh pada 6 
Maret  2012. Kali ini PWP bekerja sama dengan PKBL dan CSR 
Pertamina. Selain menanam pohon, PWP KND juga memberikan 
bantuan kepada sekolah SD I Sumedang, SMP 2 Cimanggu, dan 
masyarakat  Desa Tanjung Wangi  Dusun Leuwiliang. Bantuan senilai 
Rp 21 juta tersebut diberikan dalam bentuk  satu komputer, satu 
infocus, bola voli dan stop watch untuk SD I Sumedang;  satu set 
soundsystem, satu set peralatan voli, dan stop watch untuk SMP 2 
Cimanggu; serta 2 set peralatan voli untuk masyarakat Desa Tanjung 
Wangi  Dusun. 

“Semoga bantuan yang diberikan ini bisa dimanfaatkan se
maksimal mungkin untuk menunjang kegiatan sekolah dan desa ini. 

medan –Untuk memberikan pemahaman serta keterampilan 
menangani bencana dan bahaya kebakaran, dilaksanakan pelatihan 
mengenal LPG serta penggunaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan 
(APAR) kepada Persatuan Wanita Patra (PWP), pada Selasa (21/2) 
di Kantor Medan.

 Ketua PWP Tingkat Wilayah I  Medan, Lily Gandhi Sriwidodo 
mengatakan sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi ibuibu yang 
seharihari menggunakan LPG untuk memasak.  Diharapkan dengan 
pengenalan LPG dan tata cara menggunakan tabung dengan baik 

Kami juga berharap pohon yang telah kami tanam dipelihara sehingga 
hutan ini semakin hijau,” ujar Rinie.

Di akhir acara,  PWP KND Pertamina juga secara spontan 
mengumpulkan bantuan  uang tunai sebesar Rp 3,25 juta untuk petugas 
penjaga  hutan.• kuntoro 

kenyataan hidup. Bermimpi tentang pernikahan yang bahagia, sehingga 

saat menghadapi masalah keluarga keputusan yang diambil adalah 

“bercerai”.

Karena itu, Elly sangat menekankan pentingnya dual parenting. 

“Mengasuh anak bukan hanya kewajiban istri, tapi peran suami juga 

sangat vital. Walaupun ayah sibuk mencari nafkah, namun  peran 

aktifnya dalam mengasuh anak akan membentuk generasi yang bermutu, 

bertanggung jawab dan tidak akan ada generasi yang bermental Peterpan 

dan Cinderella,” ujarnya.

Sementara pendamping PWP bidang pendidikan Dwi Muhamad 

Husen berharap seminar ini akan menambah pengetahuan anggota 

PWP dalam mendidik puteraputerinya menjadi anak yang berguna di 

masa depan.•kuntoro

pWp Frm region i latihan menangani 
bahaya kebakaran

dan benar akan memberikan pemahaman sehingga tidak perlu takut 
dan khawatir lagi di rumah.

 Pelatihan atau sosialisasi yang diberikan ini diawali dengan 
pengenalan gas elpiji yang diberikan oleh Senior Analyst Planning  Eval 
& Training HSSE Region I, Andri Prasetyanto.

Pada hari yang sama,  para anggota PWP tersebut mempraktikkan  
cara penggunaan Alat Pemadam API Ringan di Lapangan Kantor No. 
10. Mereka dengan sigap mempraktikkan penggunaan APAR seperti 
yang telah disampaikan oleh para instruktur.•Frm reg. i
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dirut pertamina pukau mm 
unair

surabaya  –  Dihadiri sekitar 100 mahasiswa Magister 
Management Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga 
(MM FEUNAIR),  Dirut Pertamina Karen Agustiawan 
tampil memukau dalam acara Business Gathering di 
Kampus Unair, Surabaya (17/2). Menurut Karen diperlukan 
perjuangan keras dan ketegaran untuk menjadikan 
Pertamina menjadi perusahaan energi kelas dunia. Para 
mahasiswa MM Unair ini tampak antusias dan terlibat 
dalam diskusi yang hidup. Pertanyaan mereka bervariasi, 
dari mulai penanaman pohon bakau,  masalah laporan 
keuangan, hingga kiprah pertamina untuk menjadi operator 
dan pengelola blokblok yang masih dikelola perusahaan 
asing.  Karen Agustiawan optimistis Pertamina bisa seperti 
perusahaan minyak di luar negeri. “Kita ingin seperti 
perusahaan minyak dari Jepang. Meski di dalam negeri 
mereka tidak punya ladang, tetapi mereka memproduksi 
2,5 juta barel per hari. Kita akui, Pertamina terlambat 
karena saat krisis moneter Pertamina dilarang mengambil 
risiko dari sektor hulu,” tutur Karen.•tatan agus rst
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sosialisasi  dan seminar HSSE 
LEADERSHIP untuk operation head 
sulaWesi dan maluku-papua

makassar –  Dalam rangka   memperingati  Bulan K3 
Nasional, Fungsi HSSE mengadakan sosialisasi dan seminar 
HSSE Leadership  di Hotel Arya Duta, pada pertengahan 
Januari lalu. Acara ini dihadiri oleh seluruh Operation Head 
Sulawesi dan MalukuPapua dan tim manajemen FRM VII 
Makassar. Sebagai instruktur sosialisasi dan seminar HSSE 
Leadership adalah Asisten Manajer Safety Imp & Procedure 
HSSE Corporate  Kusmadi dan  Manajer HSSE M & T Masjuli. 
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan reward 
HSSE untuk Area Maluku – Papua.•hsse
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garuda indonesia 
BENCHMARK ke pertamina

jakarta - Garuda Indonesia melakukan 
benchmark ke Brand Management Pertamina. 
Rombongan diterima oleh Brand Management 
Manager Pertamina Agus Mashud di Lantai 2 
Gedung Perwira 6 Jakarta, Kamis (1/3).  Dalam 
kesempatan tersebut,  Agus Mashud memaparkan 
visi Brand Management Pertamina, menciptakan 
brand korporat Pertamina dengan value dan 
equity terbaik di antara perusahaan migas di Asia 
Tenggara. Untuk itu, Brand Management Pertamina 
mengembangkan dan menerapkan standarisasi 
brand korporat secara konsisten, dan mengelola 
brand korporat secara strategis melalui implementasi 
brand development dan brand building. Tujuannya 
untuk memberikan competitive advantages kepada 
perusahaan.  Selain itu, dipaparkan juga mengenai 
brand strategy, sponsorship, dan brand strategy 
development yang mengacu pada implementasi 
corporate identity brand corporate secara benar 
dan konsisten di Kantor Pusat, Unit dan Anakanak 
perusahaan yang core business.•nilaWati dj
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Workshop hsse bagi 
LEADERSHIP TEAM

jakarta –  Evaluasi pencapaian kinerja HSSE tahun 2011 
dan identifikasi risiko kegiatan utama dan tantangannya di 
tahun 2012, menjadi materi workshop HSSE yang diikuti 
Leadership tim di PHE ONWJ. Dalam workshop ini  seluruh 
deparmen melakukan pemetaan potensi pekerjaan di 2012, 
mengidentifikasi potensi resiko HSSE dan dipresentasikan 
didepan semua team management. Selanjutnya semua resiko 
yang dipaparkan didiskusikan untuk mendapatkan rencana 
mitigasi dan kontrol.  Dengan demikian, dalam bulan K3 ini PHE
ONWJ mengisi dengan kegiatan konstruktif untuk memastikan 
langkah dalam menghadapi tantangan 2012. Seluruh  jajaran 
manajemen secara transparan saling mengetahui kesibukan 
dan potensi resiko HSSE, sinergi penanganan pencegahan 
dapat diintegrasikan.• Farida aprillianingrum/dsu

Warung Kopi
Sistem Baru Mobil Pool
Pagi hari di kantin Mang Warta.

pak hamzah : Wah,  mau kemana Pak Joni? Kayaknya 
mau dinas ya? Bawaannya banyak banget.

pak joni : Hehehe iya nih Pak. Maklum jadi panitia. 
Ada acara di Bandung. Makanya jalannya 
pagipagi pake mobil pool. Eh, Jang... 
pesen sarapan satu yaaa....

ujang : Siap Pak...  
pak hamzah : Ooo... Jalan jam berapa? Emang mulai 

acaranya kapan?
pak joni : Nanti jam 8.00 WIB. Acara dimulai jam 

19.00. Dua hari, Pak. 
sari : Tumben nih, keluar kota Pak Joni pake 

mobil pool. 
pak joni : Iya Mbak. Maklum, sekarang jadi panitia. 

Pake mobil pool kan untuk operasional 
selama acara di sana.

sari : O, jadi panitia tho... Pantesan.
ujang : Punten, Pak. Ini sarapannya. 
pak joni : Makasih ya Jang....
ujang : Hehehe sip boss... 
pak hamzah : Ngomongngomong, Pak Joni udah tau 

belum sistem baru mobil pool kita? 
pak joni : Heeee... sistem baru apa nih? Saya sih 

taunya, kita ngasih pengajuan aja ke Pool 
untuk pemakaian mobil perusahaan. 

pak hamzah : Oooo.. kalo yang itu secara administratif 
sih gak berubah Pak. Maksud saya, sistem 
baru pas kita di jalan.

pak joni : Belum. Apaan sih?
sari : Hmmm... Pak Joni mah gak gaul dehhhh.... 

Sekarang, kalo make mobil pool sekarang 
ada alarmnya.  Kalo kecepatannya lebih dari 
batas yang ditentukan, alarm di mobil akan 
bunyi.

pak joni : Wah, bagus donk... Berarti saya gak usah 
degdegan kalau naik mobil pool. 

pak hamzah : Betul tuh Pak. Alarm itu sebagai salah satu 
bukti kalau perusahaan ini sangat peduli  
terhadap keselamatan pekerjanya di jalan 
yang menggunakan fasilitas perusahaan.

sari : Betul Pak. Mudahmudahan niat baik 
perusahaan ini tidak dipersepsikan salah 
oleh semua pihak. Nah, Pak Joni salah satu 
pekerja yang senang dengan perubahan ini. 
Betul kan, Pak? Hehehehe.•

POSISI
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anak perusahaan
Pertamina EP Berhasil 
produksikan gas di sumur donggi-6

pep jadi tuan rumah Forum  e & p 
Knowledge Sharing kkks area kalimantan

produksi lapangan bunyu 
tembus 6.500 bopd
jakarta - Pertamina EP (PEP) kembali berhasil 
membuktikan peningkatan Produksi minyak dari 
Lapangan Bunyu Kabupaten Bulungan Kalimantan 
Timur. Hasil kerja pengeboran  tahun 2012 di 
sumur BN24 struktur Bunyu Nibung berhasil 
memproduksikan minyak sebesar 2.600 barel per 
hari (BOPD) secara sembur alam. Keberhasilan ini 
mendorong peningkatan Produksi Lapangan Bunyu 
sebesar 128,9 persen terhadap target, menjadi 
sebesar 6.500 BOPD. 

 Angka produksi pada sumur BN24 tersebut 
dibuktikan saat uji produksi dengan perforasi 
pada lapisan J (sandstone/batuan pasir) jepitan 
53/64 inch. Selain minyak, sumur BN24 juga 
menghasilkan gas ikutan (associated gas) sekitar 3 
juta standar kaki kubik per hari pada tekanan tubing 
720 psi. Selain itu, kadar air pada sumur ini cukup 
rendah dan dikelola secara baik. 

 “Kami sangat bersyukur dengan hasil pemboran 
BN24. Keberhasilan pengeboran pengembangan 
di Lapangan Bunyu ini kembali membuktikan 
optimisme PEP dalam melaksanakan kegiatan 
eksploitasi dan eksplorasi di kawasan Indonesia 
Timur. Dengan keseriusan komitmen dan kerja 
keras, kami berharap keberhasilan ini dapat diikuti 
oleh lapanganlapangan PEP yang lain”, tegas 
Presiden Direktur PEP, Syamsu Alam.

General Manager Region KTI Satoto Agustono 
menjelaskan bahwa kontribusi Produksi minyak yang 
signifikan selain sumur BN-24 tersebut juga berasal 
dari sumur ‘BN18’ yang merupakan salah satu 
sumur Produksi tertinggi di PEP dengan kumulatif 
Produksi sampai dengan saat ini sebesar 2,5 juta 
barel minyak kumulatif sejak diproduksikan pada 
1 Mei 2010 hingga saat ini. Lebih lanjut Satoto 
mengungkapkan upaya optimasi Produksi minyak 
di Lapangan Bunyu, Pertamina EP menerapkan 
perubahan pada sebagian metode lifting dari gas lift 
system ke ESP (electrical submersible pump). 

 “Peningkatan produksi di Region KTI secara 
keseluruhan telah mengalami peningkatan signifikan. 
Dalam kurun waktu saat ini, Produksi minyak telah 
mencapai 9.880 BOPD atau sekitar 126% terhadap 
target,” tegas Satoto.

 Pada tahun 2012, PEP menargetkan Produksi 
minyak sebesar 135 ribu barel per hari (MBOPD) 
dan gas sebesar 1.106 juta standar kaki kubik per 
hari (MMSCFD).•pep

jakarta - Pertamina EP 
berhasil buktikan cadangan 
gas di Struktur Donggi Su
la wesi Tengah. Hasil uji pro
duksi yang dilakukan di sumur 
Donggi6 berhasil menembus 
angka produksi di atas 17 juta 
MMSCFD.

“Kami sangat bersyukur 
keberhas i l an  Dongg i 6 
menambah catatan keber
hasilan Pertamina EP dalam 
hal penemuan cadangan 
migas yang berhasil dibuktikan 
pada dua bulan pertama 
tahun 2012. Keberhasilan uji  
produksi Sumur Donggi6 
mem perkuat  opt imisme 
Pertamina EP dalam penca
paian target pengaliran gas 
dari struktur Donggi pada 
kuar tal empat tahun 2014,” 
ungkap Presiden Direktur 
Pertamina EP Syamsu Alam.

Pertamina EP melak sa
nakan kegiatan Pengem
bangan Gas Matindok sebagai 
upaya memonetisasi gas 
dari area Matindoks ebesar 
105 MMSCFD (net) untuk 
kebutuhan kilang LNG dan 
PLN. Rencana pasokan ke 
kilang LNG adalah sebesar 85 
MMSCFD dan pasokan untuk 
PLN sebesar 20 MMSCFD. 

Sumur Donggi6 adalah 
salah satu dari 8 sumur yang 
akan diproduksikan di lapangan 
Donggi, Sulawesi Tengah, 
yang merupakan bagian dari 
Proyek Pengembangan Gas 
Matindok yang dikelola oleh 
Pertamina EP. Area Matindok 
meliputi lapangan Donggi, 
Matindok, Maleoraja, dan 
Minahaki. Plan of Development 
(POD) pengembangan gas 
Matindok tersebut mendapat 

persetujuan dari BPMIGAS 
pada 24 Desember 2008.

Pertamina EP merupakan 
produsen gas yang memasok 
untuk memenuhi kebutuhan 
domestik, terutama untuk 
industri. Saat ini kontrak 
penjualan gas Pertamina EP 
untuk industry sebesar 71%, 
baik yang dipasok langsung ke 
konsumen maupun lewat PT 
PGN (Persero) Tbk. Pasokan 
tersebut sudah termasuk 
pasokan gas untuk pupuk 
dan industri baja. Selain itu, 
28,5% produksi gas Pertamina 
dipasok untuk pembangkit 
listrik, termasuk listrik untuk 
industri. Sedangkan sisa 
produksi gas dipasok untuk 
memenuhi kebutuhan gas 
kota serta bahan bakar gas.

Produksi gas Pertamina 
EP mengalami peningkatan 

signifikan setiap tahunnya 
dalam 5 tahun terakhir. Pada 
2006 produksi mencapai 
874 juta kaki kubik per hari 
(MMSCFD) meningkat menjadi  
922 MMSCFD pada 2007. 
Produksi menembus angka 
produksi di atas satu miliar 
kaki kubik per hari pada 2008 
yakni sebesar 1.003 MMSCFD 
atau lebih tinggi 2,3 persen 
dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Selanjutnya 
pada 2009 kembali terjadi 
peningkatan 3,9 persen 
menjadi 1.043 MMSCFD. 
Produksi gas tahun 2010 
terus meningkat mencapai 
1.054 MMSCFD dan pada 
tahun 2011 mencapai 1.070 
MMSCFD.  Se lan ju tnya, 
pada 2012, Pertamina EP 
menargetkan produksi 1.106 
MMSCFD.•pep

 

jakarta – Di ruang rapat lantai 15 Kantor Pusat Pertamina, 
Jumat (2/3), dilaksanakan penandatanganan MoU Implementasi 
MySAP di Petral khususnya di Pertamina Energy Services Pte 
Ltd yang berkedudukan di Singapura.

Penandatanganan dilakukan oleh Presiden Director Perta
mina Energy Services Pte Ltd Nawazier dan SVP CSS Pertamina 
Susilo yang disaksikan oleh Direktur Pengolahan Pertamina Edi 
Setianto dan Komisaris PT Petral Poerwo Tjahjono.

Kondisi kesisteman yang saat ini digunakan oleh Petral adalah 
menggunakan aplikasi Allegro, Flex, dan payroll. Namun aplikasi 
tersebut belum bisa terintegrasi dengan sistem Bank dan belum 
terintegrasi dengan sistem di Pertamina karena masih dilakukan 
secara manual.

Atas dasar itulah Petral melakukan perubahan dengan 
menggunakan kesisteman MySAP sebagai sistem yang 

terintergrasi yaitu Logistic (module SD, MMH), Finance (module 
FI, CO), SDM (Module HR) dan Interface dengan Allegro (solusi 
interim).

Direktur Pengolahan Edi Setianto mengharapkan, dengan 
adanya kesisteman MySAP ini maka semua tim terkait harus 
memperhatikan masalah risk dalam semua aspek sehingga 
proses bisnis bisa berjalan dengan lancar dan terintegrasi.

Lebih lanjut, Susilo menambahkan yang harus diperhatikan 
tidak hanya aspek keteknikan namun juga change management 
dan masalah regulasi karena dalam implimentasi ini menyangkut 
dua negara yang berbeda yaitu Indonesia dan Singapura.

“Kami dari tim CSS akan terus support dan memberikan 
hasil yang terbaik untuk kesisteman transaksi Pertamina Energy 
Services Pte Ltd,” ungkap Susilo.

Menurut Nawazier, dengan adanya sistem MySAP maka akan 

balikpapan - PT. Pertamina EP menjadi tuan rumah kegiatan 
Forum E&P Knowledge Sharing KKKS Area Kalimantan yang 
digelar di Hotel Grand Senyur Balikpapan selama dua hari (10
11/02). Presdir PT. Pertamina EP  Syamsu Alam mengharapkan 
forum ini dapat menjadi wadah diskusi berbagai hal terkait 
teknologi dalam usaha peningkatan produksi migas nasional 
tahun 2012. Selain itu, kerjasama yang baik antar KKKS 
sehingga kedepannya tidak hanya berbagi pengetahuan dan 
pengalaman tapi juga dapat dikembangkan pada sharing 
fasilitas migas lain.

 Syamsul Alam menambahkan bahwa saat Pertamina EP 
lebih banyak mengoperasikan lapangan tua sehingga untuk 
meningkatkan produksi migas metode yang dilaksanakan 
antara lain memperbaiki metode pengangkatan minyak, sarana 
infrastruktur, dan fasilitas produksi, reaktivasi sumur suspended, 
pencarian cadangan baru, serta pengembangan dengan 
pemboran sisipan dengan metode Grid Based Drilling. Dalam 

petral implementasikan mysap untuk transaksi bisnis

memudahkan Petral untuk konsolidasi dengan Pertamina dalam 
hal penyelesaian laporan keuangan dan pihak manajemen akan 
bisa memonitor perkembangan perusahaan.•irli karmila
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kurun waktu tiga tahun terakhir, realisasi produksi dibeberapa 
lapangan megalami peningkatan, salah satunya UBEP 
Sangasanga Tarakan selalu berada di atas 120 persen.

 Kesempatan kali ini kegiatan BPMIGAS mengimbau semua 
pihak untuk menjalankan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2012 
tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional dengan 
penuh tanggung jawab untuk dapat mengejar peningkatan 
produksi minyak nasional sebesar 1,01 juta barel per hari 
pada tahun 2014. “Adanya Inpres No 2 Tahun 2012 dan 
UndangUndang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diharapkan 
juga menjadi solusi untuk meminimalisasi masalah yang 
dihadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam upaya 
meningkatkan produksi minyak di lapangan,” ujar Deputi 
Perencanaan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi (BPMIGAS) Haposan Napitupulu saat membuka 
acara.•pep
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Vendor pep 
harus junjung tinggi 
etika kerja

KIPRAH
anak perusahaan

pertagas umumkan  
Aplikasi Baru Gas Management System 

phe usulkan kenaikan 
harga gas Wmo ke pln
jakarta - Anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE), 
Per ta mina Hulu West Madura Offshore Energi (PHE WMO), 
mengusulkan harga jual gas ke PT Perusahaan Listrik Negara 
(Persero) yang saat ini 2,8 dolar AS dinaikkan menjadi 4,5–5 dolar 
AS per million british thermal unit (mmbtu).

Pembahasan kesepakatan soal kenaikan harga jual gas 
tersebut rencananya rampung paling lambat Maret tahun ini. 
Direktur Utama PHE Salis S Aprilian mengatakan, kenaikan 
tersebut seiring peningkatan biaya pengembangan lapangan serta 
naiknya harga minyak mentah dunia. Menurutnya, ketika harga 
minyak dunia meningkat maka harga gas juga akan mengalami 
peningkatan signifikan.

”Kami masih lakukan renegosiasi. Kami berharap negosiasi 
sudah selesai sebelum kontrak berakhir,” ujarnya. 

“PHE juga telah mengusulkan kenaikan harga jual gas West 
Madura ke PGN dari sekitar 3,54 dolar AS per mmbtu menjadi 
4,5–5 dolar AS per mmbtu,” tambah Salis.

Menurut Salis, renegosiasi harga dilakukan karena perjanjian 
jual beli gas dengan PGN akan berakhir Juni atau Juli tahun ini. 
Hingga kini, perseroan masih melakukan renegosiasi harga jual 
gas dengan PGN. Kepala Divisi Bahan Bakar Minyak dan Gas 
PLN Soeryadi Mardjoeki mengakui,PLN telah menerima usulan 
kenaikan harga dari PHE untuk gas yang disalurkan dari Blok 
West Madura Offshore ke pembangkit Gresik dan Blok Offshore 
North West Java (ONWJ) serta pembangkit listrik tenaga gas uap 
Muara Karang,Jakarta.• phe

jakarta - Pertamina Gas 

(Pertagas) secara resmi 

mene rapkan  t ekno l og i 

manajemen pengelolaan gas 

terbaru yaitu  Gas Management 

System (GMS), pada hari 

jadinya yang ke5 pada 

akhir Februari lalu. Teknologi 

mutakhir ini, lebih efisien, 

akurat serta mengurangi 

kerugiankerugian akibat 

lambatnya pengambilan suatu 

keputusan.

Teknologi ini diresmikan  

oleh Direktur Utama Perta

gas Gunung Sardjono Hadi, 

dan Direktur Operasi Per

tagas Gust i  Az is .  GMS 

merupakan sebuah sistem 

yang sederhananya berfungsi 

memonitor penyaluran gas 

melalui pipa. 

Direktur Operasi Pertagas, 

Gusti Azis mengatakan bahwa 

selain karena kebutuhan, 

pendirian GMS juga mengacu 

pada peraturan BPH Migas, 

selaku badan yang mengatur 

hilir gas dan minyak bumi. 

“ G a s  y a n g  m e l a l u i 

p ipa open access  yang 

telah ditetapkan oleh BPH 

Migas harus menggunakan 

GMS. Bedanya GMS yang 

diharuskan oleh BPH Migas 

dengan GMS yang Pertagas 

gunakan adalah penggunaan 

sistem online. Jadi seluruh 

deteksi dapat di lakukan 

secara langsung sehingga 

kita tahu persis gas yang 

masuk dengan yang keluar 

dan gas yang tersisa di pipa 

itu. Kita harus tahu persis 

hitungannya,” kata Gusti.

Melalui teknologi GMS, 

a l i ran  gas akan d iukur 

dalam suatu sistem gasflow 

computer, yang ditebar dalam 

suatu sistem pipa. Fungsinya 

adalah untuk mengukur 

tekanan temperatur yang 

masuk juga yang keluar.

“GMS ini merangkum 

semua data yang ada dan 

menghitung secara close 

system sehingga balancing  

antara alatalat ukur ini bisa 

mengetahui secara persis, 

serta bisa dilihat langsung 

secara online.  Gas flow 

computer sudah di tanam 

di  masingmasing pipa, 

ini merupakan perangkat 

komputer untuk mengukur 

aliran gas yang diturunkan 

di setiap titik masuk dan titik 

keluar,” jelas Gusti.

Sebelum menggunakan 

GMS,  Pertagas menerapkan 

metoda perhitungan manual, 

bukan online, perhitungan 

dilakukang dengan mengambir 

angka yang masuk dan 

angka yang keluar berapa. 

Diakui oleh Gusti bahwa 

dalam pelaksaannya,kerap 

m e n g h a d i r k a n  b a n y a k 

resiko, dimulai dari akurasi 

perhitungan, lamanya ma sa 

perhitungan yang menye bab

kan lamanya pengambilan 

keputusan, inefisiensi tenaga 

kerja. 

Berbeda dengan manual, 

teknologi GMS sekarang 

terlihat sangat praktis dan 

jauh lebih efisien, perhitungan 

lebih akurat. Hal ini tentu bisa 

mempercepat setiap langkah 

dan pengambilan keputusan, 

guna menyokong langkah 

bisnis Pertagas.

 “Saat masih manual kita 

hitung balancenya dalam pipa 

berapa, dan itu memerlukan 

waktu proses pengambilan 

keputusan hingga dua jam. 

Itu pun kita kalangkabut, 

menelepon sanasini, berapa 

tekananya, berbeda dengan 

GMS yang langsung dan 

praktis, kita bisa langsung 

tahu kondisi pipa seperti apa, 

tanpa jeda waktu, sehingga 

pengambilan keputusan tidak 

akan lama,”  tutur Gusti.

Pembangunan  GMS 

ini menghabiskan investasi 

hingga 6 juta dolar AS untuk 

pemasangan d i  se luruh 

wilayah di Indonesia. belum 

ada taksiran telak tentang 

berapa nominal penghematan 

setelah teknologi ini diterapkan, 

namun bagi Gusti besarnya 

investasi pemasangan GMS 

ini  tidak terlalu signifikan 

dibandingkan dengan hasil 

yang nantinya akan tercipta 

dari penggunaan teknologi 

ini.

“Dengan sistem ini kami 

harapkan perhitungan yang 

akan dikembangkan di GMS 

akan sangat akurat sekali dan 

peada dasarnya semua ini 

untuk menunjang costumer 

satisfaction yang merupakan 

bagian dari tata nilai Pertagas 

itu sendiri,” kata Gusti.•sahrul 

haetamy ananto

jakarta – Dalam melakukan kegiatan bisnisnya di 

Pertamina EP, perusahaanperusahaan mitra kerja 

anak perusahaan Pertamina ini harus menjunjung 

etika kerja. Hal tersebut ditekankan dalam  acara 

Vendor’s Day yang diadakan di Kantor Pusat PEP 

Jakarta, pada 7 Februari 2012. Dengan tema 

‘Sinergi antara PT. Pertamina EP dengan mitra 

kerja dalam kerangka hubungan bisnis yang sehat 

untuk mendukung pembangunan industri migas 

yang berkesinambungan’,  PTH Direktur Keuangan 

PEP Dodi Priyambodo  menegaskan peran vendor 

amatlah penting dalam mensupport PEP mencapai 

target kinerja yang telah ditetapkan. 

Dalam kesempatan tersebut,  para vendor 

men dapatkan pembekalan untuk tidak melakukan 

tindakan korupsi dalam bentuk apapun kepada 

pegawai PEP baik perorangan maupun kelompok. 

Kemudian acara dilanjutkan dengan sosialisasi 

‘Ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri 

(TKDN)’, yang membahas tentang rencana PEP 

dalam penerapan TKDN kepada para vendor PEP. 

Kegiatan Vendor’s Day ditutup dengan presentasi 

yang dibawakan oleh Muhammad Yassir, Assisten 

Vice President Retail & Medium Business Bank BRI. 

Yassir menjelaskan tentang produkproduk BRI 

yang bisa dimanfaatkan oleh para vendor dalam 

menunjang kegiatannya di Pertamina EP.  Acara 

yang diadakan dua kali dalam setahun ini mendapat 

sambutan postif dari para vendor PEP.•talita
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Penarikan panen pulsa Pertamina

Pemberitahuan kepada para pemenang Program Panen Pulsa Pertamina dilakukan 
melalui telepon untuk diklarifikasi datanya.
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polytron studi banding ke pertamina
jakarta - Bertempat di Lantai 4 Gedung Utama, pada Senin (27/2) Pertamina 

menerima kunjungan dari HR Department PT Hartono Istana Teknologi (produsen 

barnagbarang elektronik Polytron) yang melakukan studi banding tentang masalah

masalah SDM. Dari Pertamina, hadir SVP HR Ahmad Bambang, VP People Management 

Insan Purwarisya, beserta jajaran manajemen HR lainnya. Sementara rombongan dari 

Polytron yang terdiri dari 8 orang,  dipimpin oleh David Setyadi (HRD).

David Setyadi  mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk  menimba ilmu 

dalam pengembangan SDM Pertamina. “Tentunya dengan pengalaman yang lebih 

profesional dari kami, kami ingin belajar lagi,” kata David di awal acara. 

Ahmad Bambang mengemukakan dalam pengantarnya  bahwa kondisi Pertamina 

dan Polytron sedikit berbeda karena bisnisnya yang berbeda.  Tetapi adapula 

persamaannya, karena samasama membawa nama Indonesia. 

Ahmad pun sempat menjelaskan anatomi bisnis  oil and gas yang meliputi upstream 

(hulu) dan downstream (refinery, marketing and trading). Dan kini pun sesuai trend yang 

ada, dikenal pula istilah midstream, yang meliputi bisnis jaringan pipa dan kapal tanker.  

Ia pun menambahkan bahwa  sebagian besar pekerja terdapat di  downstream karena 

rentang bisnisnya yang panjang, sementara di upstream lebih sedikit. 

Tidak ketinggalan Ahmad Bambang menjelaskan pula bahwa sejak 2011 Pertamina 

berubah  dari perusahaan minyak dan gas bumi menjadi perusahaan energi terintegrasi. 

“Kita berubah menjadi perusahaan energi karena sekarang bukan waktunya lagi bicara 

minyak semata,” ujarnya seraya memberikan contohcontoh energi baru dan energi 

terbarukan.    

Insan memberikan presentasi tentang Pertamina, yang bisnisnya mencakup dari 

hulu sampai ke hilir. Dengan UU Migas No. 22 tahun 2001, maka Pertamina melepaskan 

perannya sebagai regulator, dan tinggal menjadi   operator saja.  Dengan peran sebagai 

operator saja, maka Pertamina pun bisa  berkonsentrasi untuk mengembangkan 

bisnisnya. Untuk pengembangan ke depan, saat ini Pertamina didukung oleh sekitar 

21.400 pekerja permanen, dan masih ditambah  lagi pekerja kontrak.  “Inilah bisnis kami 

yang cukup besar. Kami mengelola semuanya dengan dengan model korporasi, bahwa 

Pertamina Korporat menangani refinery and marketing. Dan untuk upstream, sebagian 

besar aktivitasnya ditangani melalui anak–anak perusahaan, ” papar Insan.

Insan pun menambahkan bahwa jika dahulu pekerja Pertamina lebih mirip sebagai 

birokrat, maka diubah menjadi entrepreneur. Namun perubahan itu  tentu saja 

membutuhkan waktu. 

David Setyadi kepada Media Pertamina dan Pertamina TV menyatakan Pertamina 

memiliki pengembangan SDM yang tertata dengan baik. Itulah yang menyebakan 

Polytron  memilih Pertamina untuk benchmark.•urip herdiman kambali/edelWeis   

jakarta – Sejak delapan 

bulan la lu pihak Pelumas 

Pertamina membuat program 

undian dengan tema “Panen 

Pulsa Pertamina”. program 

tersebut berlangsung mulai 

dari 1 Juni 2011 hingga 31 

Januari 2012, dengan hadiah 

yang fantastis, yaitu grand 

prize satu mobil Avanza, motor 

Honda Revo, dan pulsa. Untuk 

pesertanya sendiri merupakan 

para pemilik outlet, mulai dari 

bengkel, toko oli, toko sparepart 

dan fronliner-nya di seluruh 

wilayah Indonesia.

Penarikan grand prize satu 

buah mobil Avanza dan dua buah 

motor Honda Revo dilakukan di 

Kantor Pelumas Pertamina, 

Gedung Oil Center Jakarta, 

Jumat (2/3) di saksikan Retail 

Marketing Manager Lubricants, 

Syafanir Sayuti, pihak Notaris, 

Kepo lisian, Kementerian Sosial 

dan undangan.

Menurut Syafanir Sayuti, 

program Panen Pulsa Pertamina 

ini mengutip konsep TOP 

Brand, yaitu sangat pentingnya 

penguasaan market share yang 

mem pengaruhi purchasing 

behavior of the product. Pemilik 

outlet, mekanik dan frontliner-

nya memegang peranan utama 

dalam meningkatkan market 

share  Pelumas Pertamina 

sehingga produk dapat di

nikmati oleh konsumen peng

guna Fastron dan Prima XP.

Program Panen Pulsa 

Pertamina ini diikuti oleh sekitar 

7.000 peserta outlet serta tidak 

kurang dari 15.000 mekanik dan 

frontliner bengkel dari seluruh 

penjuru tanah air. Sebanyak 

127.728 paket pulsa gratis 

bernilai miliaran rupiah dan 

undian bulanan berupa 16 buah 

sepeda motor  Honda Revo. 

Setiap bulan diundi dua 

buah sepeda motor untuk dua 

pemenang, yang terdiri dari para 

pemilik bengkel serta jajaran staf 

mekanik dan frontliner-nya.

“Intensitas program kami 

dari divisi retai l marketing 

lubricant, baik above the line 

adalah meningkatkan mind 

share serta program below the 

line guna meningkatkan market 

share.  Usaha ini diharapkan 

membuahkan keberhasilan 

be rupa  pengakuan  TOP 

Brand 2012 untuk uk Prima 

XP kategori pelumas mobil 

dan meningkatkan Top Brand 

Index  Fastron dari tahun lalu 

2,3 persen menjadi 5,2 persen 

di tahun ini,” papar Syafanir 

antusias.

Melihat keberhasilan dan 

antusiasme para peserta yang 

mengikuti program ini, maka 

di tahun 2012 Pertamina 

Lubricants berencana menga

dakan program serupa kem

bali.•nilaWati dj

produk binaan pertamina dominasi 
Balikpapan Fair 2012
balikpapan – Pertamina turut menyemarakkan Balikpapan Fair 2012 yang 

diselenggarakan pada 28 Februari4 Maret 2012. Tidak hanya booth yang menampilkan 

produk Pertamina, namun mitra binaan Pertamina pun turut menyemarakkan Balikpapan 

Fair tersebut.

Balikpapan Fair merupakan perhelatan yang diselenggarakan setiap tahun di 

Balikpapan yang bertujuan untuk memamerkan produkproduk lokal dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam pameran tersebut, produkproduk mitra 

binaan dari berbagai perusahaan dan pemerintah daerah. Tidak hanya dari Balikpapan, 

banyak juga peserta pameran dari luar kota yang memamerkan produk unggulan 

daerahnya. Tak terkecuali mitra binaan Pertamina. Sebanyak 10 mitra binaan Pertamina 

berpartisipasi dalam pameran tersebut. Antara lain kerajinan kulit Tanggulangin Sidoarjo, 

batik Sidoarjo, kerajinan tangan Toraja, kerajinan perak Semarang, batik Pekalongan, 

dan masih banyak lagi. Dari Balikpapan sendiri, mitra binaan yang ikut serta adalah 

kerajinan rotan dan budidaya lebah madu binaan Pertamina. Pertamina mendominasi 

pameran Balikpapan Fair tersebut.

Menariknya, banyak pengunjung yang tertarik pada stand mitra binaan dan CSR 

Pertamina. Terutama di stand budidaya lebah madu yang sudah dibina Pertamina sejak 

2010. Tidak hanya mengunjungi, para pengunjung juga membeli madu lebah murni 

yang dijual di stand tersebut. Dalam waktu tidak lebih dari 30 menit sejak pembukaan 

pameran, Zahrudin, peternak lebah madu, berhasil menjual 10 botol madu. Madu yang 

diberi merk An – Nahl 69 itu dikemas dalam botol kecil dan besar. “Alhamdulillah total 

transaksi kami hingga penutupan pameran ini lebih dari Rp 12 juta,” ungkapnya sambil 

tersenyum puas saat penutupan pameran (4/3).•Frm reg. Vi balikpapan 


