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SVP Pertamina Perkapalan Suhartoko (ketiga dari kanan), Direktur Jenderal Industri Unggulan berbasis Teknologi Tinggi 
Kementerian Perindustrian Budi Darmadi, dan Direktur PT. Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan memotong pita sebagai 
tanda penyerahan  kapal MT Musi dari DRU ke Pertamina.

perkuat armada milik 
dengan produksi nasional

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

Beberapa hari terakhir, pelaku pasar ekonomi global 
mencermati rumor potensi dikeluarkannya Yunani dari kelompok 
negara Uni Eropa serta kebijakan Presiden terpilih Perancis dalam 
menentang upaya penghematan (austerity). Kondisi tersebut 
meningkatkan kekhawatiran akan mundurnya pemulihan krisis 
utang Eropa yang sudah diupayakan selama ini. Kekhawatiran, 
salah satunya, berimbas pada penurunan indeks berbagai bursa 
saham di dunia dan regional, termasuk Indonesia. 

Bursa saham seringkali menggambarkan perbandingan 
ekonomi negara di tengah iklim ekonomi global. Pasalnya, 
sebagian investor bursa merupakan investor global yang juga 
memiliki aset di bursa saham negara lain, sehingga pergerakan 
indeks saham mencerminkan seberapa tangguh bursa suatu 
negara terhadap arus masuk dan keluarnya investasi global. 
Tidak heran jika indeks saham biasanya bergerak naik turun 
(fluktuatif) seiring dengan berbagai sentimen yang dapat 
mempengaruhi pasar saham. 

Untuk menjaga investasi dari saham yang fluktuatif tersebut, 
seringkali investor menyeimbangkan investasi pada instrumen 
non finansial. Tujuannya, lebih pada menjaga nilai uang, bukan 
meningkatkan jumlah investasi. Salah satu investasi non finansial 
yang digemari adalah emas batangan (bar) yang merupakan 
emas murni 24 karat (99,99%). Tercermin dari grafik berikut, 
pertumbuhan harga emas global lebih kompetitif dibanding 
indeks bursa saham global ditengah ketidakpastian ekonomi. 

 
Bagi investor individu, emas dianggap sebagai investasi 

dasar yang dapat dipertimbangkan karena pergerakan harga 
emas yang relatif stabil, tidak terpengaruh sentimen pasar, dan 
tidak bergerak fluktuatif seperti saham. Selain itu, emas mudah 
diperjualbelikan menjadi uang tunai (likuid) dan berlaku di seluruh 
dunia. Saat terjadi penurunan saham, terdapat kecenderungan 
kenaikan permintaan emas sehingga harganya cenderung naik. 
Tidak hanya individu, beberapa negara juga memiliki emas 
sebagai komponen cadangan negara (sovereign reserves).  Hal ini 
mencerminkan karakteristik emas sebagai save haven asset.•

instrumen non finansial 
sebagai upaya melindungi nilai

marketUpdate
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Jakarta - Pertamina  me

nerima armada milik baru, MT 

Musi, yang diproduksi oleh 

galangan kapal nasional PT. 

Daya Radar Utama (DRU), 

Jum’at (11/5).

Bertempat di galangan 

ka pal PT. DRU, Tanjung Priok 

Jakarta, serah terima ka pal 

tanker berukuran 3500 DWT ini 

dilakukan oleh SVP Pertamina 

Perkapalan Suhartoko dan 

Direktur PT. Daya Radar 

Utama (DRU)  Amir Gunawan 

yang disaksikan Direktur 

Jenderal Industri Unggulan 

berbasis Teknologi Tinggi 

Kementerian Perindustrian 

Budi Darmadi. 

SVP Pertamina Per ka

palan, Suhartoko mengu

tarakan kapal ini merupakan 

a rmada  pe r t ama  m i l i k 

Pertamina yang dibangun 

oleh galangan kapal dalam 

ne  geri, walaupun merupakan 

kapal paling kecil di Pertamina 

dengan daya angkut minyak 

mencapai 4 juta liter.

Rencananya Kapal MT 

pertamina terus perkuat 

armada milik sebagai alat  

transportasi bahan bakar 

minyak (bbm) dengan 

kapal mt musi yang 

dibuat oleh galangan 

kapal dalam negeri. 

pertamina  menempatkan 

diri sebagai pioneer 

dalam pemberdayaan 

bisnis maritim nasional 

sekaligus meningkatkan 

kompetensi dan 

kapasitas galangan 

dalam negeri.

Musi digunakan untuk men

dis tribusikan BBM ke kota

kota semi kecil dan besar. Be

berapa di antaranya meliputi 

daerah Sumatera bagian Se

latan, seperti loading port 

Padang, Plaju dan discharging 

port Pang kal Batam dan 

Beng kulu. 

Kapal  in i  merupakan 

kapal ke47 milik Pertamina 

dari total 175 kapal yang 

dioperasikan untuk distribusi 

dalam negeri. Penambahan 

in i  akan  me n ing   ka t  kan 

efisiensi biaya transportasi 

BBM. Selain itu, langkah ini 

merupakan wujud kepatuhan 

Pertamina terhadap azas 

cabotage dalam semangat 

memberdayakan b isn is 

maritim dalam negeri.

Suhartoko menuturkan, 

MT. Musi merupakan salah 

satu dari tiga kapal tanker yang 

dipesan Pertamina kepada 

DRU dengan investasi sekitar 

12 juta dolar AS per unit. Dua 

kapal berikutnya masing

masing tiba antara Juni dan 

Juli, dan akhir 2012. 

“Saa t  i n i  Pe r tam ina 

memesan 10 kapal dengan  

beberapa galangan kapal da

lam negeri. Yaitu, di PT. PAL   

2 kapal, DPS ada 3 kapal, 

Dumas ada 2 kapal, dan DRU  

3 kapal,” jelas Suhartoko.

Suhartoko menegaskan 

apa yang dilakukan Pertamina 

merupakan salah satu bentuk 

dukungan untuk memacu 

kompetensi dan kapasitas 

galangan dalam negeri. 

“Karena ini efek domino 

terhadap perindustrian da

lam negeri itu luar biasa. 

In tinya, dengan adanya pem

bangunan di dalam negeri, 

perekonomian Indonesia 

sangat terpacu untuk tum

buh,”ucap Suhartoko.

Hal senada juga diyakini 

oleh Direktur Jenderal In

dustri Unggulan berbasis 

Tek nologi Tinggi Kementerian 

Perindustrian Budi Darmadi. 

“Kapal ini sebagai bukti, de

ngan kerja sama yang baik 

antara Pertamina sebagai 

buyer atau owner-nya dan 

DRU sebagai industri kapal, 

bersamasama kita membina 

kompetensi  perusahaan 

ga  l angan  kapa l  da l am 

negeri. Yaitu, kemampuan 

melakukan kontruksi kapal 

yang memenuhi standar 

internasional,” kata Budi.

Hingga akhir tahun 2013, 

Pertamina direncanakan 

akan memi l ik i  61 kapal 

yang berstatus milik sendiri. 

Sebanyak 29 kapal atau 47 

persen di antaranya me

ru pakan kapal yang di pro

duksi oleh galangan kapal 

nasional.•sahrul haetamy ananto
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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 PRESIDEnT DIRECTOR nUSAnTARA REGAS

hendra Jaya

nusantara regas 
the future profit maker
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pengantar redaksi :
PT nusantara Regas, sebagai perusahaan patungan 

PT Pertamina dan PGn mencatatkan sejarah di Indonesia 
sebagai pengelola FSRU (Floating Storage Regasification Unit) 
yang pertama di Tanah Air, bahkan di kawasan Asia Pasifik. 
Proyek FSRU yang merupakan bagian dari MP3EI (Masterplan 
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) 
dibentuk pada 17 Mei 2010. Kini tepat di usianya yang kedua 
nusantara Regas telah berhasil melakukan commissioning 
yakni pelaksanaan pengiriman gas melalui pipa dari FSRU ke 
PLn Muara Karang. Bagaimana nusantara Regas menjalankan 
bisnis gas dan mengembangkannya di masa depan? Berikut 
petikan wawancara Media Pertamina dengan president director 
nusantara regas hendra Jaya, pada Rabu (9/5). 

pengoperasian fsru Jawa barat “nusantara regas 
satu” merupakan yang pertama di indonesia, banyak 
pihak yang berpendapat pengoperasiannya terlalu lama. 
kenapa?  Sebenarnya kurang dari dua tahun sejak FID (Final 
Investment Decision) kita sudah bisa on stream. Bisa dikatakan 
apa yang kami lakukan lebih cepat dibandingkan dengan FSRU 
lainnya di dunia. Contohnya saja yang terjadi di Dubai,  FSRU 
nya sudah siap, tetapi fasilitas di daratnya belum siap. nusantara 
Regas melakukan persiapan ber samasama antara pembangunan 
FSRU dan onshore facilities termasuk pipanya,  sehingga tidak 
ada kendala pada saat gas commissioning seluruh fasilitas  
sudah tersedia.

FSRU nusantara Regas ini merupakan yang pertama di 
Indonesia bahkan di Asia Pasifik. Karena saat ini ada sekitar 12 
FSRU di seluruh dunia, seperti di Italia, Amerika, Argentina, Brazil, 
Dubai, dan Chili yang awalnya dimulai tahun 2005.

Yang menjadi tantangan bagi kita adalah selain yang pertama 
juga merupakan FSRU yang terletak di laut terbuka   (open sea) 
di offshore Jakarta dimana tan tangannya sangat besar karena 
terkait dengan kondisi alam dan cuaca yang akan menentukan 
proses operasional FSRU kita.

berapa besar total investasi untuk proyek tersebut? 
Kami investasi hanya untuk pipa dan Receiving Faciliites. 
Sedangkan untuk LnG Carrier dan FSRU, kami sewa dari PT 
Hanochem Shipping dan PT Golar Indonesia. Investasi untuk 
pembangunan pipa dan fasilitas penerima, sekitar 50 juta dolar 
AS. Sedangkan  sewa FSRU selama 11 tahun  mencapai nilai 
lebih dari 500 juta dolar AS.

mengapa akhirnya nusantara regas memutuskan sewa 
kapal asing, bukan membeli sendiri?  Keputusan menyewa 
kapal itu adalah keputusan shareholder. Pada intinya kami 
mendukung industri dalam negeri, hanya saja yang pertama dilihat 
adalah belum ada yang punya pengalaman membuat kapal dalam 
skala besar termasuk LnG Carrier. Harus ada persiapan yang 
baik, sementara kita juga dikejar target. Tetapi jangan salah untuk 
pengoperasiannya, baik FSRU maupun LnG  Carrier mengikuti 
aturan yang berlaku. Yakni asas cabotage, dimana FSRU dan LnG 
Carrier berbendera Indonesia dan diawaki orang Indonesia.

butuh berapa lama waktu dari fsru diluncurkan 

hing ga bisa mengalirkan gas?  Teknisnya FSRU diluncurkan 
pertengahan April dari Singapura. Sebelum kapal merapat di Teluk 
Jakarta, perlu mencari posisi penambatan yang stabil. Karena yang 
kita lakukan adalah ship to ship transfer LnG di open sea. Setelah 
itu perlu proses pendinginan terlebih dulu selama beberapa hari 
untuk memastikan segala peralatan aman dan berfungsi optimal 
untuk dilakukan proses pengaliran LnG ke kapal FSRU. Setelah 
itu uji coba sekitar dua sampai empat minggu, baru kita lakukan 
pengiriman gas ke PLTU Muara Karang secara penuh.

Jika sudah beroperasi normal, apakah hanya meng an-
dalkan pasokan gas dari bontang saja? Kita mendapatkan 
pasokan dari Bontang berdasarkan perjanjian sebesar 11,75 
juta  ton selama 11 tahun. Jadi kirakira 1,1 juta ton per tahun. 
Pada tahun pertama ini kita mendapatkan kirakira 200 mmscfd, 
sementara kapasitas FSRU bisa sampai 400 mmscfd. Tantangannya 
adalah bagiamana kita harus mendapatkan pasokan lagi. 
Karena sebenarnya kapasitas bisa kita tingkatnya sampai 500 
mmscfd, sesuai dengan kapasitas regasification-nya. Kami sudah 
membicarakan dengan Dirjen Migas untuk mendapatkan pasokan 
tambahan dari LnG Tangguh atau kemungkinan impor dengan 
harga yang kompetitif. 

sudah menjajaki market lainnya? Itu tantangan kedua kami, 
siapa lagi market-nya.  Selain PLn kita ada MoU dengan PGn dan 
Pertagas.  Dengan PLn kita anggap sebagai base economic-nya, 
dan bisa mendapatkan profit, apalagi masih ada peluang memenuhi 
kebutuhan selain Muara Karang, yakni untuk Tanjung Priok atau 
bahkan ke Muara Tawar.  

Dengan PGn kita sudah buat MoU dan sudah ada HoA jual beli 
gasnya. PGN secara teknik dan fisik sudah siap. Jadi begitu ada 
tambahan gas tinggal dialirkan, karena PGn sudah memastikan 
akan membeli gas jika ada pasokan dari kita. 

Sedangkan dengan Pertagas kita terus membahas strategi 
yang sesuai untuk mengalirkan gas, karena adanya keterbatasan 
jaringan pipa Pertagas.

berapa besar target pendapatan pada tahun 2012 ini? 
Kalau bicara pendapatan, saya punya angka agak fantastis. Target 
kita dalam 2012 sampai 700 juta dolar AS, dari sekarang yang sudah 
komitmen. Tetapi perlu diingat, operating cost yang diperlukan 
juga besar, mengingat harga cargo LnG yang besar. Apabila ada 
tambahan pasokan dari komiten yang sudah ada maka kita optimis 
untuk bisa mendapatkan pendapatan yang signifikan. Kita akan 
bergerak dengan small team dan strategi yang tepat.

keberadaan fsru untuk memenuhi kebutuhan industri 
tentu saja menjadi peluang akan ada fsru lain nya untuk 
memenuhi sentra industri, seperti Ja wa timur. apakah akan 
ada fsru dua, tiga dan se lanjutnya?  Kita tunggu saja, karena 
masih banyak yang harus dipertimbangkan oleh shareholder.

Tugas saya sebagai CEO dari perusahaan ini adalah harus 
memaksimalkan dan menaikkan kapasitas, membuka pasar lain. 
Tetapi kalau saya ditanya siapkah akan ada FSRU selanjutnya? 
Saya jawab siap. Yang pasti meski masih baru, kita siap menjadi 
ujung tombak profit maker-nya Pertamina. Kita bisa menjadi the 
next profit maker.•deWi sri utami/urip herdiman kambali
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Dalam satu percakapan dengan seorang teman yang 
bekerja di sebuah perusahaan konsultan komunikasi
walaupun belum besar tapi cukup leading di Indonesia  saya 
terhenyak sejenak ketika mendengar statementnya. “Kalau 
saya tidak bisa memenangkan proyek tersebut, bisabisa 
saya tidak makan.” Apa maksudnya? Jika proyek tersebut 
tidak bisa didapat oleh mereka, berarti tidak ada pendapatan, 
dan kalau pendapatan tidak masuk, bagaimana mau ada 
pengeluaran untuk membayar gaji karyawan? 

Percakapan kami berlanjut dengan membahas bagaimana 
dirinya dan para koleganya  yang tergolong group head di 
perusahaan konsultan komunikasi tersebut  mendapat 
target pendapatan masingmasing yang cukup tinggi 
tahun ini. Harihari mereka habiskan untuk mencari tahu 
bagaimana mereka bisa mencari dan mendapat proyek 
serta menekan biaya pengeluaran, di samping juga tentunya 
bekerja untuk client saat terlibat dalam proyek yang mereka 
menangkan. Ketika saya bertanya “Kenapa tidak keluar 
saja kalau pekerjaan begitu berat?” Jawabannya membuat 
saya terkagumkagum. “Saya mau membuat perusahaan ini 
besar.” Wow! Saya jadi bertanyatanya kepada diri sendiri, 
apakah saya mau bersusahsusah untuk Pertamina agar 
perusahaan ini menjadi lebih besar?

Saya dapat merasakan keterikatan emosional yang luar 
biasa dari teman saya terhadap perusahaannya bekerja.
Walaupun  dia struggle dan bahkan mungkin dalam keadaan 
‘terancam’ dalam pekerjaannya, dia tetap berjuang untuk 
perusahaan.

Apakah itu juga yang kita rasakan dan lakukan untuk 
Pertamina? Terikat secara emosional, sehingga sekalipun 
struggle dan tidak nyaman, kita tetap berjuang untuk 
Pertamina? 

Menyedihkan jika mendengar bagaimana sebagian dari 
kita mengeluh saat People Review diterapkan, atau saat 
belum bisa mendapat kenaikan golongan karena ada pekerja 
lain yang lebih baik dan mendapat kesempatan itu. Membuat 
kita kemudian jadi demotivasi, lalu menyalahkan sistem atau 
kebijakan di perusahaan ini. 

Memang, untuk menciptakan keterikatan emosional tidak 
cukup hanya upaya kita. Tetapi tentunya juga harus ada upaya 
dari perusahaan dan lingkungan kerja kita. Saat saya bertanya 
kepada teman saya tersebut apa yang membuatnya betah 
dan mau berjuang untuk perusahaan itu, dia mengemukakan 
beberapa fakta mengenai tempat kerjanya.
1. Ada rasa saling percaya (trust) terhadap perusahaan dan 

pekerjaan. Percaya bahwa perusahaan tidak akan pernah 
merugikan mereka, dan juga percaya bahwa pekerjaan 
mereka membawa dampak besar bagi perusahaan.

2. Ada kerja sama yang baik antar sesama pekerja 
– sekalipun mereka masingmasing diberi target 
revenue yang cukup stretch. Mereka menganggap,  
itu merupakan target bersama sehingga mereka 
saling membantu dan mendukung. Bahkan, jika ada 
proyek yang dimenangkan, mereka tidak keberatan 
untuk membagi nilai proyek tersebut untuk masuk ke 
realisasi pencapaian revenue tim lain. Karena mereka 
tahu, secara langsung atau tidak langsung, tim lainnya 
berkontribusi juga saat ikut merancang proposal atau 
ada anggotanya yang akan ikut dalam eksekusi proyek 
nantinya. Luar biasa bukan?

3. Ada keterbukaan dengan manajemen – dalam hal 
ini termasuk juga dengan para eksekutif perusahaan 
tersebut. Karena keterbukaan itu, mereka bisa mem
berikan feedback dan kritik kepada atasan atau 
bawahan, tanpa hard feeling. Mereka juga dapat 
mempertanyakan keputusan yang diambil tanpa harus 
menjatuhkan atau menjelekkan pribadi sang pengambil 
keputusan, tapi dilandasi respect satu sama lain.

4. Role modeling yang kuat dari para pimpinan dan ang
gota tim – apakah pada Clevel (para direktur) maupun 
juga pada middle management level, bahkan juga 
sesama kolega, prinsip walk the talk dijalankan. Apa 
yang dikatakan oleh seseorang kepada lingkungannya, 
itu juga yang dilakukan olehnya. 

Jika melihat alasanalasan yang dikemukakan oleh 
teman tadi, maka akan wajar jika saya mengambil 
kesimpulan, bahwa sebenarnya keterikatan emosional 
kita terhadap perusahaan akan terbentuk oleh bagaimana 
situasi kerja di lingkungan kerja kita yang paling kecil (fungsi 
atau bahkan subfungsi). Tidak bergantung pada tingkat 
dimana kita bekerja, apakah di top level ataukah di frontline.
Jika kita bisa menggalang rasa percaya satu sama lain, 
kerja sama, keterbukaan dan menjadi role model bagi tim 
kita, maka kita bisa menciptakan keterikatan emosional 
kita maupun tim kita terhadap perusahaan. 

Dalam bukunya “Getting Engaged: The New Workplace 
Loyalty, penulisTim Rutledge (http://www.wikipedia.
com, 2008) menjelaskan, seorang karyawan yang terikat 
pada perusahaannya akan tertarik dan terinspirasi pada 
pekerjaan mereka. Sebagai contoh, ada pernyataan “saya 
ingin melakukan pekerjaan ini”, serta berkomitmen “saya 
berkomitmen terhadap keberhasilan yang sedang saya 
kerjakan”,  dan mengagumi pekerjaannya “saya mencintai 
apa yang sedang saya kerjakan”.

Kalau semua pekerja dan pimpinan Pertamina bisa 
punya pernyataan seperti ini, saya pikir, citacita Pertamia 
menjadi perusahaan world class bukanlah hal yang 
mustahil.•

cilacap - Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang 
merupakan lembaga bersama antara perwakilan perusahaan 
dan perwakilan pekerja merupakan suatu wadah yang dapat 
menjembatani penyelesaian permasalahan hubungan industrial 
di suatu perusahaan. 

Di Refinery Unit (RU) IV Cilacap, LKS Bipartit sudah 
dilaksanakan sejak 2009 dan menunjukkan hasil yang efektif 
dalam memberikan masukan dalam penyelesaian hubungan 
industrial. Hal ini terbukti dengan telah diraihnya penghargaan 
LKS Bipartit Award tingkat nasional tahun 2011 dari Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

pertemuan rutin lks bipartit ru iV
Sesuai dengan peraturan perundangan, LKS Bipartit 

harus mengadakan pertemuan satu bulan sekali atau sesuai 
dengan kebutuhan, LKS Bipartit RU IV menggelar pertemuan 
di Griya Patra pada 18 April 2012. Agenda pertemuan kali 
ini membentuk kepengurusan baru LKS Bipartit karena 
kepengurusan lama telah berakhir masa tugasnya. Selain itu, 
juga dibahas permasalahanpermasalahan yang sedang hangat 
dibicarakan di kalangan pekerja.

Pertemuan dihadiri oleh General Manager RU IV  dan Tim 
Manajemen sebagai wakil pengusaha dan Serikat Pekerja Patra 
Wijayakusuma sebagai perwakilan pekerja.• 

Musibah jatuhnya pesawat Sukhoi 9 

Mei lalu mengingatkan kita betapa manusia 

itu kecil di mata Allah. Manusia bisa 

merencanakan apa yang akan dilakukan, 

tetapi segala yang terjadi adalah atas kuasa

nya.

Demo terbang (joy flight) pesawat 

sipil canggih pertama  buatan Sukhoi ini 

sedianya untuk menunjukkan keandalan 

pesawat kepada kalangan bisnis dan media 

yang berkecimpung di dunia penerbangan, 

ternyata berujung pada insiden yang 

meninggalkan duka bagi bangsa ini.

Dua anggota keluarga Pertamina yakni 

Direktur Operasi  Pelita Air Service Captain 

Darwin Pelawi dan Direktur Pemasaran 

Pelita Air Service Edie Satriyo termasuk 

yang menjadi korban kecelakaan Sukhoi 

Superjet 100 di wilayah Gunung Salak, 

Bogor. Keduanya tengah menjalankan 

tugas perusahaan. Mereka hadir untuk 

mendengarkan pemaparan dan mencoba 

keandalan pesawat sebagai peluang investasi 

bisnis Pelita Air Service di masa depan.

Terlepas dari penyebab insiden tersebut 

yang kini masih dalam penyelidikan, pelajaran 

yang bisa diambil dari kejadian itu adalah 

secanggih apapun peralatan dan teknologi 

yang diciptakan manusia ternyata masih ada 

batasannya. namun untuk mengatasinya 

bisa dilakukan dengan berbagai upaya 

meminimalisir terjadinya insiden. Salah 

satunya dengan menerapkan Standard 

Operation Procedure (SOP) keselamatan 

penerbangan dengan tertib. Penumpang juga 

harus mematuhi peraturan yang ada. Disiplin 

demi keselamatan bersama.

Faktor safety memang menjadi hal 

penting dalam dunia bisnis, apapun 

jenis usahanya. Walaupun core business 

Pertamina bukan penerbangan, tapi 

sudah selayaknya seluruh insan Pertamina 

belajar dari musibah Sukhoi ini.  Karena, 

kompleksitas bisnis Pertamina jauh lebih 

berisiko dibandingkan jenis usaha lainnya. 

Seperti yang diingatkan Direktur Utama 

Pertamina dalam berbagai kesempatan, 

safety is everybody business. Safety adalah 

urusan semua orang. Jika satu tahapan 

pekerjaan dilakukan tidak sesuai dengan 

SOP yang berlaku, pasti akan berdampak 

pada proses operasional selanjutnya. Dan 

mengikuti teori efek bola salju, bisa saja 

yang merasakan akibat dari mengabaikan 

faktor safety adalah para  konsumen, yang 

notabene adalah masyarakat Indonesia, 

saudara kita sendiri, sebangsa dan setanah 

air. 

Seluruh insan Pertamina harus menyadari 

hal ini dan menjalankannya dengan sepenuh 

hati. Kita semua harus mampu bekerja sesuai 

SOP dan menomorsatukan safety.Serta tidak 

lupa untuk saling mengingatkan.•
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pekan ini
pertamina optimistis 
blok Wmo capai target
Jakarta (Bisnis Indonesia) – Pertamina 

optimistis produksi Blok West Madura Offshore 

(WMO) pada akhir tahun ini bisa mencapai 30 

ribu barel per hari dan 170 juta kaki kubik gas 

per hari (mmscfd). Direktur Hulu Pertamina 

Muhamad Husen mengatakan hingga Mei 

2012 ini produksi WMO memang masih 

belum bisa mencapai 15.500 bph. “namun, 

dengan suntikan anggaran empat kali lipat 

dibandingkan tahun lalu, kami yakin produksi 

WMO bisa mencapai target,” ujarnya. Anggaran 

untuk WMO itu terdiri dari Anggaran Belanja 

Investasi (ABI) sekitar 540 juta dolar AS dan 

Anggaran Belanja Operasional (ABO) sekitar 

135 juta dolar AS.  PHE WMO berencana 

mengebor sembilan sumur eksplorasi, 12 

sumur pengembangan dan 15 sumur kerja 

ulang pada tahun ini. Dan sampai saat ini, 

sebanyak enam sumur pengembangan dan 

satu sumur eksplorasi sudah selesai dibor.

harga gas naik untuk 
menggenJot produksi gas
Jakarta (kontan) – Kenaikan harga gas 

rupanya bukan tanpa sebab. Pemerintah melalui 

BP  Migas telah lama melakukan negosiasi 

harga gas, baik gas untuk ekspor maupun 

untuk kebutuhan domestik. Dan pada (8/5), 

beberapa KKKS Migas melakukan renegosiasi 

harga gas domestik. Deputi Pengendali Operasi 

BP Migas Rudi Rubiandini mengatakan, alasan 

di balik adanya revisi harga gas karena untuk 

menjamin pasokan produksen gas dari hulu 

sampai hilir. Dengan kenaikan harga gas 

tersebut, produsen gas bisa tetap bersemangat 

untuk mengembangkan lapangan yang mereka 

miliki. Dengan demikian, produsen gas  mau 

memperbanyak produksi dan pasokan gas ke 

hilir. Bahkan lebih jauh dari itu, kenaikan harga 

gas ini diharapkan bisa menambah penerimaan 

negara. Selain itu, disparitas harga dengan 

harga ekspor tidaka terlalu besar.•rianti

Pertamina Raih Sertifikat Emas Sistem 
manajemen pengamanan dari polri

Kepala Badan Pemelihara Keamanan  Polri Komisaris Jenderal (pol) Imam Sudjarwo menyerahkan seritifikat emas Sistem 
Manajemen Pengamanan kepada Vice President HSSE Pertamina Joko Susilo.

workshop pertamina’s Corporate 
top risks 2012
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Jakarta –  Per tamina 
raih dua sertifikat Sistem 
Manajemen Pengamanan 
dari Polri dengan peringkat 
emas, untuk keamanan 
Kantor Pusat dan Refinery 
Unit (RU) IV Cilacap. Sertifikat 
penghargaan diserahkan 
Kepala Badan Pemelihara 
Keamanan  Polri Komisaris 
Jenderal (pol) Imam Sudjarwo 
kepada Vice President HSSE 
Pertamina Joko Susilo di Club 
Bimasena Jakarta, (30/4).

Sertifikat Sistem Mana
jemen Pengamanan in i 
te rka i t  dengan adanya 
Peraturan Kapolri (Perkap) 
no. 24 tahun 2007 tentang 
Sistem Manajemen Penga
manan (SMP) Organisasi, 
Pe rusahaan ,  dan /a tau 
Instansi/Lembaga Peme
rintah. Sistem Manajemen 
Pengamanan ini merupakan 
salah satu alternatif solusi 
terka i t  keamanan yang 
mencakup semua bidang 
usaha dan pemerintahan. 

Dalam pandangan inter
nasional, Perkap no. 24 tahun 
2007 telah mendapatkan 
pengkuan oleh ISO melalui TC 
223 tentang Societal Security 
sebagai  dokumen yang 
relevan. Dengan membangun 
dan menerapkan Sistem 
Manajemen Pengamanan 
secara berkelanjutan, or
ganisasi, perusahaan mau
pun institusi pemerintah 
diharapkan mampu bersaing 
di dunia internasional.

“Tahun ini Pertamina me
raih dua sertifikat peringkat 
emas, yaitu Kantor Pusat dan 

RU IV Cilacap. Untuk peringkat 
Perak, diraih Terminal Bahan 
Bakar Minyak (TBBM) Sura
baya. Sedangkan 2015 nanti 
Pertamina menargetkan 
minimal enam unit operasi 
yang mendapatkan sertifikat 
emas,” papar Joko Susilo. 

Sertifikat Sistem Mana
jemen Pengamanan dikeluar
kan oleh Polri dan diberikan 
kepada perusahaan melalui 
proses audit oleh badan audit 
independen yang ditun juk Polri. 
Sertifikat tersebut merupakan 

bukti yang dapat ditunjukkan 
ke pada pelaku bisnis/pengu
saha dan masyarakat terha
dap akuntabilitas sistem ke
amanan yang diterapkan. 

Sampai dengan saat 
ini tercatat 75 organisasi, 
yang telah diaudit penerapan 
Sistem Manajemen Pe
ngamanan. Di antaranya, 
ada 26 organisasi, yang men
dapatkan sertifikat Sistem 
Manajemen Pengamanan 
dari Kapolri yang terdiri dari 
23 sertifikat kategori emas, 

dan 3 sertifikat kategori perak. 
Sedangkan sisanya masih 
dalam tahap pembinaan.

Menurut Komisaris Jen
deral (pol) Imam Sudjarwo, 
aspek keamanan harus men
jadi salah satu ma teri yang 
dikelola dalam manajemen 
risiko perusahaan. Keberha
silan pengelolaan akan ber
dampak pada ki nerja bisnis 
yang baik dan ke mampuan 
mengendalikan potensi an
caman terhadap proses bisnis 
perusahaan.•nilaWati dJ

bandung -  Workshop Finali
sasi Corporate Top Risks 2012 
yang diselenggarakan Fungsi 
Enterprise Risk Management  
pada 26  27 April 2012 di 
Hotel Grand HyattBandung, 
mendapatkan perhat ian 
penuh dan antus iasme 
peserta workshop  yang 
berasal dari Manajemen Risiko 
Direktorat dan PIC Fungsi 
karena menariknya materi 
implementasi ERM.  Karena 
implementasi Enterprise Risk 
Management di Pertamina 
telah dibenchmark oleh 
b e b e r a p a  B U M n  d a n 
perusahaan swasta dalam 2 
tahun terakhir. 

Dalam workshop selama 
dua hari itu, selain untuk 
mencapai tujuan akhir berupa 
Corporate Top Risks 2012, 
workshop ini juga diisi dengan 
sosialisasi revisi Pedoman 

Mana jemen R is iko  dan 
upskilling Sistem Governance 
Risk & Compliance (GRC). 

Para peserta yang hadir 
diberikan upskilling mengenai 
aplikasi manajemen risiko 
yang berbas is  websi te. 
Tujuannya agar  tercipta 
otomatisasi dan integrasi 
pendokumentasian potensi 
risiko di fungsi/direktoratnya 
dan pengelolaan risiko di 
Pertamina. 

P a d a  h a r i  t e r a k h i r 
workshop, antusiasme para 
peserta tidak kunjung redup 
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karena konten workshop 
terakhir merupakan inti dari 
workshop ini. Yaitu, validasi 
Top Risks masingmasing 
direktorat yang akan menjadi 
bahan Pertamina’s Corporate 
Top Risk 2012. Hasil akhir 
dari workshop ini sangat 
memuaskan ,  beberapa 
Direktorat/Fungsi sudah 
melakukan finalisasi terhadap 
Top Risk dan beberapa 
Direktorat/Fungsi sisanya 
menyepakati  menyerahkan 
finalisasi Top Risks  pada 30 
April 2012.• erm/edola riono
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Zakat harus Jadi 
gaya hidup

pelatihan peningkatan kualitas 
produksi abon ikan
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cilacap - RU IV Cilacap 
ini terus gencar memberikan 
pro gram pemberdayaan 
kepada masyarakat  nelayan. 
Selama empat bulan perta
ma 2012, RU IV sudah me
nyelenggarakan empat kali 
pelatihan untuk masyarakat. 
D i  an ta ranya  Pe la t ihan 
Manajemen Usaha, Pelatihan 
Hasil Olahan Pangan (Hasil 
Olahan Ikan dan Bahan Baku 
Tradisional), dan Pelatihan 
Selam 2012. Terakhir, RU 
IV mengadakan Pelatihan 
Peningkatan Kualitas Produksi 
Abon Ikan yang digelar di Aula 
Kelurahan Tambakreja pada 
17  18 April 2012.

Pelatihan ini diikuti oleh 
20 ibuibu perwakilan dari 

Ke lu rahan  Tambakre ja , 
Lomanis dan Sidanegara 
dengan  menghad i r kan 
instruktur dari LKP Interlink 
Cilacap yang juga merupakan 
mitra binaan CSR RU IV. 
Materi yang disampaikan 
meliputi materi achievement & 
motivation, pembuatan olahan 
pangan, teknik pengemasan 
dan teknik pemasaran. 

Setelah pelatihan, dibentuk 
dua kelompok usaha yang 
dibimbing dan dimonitor oleh 
narasumber (LKP Interlink) 
untuk pengem bangan inkubasi 
usaha. Tujuan nya agar modal 
usaha dan sarana penunjang 
yang diberikan RU IV dapat 
dipertanggungjawabkan de
ngan keberhasilan kelom pok 

usaha ini.
Public Relations Sec

tion Head  RU IV Ruseno 
ber harap melalui pelatihan 
ini, dengan motivasi dan 
kreatifitas yang terbentuk, 
ibuibu nelayan akan dapat 

secara mandiri menciptakan 
lapangan kerja, sehingga 
t idak hanya mendukung 
perekonomian keluarga, 
tapi  juga meningkatkan 
kesejahteraan keluarga dan 
lingkungan sekitarnya.•ru iV

bogor - Setelah melalui 
proses yang panjang dari 
Oktober 2011 sampai April 
2012, akhirnya SMA negeri 7 
Bekasi keluar sebagai Juara I 
Lomba Pelopor Lingkungan 
tingkat SLTA dalam Pertamina 
Green Act 2011/2012. Hasil 
tersebut diumumkan  pada 
Minggu (6/5) di Aula P4W 
– LPPM IPB di kampus Bara
nangsiang, Bogor. 

Kepala  LPPM IPB Bam
bang Pramudya  menyatakan, 
Pertamina merupakan mitra 
penting IPB dalam berbagai 
bidang, termasuk lingkungan. 
“Kerja sama bidang lingkungan 
merupakan kegiatan pengab
dian  masyarakat yang sa
ngat strategis, mengingat 
sasaran dalam program ini 
adalah sekolah, dengan 
sistim pendidikan, dengan 
unsurunsur  siswa, guru, 
pim pinan sekolah dan tenaga 
pendukung,” kata Bambang. 
“Kami ber harap kegiatan 
ini dapat ber manfaat bagi 
progress pendidikan dan prib
adipribadi yang unggul.”

Sementara Manajer CSR 
Pertamina Ifki Sukarya memuji 
keikutsertaan sekolahsekolah 
sebagai bentuk kepedulian 
pada lingkungan. 

Menurut Ifki, Pertamina 

sebagai perusahaan tidak 
hanya mementingkan revenue 
dan keuntungan semata
mata, tetapi juga peduli 
pada seluruh komponen 
stakeholders ,  termasuk 
lingkungan. “Bagaimana pun 
juga, sebagai perusahaan 
energi, kegiatan Pertamina 
tidak lepas dari dampak 
yang  ditimbulkan terhadap 
lingkungan. Oleh karena itu 
Pertamina selalu peduli pada 
lingkungan.”

I fk i  pun menjelaskan 
ten   tang program Pertamina 

Sobat Bumi, yang  merupakan  
payung kepedulian Pertamina 
pada lingkungan. Salah satu 
bagian dari program tersebut 
adalah Pertamina Green Act. 

Sementara Senior Officer 
Environment  Iwan Ridwan 
Faisal memaparkan, ini tahun 
kedua Pertamina Green Act 
diselenggarakan. Cakupannya 
meliputi  sekolah atau siswa 
dari Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang dan Bekasi.  

Peserta lomba Pelopor 
Lingkungan tahun 2011/2012 
berjumlah 39 sekolah, yang 

menghasilkan 22  finalis, 3 
di antaranya dari pemenang 
tahun lalu.  

Untuk kategori lainnya, 
yaitu  lomba menggambar 
tingkat SD,  lomba poster 
tingkat SLTP, lomba kreasi 
daur ulang tingkat SLTP, lomba 
poster tingkat SLTA, dan 
lomba poster tingkat SLTA, 
masing-masing dipilih 3  finalis.  
Penilaian dilakukan oleh juri 
yang berasal dari Kementerian 
negara Lingkungan Hidup, 
CSR Perta mina, dan LPPM – 
IPB.•urip herdiman kambali

Manajer CSR Pertamina Ifki Sukarya menyerahkan piagam penghargaan dan plakat kepada para pemenang lomba Pelopr 
Lingkungan Tingkat SLTA dalam Pertamina Green Act  2011/2012.
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Jakarta – Baituzzakah Pertamina (Bazma) 

memberikan santunan dana zakat, infak dan 

sedekah sebesar Rp 450.050.000. Dana 

tersebut disalurkan untuk pendidikan, bantuan 

modal usaha, kesehatan, dan bantuan fisa-

bilillah. Adapun bantuan pendidikan diberikan 

kepada 47 siswa SD masingmasing Rp400 

ribu, 103 siswa SMP masingmasing Rp500 

ribu, 165 siswa SMA masingmasing Rp750 

ribu, dan 48 mahasiswa masingmasing Rp1 

juta. Ketua Bazma Susilo secara simbolis 

menyerahkan bantuan tersebut kepada 

perwakilan siswa, Selasa (8/5).

Selain itu, bantuan diberikan kepada 19 

mustahik untuk modal usaha total sebesar Rp 

34,5 juta, bantuan kesehatan total sebesar Rp 

17 juta diberikan kepada 8 mustahik, bantuan 

fisabilillah marbot dan guru ngaji sebesar 

Rp 1,7 juta diberikan kepada dua mustahik, 

serta bantuan untuk 26 lembaga sebesar Rp 

154,8 juta. 

Acara yang diadakan di Lantai M Kantor 

Pusat Pertamina tersebut juga menghadirkan 

K.H Didin Hafiduddin, Msc. Ia memberikan 

ceramah tentang ‘Perilaku Akhlaq yang Baik 

untuk Seorang Mukmin’. 

Dalam ceramahnya, Didin mengatakan 

bahwa setiap manusia pasti mempunyai 

tujuan hidup.  Menurutnya, sebagai seorang 

yang beriman tidak boleh frustasi dalam 

menghadapi berbagai masalah. “Karena 

manusia itu diciptakan Allah SWT memang 

untuk menghadapi dan memecahkan 

masalah. Intinya tidak ada masalah yang 

tidak bisa diselesaikan,” ujarnya.

Didin juga menjelaskan bahwa orang 

beriman itu mempunyai modal dasar untuk 

meraih kebahagiaan. Menurutnya, itu tertuang 

di dalam Surat Qur’an AlMu’minun, yaitu 

“sesungguhnya beruntunglah orang-orang 

yang beriman (yaitu) orang-orang yang 

khusyuk dalam salatnya; dan orang-orang 

yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan 

perkataan) yang tiada berguna; serta orang-

orang yang menunaikan zakat, infaq dan 

sedekah.”

“Karena bagi orang yang beriman, sholat 

itu merupakan kebutuhan dan bersedekah 

haruslah dijadikan sebagai gaya hidup (life 

style),” tandas K.H Didin Hafiduddin, Msc 

mengakhiri ceramahnya.•nilaWati dJ
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Ketua Baituzzakah Pertamina (Bazma)  Susilo menyerahkan 
bantuan pendidikan kepada perwakilan siswa SD.
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selangkah 
lagi menjadi 
Juara bertahan

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

oleh  Shynta Dewi – Tim KOMETQM Direktorat GA
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Pertengahan Mei 2012 ini telah diumumkan bahwa Pertamina lolos tahapan seleksi Most Admire 
Knowledge Enterprise (MAKE) Study 2012. Penilaian ini berdasarkan hasil seleksi terhadap Company 
Knowledge Profile (CKP) yang telah dipersiapkan Pertamina pada bulan April lalu. Tahap Seleksi ini 
dilakukan oleh para panelis yang merupakan para CEO perusahaan terkemuka di Indonesia. Setiap 
perusahaan dapat menjadi finalis bila memperoleh minimal 10% suara dari 39 Panelis.

Pertamina berhasil lolos seleksi dari 76 Perusahaan yang telah dinominasikan. Perjuangan tidak 
berhenti disini. Perusahaan yang lolos sebagai finalis akan bersama-sama bersaing untuk dinilai oleh 
panelis dalam tahapan selanjutnya yaitu MAKE Presentation dan Scoring. 

Adapun perusahaan yang dinyatakan lolos tahapan seleksi adalah

Sebagian memang pemain lama yang sudah berulang kali mengikuti bahkan berhasil dalam ajang 
MAKE tahuntahun sebelumnya, seperti : Toyota Astra Motor, United Tractor, atau Surveyor Indonesia. 
Sebagian lagi muncul Perusahaan yang baru mengikuti ajang MAKE Study ini, seperti: Federal International 
Finance, Pemkot Surakarta, Daya Adicipta Mustika. Sedangkan bagi Pertamina, ajang ini merupakan 
keikutsertaannya yang ke2 setelah tahun 2011 lalu yang berhasil meraih penghargaan:

1. 2012 Indonesian MAKE Winner
2. Special Recognition for The Best Intellectual Capital Management

Dan tidak hanya itu, Panelis akan melakukan klarifikasi dan survei langsung di lapangan untuk 
memastikan data yang valid. Sungguh bukan perjalanan yang mudah dan singkat untuk dijalani, namun 
keberhasilan ini akan menjadi kebanggaan bahwa Pertamina dapat bersaing dengan perusahaan 
terkemuka lainnya. Walaupun implementasi knowledge management di Pertamina tidak dilakukan oleh 
suatu Fungsi khusus seperti perusahaan lainnya, budaya berbagi pengetahuan dapat tetap berjalan. 
Hal ini selalu menjadi pertanyaan bagi para panelis, bagaimana mungkin untuk mengelola budaya ini 
dengan jumlah pekerja lebih dari 15.000 orang dan dengan unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia? 
namun pertanyaan itu dapat dijawab dengan mudah, Pertamina dapat mengelola budaya ini berkat 
dukungan manajemen puncak dan pekerja Pertamina yang saling bahumembahu mendukung berbagai 
aktivitas KOMET.

 

Begitu juga untuk Tahapan MAKE Study selanjutnya, KOMET membutuhkan dukungan para KOMET 
Agent dan KOMETers untuk dapat berhasil lolos di tahapan berikut. Dukungan untuk berperan aktif dalam 
berbagai kegiatan, mulai menjadi peserta sampai dengan menjadi narasumber di Forum KOMET.

       

Harapan tertinggi untuk dapat menyerahkan penghargaan The Best  2012 Indonesian MAKE Award 
bahkan sampai dengan tingkat Asia menjadi agenda penting Tim KOMET. Mari dukung KOMET dan 
tunggu kabar dari KOMET selanjutnya!!!•

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kesempatan dan mengembangkan 
kreativitas pekerja, perusahaan terus menerus memacu pertumbuhan dan perkembangan 
aktivitas kegiatan Continuous Improvement Program (CIP). 

Pelaksanaan CIP tidak hanya berguna bagi direktorat – direktorat teknis dan operasional 
saja. Direktorat non Teknis dan Kantor Pusat, bahkan di anakanak perusahaan juga sudah 
merasakan manfaat dan kebutuhannya.

Beberapa hari yang lalu Pertamina 
EP juga mengadakan workshop/klinik 
pelatihan risalah CIP  yang serentak di 
tiga kota, yaitu Jakarta, Bandung dan 
Balikpapan. Pelatihan yang diadakan 
pada tanggal 14 sampai 16 Mei 2012 
tersebut diikuti oleh pekerjapekerja 
dari berbagai  field, Unit Bisnis dan  
Region seperti Prabumulih, Pendopo, 
dan Ranau. 

Materi pembelajaran yang disam
paikan klinik ini dipersiapkan oleh Fungsi 
Quality Management Pertamina Korporat 
berupa modul  pelatihan standar CIP 
Pertamina. Modul Pelatihan CIP juga 
menjadi pedoman bagi tim pengajar dalam 
mempersiapkan dan menyampaikan 
materi pelatihan CIP sebagai upaya 
mendukung keberhasilan kegiatan 
peningkatan kualtias hasil penyelesaian 
pekerjaan dan pengembangan ide inovasi 
atau kreatvitas di perusahaan.

Pada kesempatan klinik  ini Faisal 
Yusra – Quality Management Manager 
Pertamina Korporat menyampaikan  materi 
mengenai beberapa paradigma keliru di 
seputar implementasi CIP. Penyampaian 
materi ini sehubungan dengan banyaknya 
paradigma dan mindset keliru mengenai 
pelaksanaan CIP dan menjadi upaya 
Fungsi QM untuk meluruskan pandangan 
Pekerja mengenai pentingnya pelaksanaan 
CIP. Salah satunya adalah CIP yang  
tidak harus menghasilkan uang. CIP 
yang diharapkan dapat menghasilkan 
value creation berupa pemenuhan aspek 

QCDSM (Quality, Cost, Delivery, Safety dan Morale). 

Klinik/pelatihan penulisan CIP ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi upaya untuk 
mendorong pekerja Pertamina agar mampu menuliskan hasil kegiatan perbaikan mutu 
dengan menggunakan teknik penulisan risalah yang baik dan benar. Konsep CIP (PDCA 
dan DELTA) yang menjadi tools dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu diharapkan 
dapat semakin dipahami, diterapkan, serta dapat menyatu dalam pelaksanaan pekerjaan  
di seluruh area kerja masingmasing.

Keterlibatan pekerja adalah penting. Tetapi peran manajemen puncak juga sangat 
penting.•

klinik cip pertamina ep :
bukti anak perusahaan panutan

oleh Hilda Yanti  –  Quality Management, General Affairs Directorate

1. Anugrah Argon Medica
2. Bank Syariah Mandiri
3. BInUS University 
4. CIMB niaga 
5. Daya Adicipta Mustika
6. Federal International Finance
7. Garuda Indonesia
8. GMF AeroAsia
9.  Pemkot Surakarta
10. Pertamina
11. Telkom Indonesia
12. Tigaraksa Satria
13. Toyota Astra Motor
14. United Tractor
15. WIKA

Gambar 1. Finalist Make 2012 Selain Pertamina

Gambar 3. narasumber Forum KOMET 2012

Gambar 2. Raker PIC KOMET 2012
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pWp pusat berikan 
bantuan pendidikan

Judul : brain management for 
            managing people
pengarang : sutanto Windura
penerbit : elex media komputindo
kolasi : xxii/266p/il/23cm

Apakah ada yang lebih penting demi 
keberhasilan menjalankan suatu perusahaan 
daripada kemampuan untuk mengelola sum
ber daya manusianya? Mengelola sumber 
daya manusia, baik itu karyawan, rekan 
kerja, atasan, pimpinan, klien maupun calon 
klien adalah suatu hal yang menantang dan 
tidak habishabisnya dibahas dalam seminar, 
workshop, perkuliahan tingkat lanjut atau 
bukubuku manajemen yang setiap saat terbit 
dengan topik yang sama.

Pengelolaan sumber daya manusia 
merupakan salah satu aspek pal ing 
penting dalam keberhasilan organisasi 
atau perusahaan saat mencapai tujuanya. 
The most Powerfull and Valuable Asset ini 
memerlukan perlakuan dan perhatian khusus. 
namun kenyataannya, setiap pende katan 
yang dilakukan dengan apa yang direko
mendasikan dalam seminar, workshop, 
perkuliahan atau bukubuku yang sebagian 
besar selalu menyamaratakan organisasi 
atau sumber daya manusia yang dikelolanya. 
Mereka lebih menitikberatkan pada how to 
atau bagaimana teknik mengelola manusia 
atau yang istilah bahasa tingginya adalah 
manajemen sumber daya manusia. Pada 
akhirnya, keberhasilan mengelola sumber 
daya manusia menjadi tidak menentu, dan 
menjadi suatu hal yang bersifat “abuabu” 
alias tidak hitam juga tidak putih.

Proses recruitment tenaga kerja adalah 
proses sangat vital bagi suatu organisasi 
atau perusahaan untuk mendapatkan 
sumber daya manusia terbaik. Metode 
recruitment yang biasa dilakukan sudah 
menjalankan caracara konvensional, seperti 
psikotes, dan testes lain yang sifatnya 
teknis, hampir tidak ada yang mengambil 
da ta buku manual otak si calon tenaga 
kerja. Pada buku ini akan dibedah secara 
tuntas mengenai proses recruitment, mulai 
dari proses identifikasi deskripsi tugasnya, 
pembuatan iklan lowongan kerja, seleksi 
surat lamaran kerja, wawancara kerja dan 
pengambilan keputusan. 

Pengelolaan sumber daya manusia 
akan mencapai tingkat optimumnya apabila 
anda mengetahui, memperhatikan dan 
memanfaatkan dengan sebaikbaiknya 
prinsip  brain management atau manajemen 
otak. Keuntungan akan diperoleh kedua 
belah pihak baik orang yang dikelola maupun 
orang yang mengelola. Peranan brain ma-
nage ment sangat mutlak diperlukan karena 
dapat mengisi missing link  antara orang yang 
dikelola (hardware) dan teknik mengelolanya 
(software).

Buku ini telah dirancang secara sistematis 
dengan bahasa dan contoh kasus yang 
sangat jelas. Dengan membacanya, anda 
akan mengetahui teknik dan point of view 
baru dalam mengelola sumber daya manusia 
yang sangat mudah diterapkan karena 
langsung bersentuhan dengan setiap aspek 
kehidupan organisasi dan bisnis sehari
hari.•perpustakaan
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perayaan paskah pWp pusat
Jakarta - Pagi itu beberapa anak dengan riang memainkan alat 
musik dan menyanyikan lagu lagu rohani. Siapa sangka, mereka 
anakanak tuna grahita ganda dari yayasan Rawinala Kramat jati 
binaan PWP. Mereka sengaja diundang untuk ikut merayakan 
Paskah yang diselenggarakan oleh PWP Bidang Sosial Budaya 
Seksi Kerohanian Kristen, di Gedung PWP Simprug, (25/4). Perayaan 
paskah kali ini mengambil tema “Tuhan Sudah Bangkit, Percayalah” 
dan dipimpin oleh Pendeta Glorius Bawengan .

Pendamping Seksi Kerohanian Rinie Hari Karyuliarto 
mengingatkan, sudah seharusnya  umat Kristiani beribadah, 
bersyukur, dan memuji kebesaran dan memuji kebesarannya, 
karena pengorbanan Tuhan Yesus begitu besar bagi umat. “Kita bisa 
menjadi saksi akan kasih Yesus di manapun kita berada,” ujarnya.

Di akhir acara, PWP menyerahkan bantuan secara simbolis 
kepada panti asuhan Rawinala  berupa alat musik dan audio visual. 
Ini merupakan rangkaian kegiatan bakti sosial PWP bekerja sama 

dengan PKBL Pertamina. Sebelumnya, PWP juga sudah menyalurkan 
bantuan ke beberapa tempat seperti Cilincing dan Pandeglang, dengan 
total bantuan Rp. 65.540.000.•kuntoro

Jakarta - Memperingati Hari Pendidikan nasional Persatuan 
Wanita Patra Pusat (PWPP) menyerahkan beasiswa bagi sekitar 
2.000 siswa SD, SMP, dan SMA dengan total dana sekitar Rp 2 
miliar. Penyerahan secara simbolis bagi perwakilan penerima biaya 
pendidikan ini dilakukan oleh Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) 
Pertamina Evita Tagor, didampingi Ketua Umum Persatuan Wanita 
Patra Pusat (PWPP), Kania Afdal dan Senior Officer CSR, Ponco. 
“Anakanak harus tetap bisa sekolah, dan ini untuk memotivasi agar 
mereka tetap semangat,” tutur Kania Afdal.•tatan agus rst

Jakarta – Menyambut Paskah, Persatuan Wanita Patra Pusat bersama 
dengan anakanak jalanan bernyanyi bersama dalam kegiatan bakti 
sosial yang diadakan di HOME (House Of Mercy) Cilincing, (18/4). HOME 
merupakan tempat bimbingan belajar dan bermain untuk anakanak yang 
kurang beruntung. Termasuk menjadi jembatan untuk anakanak yang 
ingin melanjutkan sekolah ke tingkat SMP dan  SMA dengan memberikan 
program kakak asuh. Pada kesempatan ini PWP Pusat Bidang Sosial 
Budaya memberikan bantuan berupa seragam siswa SDSMA  dan alat
alat pendukung pendidikan untuk tingkat TK. PWP juga menyerahkan 
alatalat kesehatan, obatobatan, ATK, susu dan kursi plastik kepada 
Yayasan Putri Kasih di Cilincing.•priyo Widiyanto

bakti sosial paskah
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Jakarta – Ketua Umum Persatuan Wanita Patra Pusat Kania M. 
Afdal memberikan sambutan pada pembukaan acara Konsolidasi 
Organisasi Persatuan Wanita Patra menyongsong Musyawarah Besar 
Tahun 2012 di Gedung PWP, Simprug, Jakarta, Kamis (27/4). Dalam 
acara tersebut, hadir sebagai  pembicara Windu selaku konsultan dari 
perpajakan  dan Seny Saraswaty selaku Asisten Manajer Audit Relation 
yang memberikan petunjuk tata cara administrasi keuangan yang baik 
dalam mengelola perusahaan. Para istri pekerja Pertamina ini juga 
mendapatkan kesempatan untuk lebih memahami definisi mengenai 
perpajakan, baik tata cara pembayaran hingga cara menghitung tarif 
progresif.•priyo Widiyanto

pWp pusat adakan 
konsolidasi organisasi
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Warung Kopi
Ikut Berduka
Pagi hari di kantin Mang Warta.

pak hamzah : Mang, sarapan ya...

mang Warta : Ok Pak...

pak hamzah : Eh, Pak Joni dah sampe. Saya keduluan 

nih sama Pak Joni...

pak Joni : Hehehe Bukan sayanya yang keduluan, 

tapi Bapak yang datang lebih siang. 

Tumben nih...

pak hamzah : Iya nih Pak. Semalem habis kumpul

kumpul sama temanteman di rumah.

pak Joni : Wah, ada hajatan Pak?

pak hamzah : Enggak, cuma kumpulkumpul aja 

melepas rindu. Acaranya sih sudah 

direncanakan jauhjauh hari.

iyum : Ini sarapannya Pak Hamzah...

pak hamzah : Makasih ya Yumm...

pak Joni : Pak, lihat pengumuman di broadcast 

dan di Media Pertamina minggu lalu 

gak? Ternyata  anggota keluarga kita 

juga ada yang jadi korban Sukhoi ya...

pak hamzah : Iya, sudah. Pak Darwin Pelawi dan Pak 

Edie Satriyo. Kita doakan yang terbaik 

buat mereka ya, Pak.

iyum : Ooo... korban pesawat yang di Gunung 

Salak ya, Pak? Iyum kenal gak sama 

Bapakbapak yang jadi korban itu?

ujang : Iyum, kamu mah adaada aja. Mereka 

gak ngantor di sini kali... Kalopun 

ngantor, belum tentu juga pernah makan 

di warung kita. Kamu mah suka SKSD.

pak hamzah : Hehehehe.... Kayaknya sih enggak Yum. 

Mereka kan Direksi Pelita Air Service, 

anak perusahaan Pertamina. Jadi, tiap 

hari kerjanya bukan di Kantor Pusat. 

Apa tuh SKSD Jang...

iyum : Sok Kenal Sok Dekat Pak... Ih, Kang 

Ujang mah.... Iyum bukannya sok. 

Cuma pengen tau, siapa tau aja Iyum 

kenal...

pak Joni : Ya udah, kan tadi udah dijelasin sama 

Pak Hamzah.  Lebih baik kita sekarang 

berdoa untuk mereka.

pak hamzah : Betul, karena ini merupakan musibah 

yang tidak diharapkan siapapun......•

POSISI
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kunJungan komisaris utama ke 
pertamina hse training center

sungai gerong – Pertamina HSE Training Center 
sebagai pusat pelatihan HSE di Pertamina  pada 13 Mei 
2012 mendapatkan kunjungan dari Komisaris Utama 
Pertamina Sugiharto. Kunjungan ini dalam rangka melihat 
kesiapan Pertamina HSE Training Center dalam mendukung 
visi Pertamina untuk menjadi perusahaan energi berkelas 
dunia pada tahun 2016. Komisaris Utama meninjau seluruh 
fasilitas yang dimiliki Pertamina HSE Training Center mulai 
dari sarana pelatihan seperti fire ground, ship model, dan 
height safety facilities serta prasarana pendukung pelatihan 
seperti ruang kelas di Gedung Salawati dan asrama Arun 
serta Biak. Komisaris Utama sangat mengapresiasi program
program pelatihan yang dimiliki HSE Training Center saat 
ini. Ia berharap HSE Training Center dapat menjadi pusat 
pelatihan yang berkelas dunia dan terbaik di Asia sebelum 
2015.•Fo
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dukungan moril untuk keluarga korban sukhoi

Jakarta – Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan dukungan moril kepada istri dan keluarga korban pesawat terbang Sukhoi Direktur Pemasaran 
Pelita Air Service Edie Satriyo di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada (13/5). Setelah itu, rombongan juga menuju kediaman Direktur Operasional Pelita Air 
Service Kapten Darwin Pelawi di kediaman korban Johar Baru, Percetakan Negara, Jakarta.•priyo Widiyanto
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pertamina region iV 
Jateng - diy sponsori 
sauto eXpo 2012

semarang – Pertamax, Fastron & Enduro 
serta MUSICool mensponsor i  Pameran 
Semarang Automotive Expo (Sauto) 2012 yang 
diselenggarakan oleh Semarang Automotive, 
sebuah komunitas dealer otomotif yang 
kondang di Sema rang. Acara tahunan tersebut 
berlangsung pada 517 April 2012 di Atrium 
Java Mall Semarang dan dibuka oleh Pjs.GM 
Pertamina Pms.JatengDIY Ibnu Chouldum dan 
jajaran Sauto.

Sejumlah produk Pertamina sepert i 
Pertamax, Fastron, Enduro dan MUSICool unjuk 
gigi dan mendukung performa mesin produk 
otomotif yang dipamerkan. Para pengunjung 
Sauto Expo berkesempatan mendapatkan 
merchendise dari Pertamax, Fastron & Enduro 
serta MusiCool dengan mengikuti aneka games 
serta Kuisioner yang telah disediakan di Stand 
Pertamina.•frm reg. iV

kspm tourinG sambil beramal

sidikalang - Sebagai komunitas kendaraan roda dua 
bermotor dari para pekerja dan mitra kerja di PT Pertamina 
Kantor Unit Medan, Klub Sepedamotor Pertamina Medan 
(KSPM) mengadakan kegiatan touring dari Medan – Sidikalang 
(Taman Wisata Iman) dengan melakukan kegiatan amal 
di beberapa rumah ibadah lintasan perjalanan Medan
Sidikalang.

Touring yang diikuti sekitar 35 peserta dengan 20 unit 
sepeda motor berbagai jenis memeriahkan touring bertema 
“Touring Sambil Beramal Dalam Kebersamaan”. Dalam touring, 
seluruh peserta mewajibkan dirinya untuk singgah ke beberapa 
masjid yang telah ditentukan.

Sambutan baik juga terpancar kepada para pengurus 
masjid, saat menerima bantuan dari KSPM yang dipimpin oleh 
ketua panitia touring Anom dengan memberikan beberapa 
peralatan ibadah sholat.•frm reg. iFo
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muara enim-Direktur Operasi PEP Bagus 

Sudaryanto melaksanakan Management 

Walkthrough bersama VP Perencanaan & 

Manajemen Risiko PEP Mediawati di Wilayah 

Operasi PEP Region Sumatera Field Prabu mulih, 

(30/4). Hadir dalam kegiatan ini, GM PEP Region 

Sumatera Achmad Mursjidi, Field Manager 

Prabumulih Irwansyah, dan seluruh jajaran tim 

manajemen.

Pada kesempatan ini, rombongan berkunjung 

ke sumur Tasim 04 yang terletak di Desa 

Prabumenang, Kecamatan Rambang Lubai, 

Kabupaten Muara Enim. Sumur Tasim 04 

mempunyai keberhasilan produksi minyak 

yang mencapai 1100 bopd. Selain melakukan 

syukuran, diberikan juga penghargaan kepada 

perwakilan kru Sumur Tasim 04 berupa kaos yang 

diserahkan oleh Bagus Sudaryanto.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan 

penyerahan pengelolaan project SP Merbau dari 

VP Perencanaan & Manajemen Risiko Mediawati 

ke pihak PT Pertamina EP Region Sumatera 

Achmad Mursjidi. Untuk memaksimalkan fungsi 

SP Merbau sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen, maka dilaksanakan proyek pekerjaan 

jasa engineering, procurement, construction, 

and commissioning (EPC) untuk modifikasi dan 

penyempurnaan SP Merbau.•pep sumatera
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anak perusahaan
pertamina ep temukan 
cadangan migas di struktur piretriumdirektur operasi pep 

mWt ke sumur tasim 

pep region sumatera 
serahkan bantuan masjid
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mencintai bumi tanpa henti
pangkalan susu - 
Tak ingin kondisi bumi ter
cinta semakin terpuruk,  PT 
Pertamina EP Field Pangkalan 
Susu berupaya menunjukkan 
kepedulian serta tanggung 
jawab perusahaan terhadap 
lingkungan sekitar. Hal ini 
diwujudkan dalam Sosialisasi 
Program Pemberdayaan 
Masyarakat Teknik Pembuatan 
Kompos bekerjasama dengan 
Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Langkat, pada 
(30/5). So sialisasi melibatkan 
ibu rumah tangga, pekerja, 
anggota PKK  dan warga 
Kelurahan Bukit Jengkol serta 
guruguru SMP Dharma Patra 
Pangkalan Susu.

Kepala HSE PEP Field 
Pang kalan Susu Mas Rah 
matsyah  berharap para peserta  
yang mengikuti sosialisasi dan  
telah dibekali pengetahuan 

tentang manajemen penge
lolaan sampah dapat meng
implementasikannya sehingga 
tercipta l ingkungan yang 
bersih dan sehat.

“Kami berharap sosialisasi 
ini membentuk para ibu ru
mah tangga menjadi kader 
lingkungan. Bila para ibu peduli 
dan turut aktif melakukan pe
milahan sampah domestik, 
lingkungan perumahan sekitar 
kita menjadi lebih hijau dan 
sehat. Mari kita menjadi 
sahabat bumi,” ajak Mas 
Rah matsyah.

Menurut  Kab id  B ina 
Teknologi Lingkungan Ka
bupaten Langkat Yasir Wagdy, 
pengelolaan sampah sudah 
semestinya menjadi tanggung 
jawab bersama masyarakat, 
swasta dan pemerintah. 
“Kegiatan seperti ini sangat  
membantu Pe me rintah dalam 

mengatasi permasalahan 
sampah yang ada serta 
mencari solusi yang baik,” 
tegas Yasir.

Pernyataan serupa di
sam  paikan oleh Lurah Bu kit 
Jengkol Elsy nuraini. “Per
tamina EP Field Pangkalan 
Susu sangat peduli dengan 
l i ngkungan  sek i ta r nya . 
Dengan melibatkan sekolah 
dan warga, kami akan mem
bentuk kader lingkungan yang 
diharapkan dapat berperan 
aktif. Ini juga untuk mem
per ta hankan Kecamatan 

Pangkalan Susu sebagai ke
camatan terbaik.” 

Salah satu anggota PKK 
Kelurahan Bukit Jengkol 
Bambang Supr iadi  juga 
sangat antusias mengikuti 
sosialisasi ini. “Kami sudah 
tidak sabar untuk menerapkan 
pengarahan Pak Yassir di 
lingkungan kami,”ujarnya.

Selain sosialisasi, peserta 
juga diajarkan mengenai 
teknik sederhana pembuatan 
kompos serta penyerahan ma
terial alat kepada perwakilan 
peserta.•pep field p. susu

cina -  Pada 6 April 2012,  di Galangan Goungzhou HangTong 
Shipbuilding, Cina telah dilaksanakan launching kapal AHTS 
terbaru milik PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) dengan Hull# 
HT.102106, yang diberi nama Transko Andalas. Pengadaan 
kapal ini merupakan upaya PTK untuk meningkatkan pangsa 
pasar PTK dalam penyediaan angkutan offshore PTK di KKKS 
terutama pasar Total E&P Indonesie. Kapal AHTS Transko 
Andalas merupakan kapal pertama dari 2 unit AHTS yang 
diadakan secara kerjasama dengan PT Vries Maritime Shipyard 
(VMS). 

Launching kapal ini disaksikan oleh Capt. Cecil H. Bledoeg 
perwakilan dari PT Pertamina Trans Kontinental, Mr. Lin Wei Min 
dari pihak galangan, dan Mr. n.S. Chung sebagai perwakilan 
PT Vries Maritime Shipyard.

Rencananya kedua kapal AHTS yang dibangun di Cina 

Jakarta - Pertamina EP 
kembali menemukan ca
dangan gas bumi di area 
PAFE Pagardewa, Sumatera 
Selatan. Penemuan tersebut 
dibuktikan melalui Uji Kan
dungan Lapisan  (UKL) pada 
sumur eksplorasi Piretrium 
(PRT)1 dan menghasilkan 
total gas serta kondensat se
besar 15,35 juta standar kaki 
kubik gas per hari (MMSCFD) 
dan 577 barel kondensat per 
hari yang berasal dari For
masi Lahat dan Formasi Air 
Benakat.

Presiden Direktur Per

tamina EP Syamsu Alam 
menegaskan, penemuan 
cadangan ini menambah 
ke berhasilan penemuan ca 
dangan di sejumlah struk tur 
pada Proyek Area Fo kus 
Eksplorasi (PAFE) Pagar
dewa. “Kami bersyukur atas 
penemuan cadangan yang 
dihasilkan struk tur Piretrium. 
Seperti be be rapa keberhasilan 
pe ne muan cadangan di 
wi la  yah PAFE Pagardewa 
se belumnya,  penemuan 
ini memberikan kontribusi 
ter hadap penambahan ca
dangan migas di Indonesia,” 

ujarnya.
 Struktur Piretrium terletak 

di Kabupaten Muara Enim 
Sumatera Selatan, sekitar 2 
km sebelah Barat Laut struk
tur Prabumenang atau 3 km 
sebelah Tenggara struktur 
Tasim. 

 Sampai pertengahan April 
2012, kegiatan Eksplorasi di 
area PAFE Pagardewa telah 
melakukan pemboran empat 
sumur wildcat dan delineasi. 
Selain target utama reservoir 
Formasi Baturaja, beberapa 
sumur di antaranya mem
buk tikan penerapan konsep 

eksplorasi target dangkal 
pa   da reservoir batupasir For 
masi Air Benakat (ABF) yang 
terbukti  juga di su mur Pi
re trium1, Lavatera1 dan 
KuangE24. 

Kegiatan Eksplorasi di 
area PAFE Pagardewa ber
tujuan untuk penambahan 
cadangan migas dan be
berapa hasil pemboran segera 
ditindaklanjuti dengan kegiatan 
PoP (Put on Production).  
Termasuk me nyiapkan POD 
untuk struktur eksisting Pa
gardewaKarangdewa dan 
Tasim-Prabumenang.•pep

launching tranko andalas

ini akan diserahterimakan dari VMS kepada PTK pada bulan 
Juni dan Juli 2012 di Batam. Semoga pembangunan kapal ini 
sesuai rencana sehingga dapat beroperasi sesuai waktu yang 
telah ditentukan calon pencharter dan segera memberikan 
kontribusi bagi PTK.•ptk

Fo
to

 : 
P

TK

pagar deWa  - PT Pertamina EP Region 

Sumatera menyerahkan bantuan bangunan 

Masjid nurul Huda kepada Dusun V Pagar 

Dewa Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim. 

Bantuan ini diserahkan oleh Direktur Operasi PT 

Pertamina EP Bagus Sudaryanto dan General 

Manager Region Sumatera Achmad Mursjidi, 

pada (30/4). 

Pembangunan masjid nurul Huda memakan 

waktu dua bulan dan menghabiskan biaya sebesar 

150 juta rupiah. Tujuan pembangunan masjid ini 

adalah untuk membantu Masyarakat Dusun V 

untuk beribadah dan sebagai bentuk kepedulian 

perusahaan kepada kegiatan Masyarakat di 

sekitar wilayah operasi. 

Kepa la  Desa  Pagar  Dewa Ter i sno 

mengucapkan terima kasih atas bantuan yang 

diberikan Pertamina. “Kami mengharapkan 

semoga kerja sama yang selama ini telah 

terjalin dengan baik agar dipertahankan. Kami, 

masyarakat Pagar Dewa senantiasa mendukung 

sekaligus membantu kelancaran operasional 

Perusahaan,” tegasnya. 

Hadir dalam seremonial penyerahan tersebut 

diantaranya anggota DPRD Kabupaten Muara 

Enim Jonidi, jajaran tim manajemen Pertamina 

Region Sumatera dan Field Prabumulih.•pep 

sumatera



KETUA PENGARAH Vice President Corporate Communication • WAKIL KETUA PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB Manajer Media • PIMPINAN REDAKSI Mochamad Harun • WK. PIMPINAN REDAKSI Wianda Arindita Pusponegoro • REDAKTUR PELAKSANA Dewi Sri Utami • KOORDINATOR LIPUTAN Rianti Octavia • TIM REDAKSI Urip 
Herdiman K., Nilawati Dj., Irli Karmila, Sahrul Haetamy Ananto • TATA LETAK & ILUSTRASI Rianti Octavia, Oki Novriansyah • FOTOGRAFER Kuntoro, Priyo Widiyanto, Tatan Agus RST • SIRKULASI Ichwanusyafa • KONTRIBUTOR Seluruh Hupmas Unit, Anak Perusahaan & Joven • ALAMAT REDAKSI Jl. Perwira No. 2-4, Jakarta Telp. 3815946, 
3815966, 3816046 Faks. 3815852, 3815936 • HOME PAGE http://www.pertamina.com • EMAIL bulletin@pertamina.com, mediapertamina@gmail.com • PENERBIT Divisi Komunikasi Korporat- Sekretaris Perseroan 

11No. 21
Tahun XLVIII, 21 Mei  2012SOROT

Kick Off Energy Efficiency Refinery

theme-o-meter survey:
ukur keterikatan pekerja

pembinaan 
kebugaran Jasmani
security dan fireman 

Jakarta – Kembali ThemeOMeter survei dilakukan, kali ini dengan tema Employee 
Engagement  Seberapa dekat Anda dengan perusahaan? Dalam survei ini kita mengukur 
keterikatan pekerja terhadap perusahaan, tetapi bukan terhadap halhal yang materil justru ke 
halhal yang sifatnya non materil. Demikian disampaikan Manager Culture & Transformation – HR 
Directorate, Erni D. Ginting di booth ThemeOMeter Survey, Kantor Pusat Pertamina Jakarta, 
Selasa (8/5).

Menurut Erni, employee engagement merupakan suatu ukuran bagaimana perusahaan 
dapat membuat pekerjanya betah dan peduli terhadap masa depan perusahaan. “Seperti halnya 
Pertamina ingin menjadi perusahaan kelas dunia di tahun 2023, itu membutuhkan pekerjapekerja 
yang melihat visi perusahaan menjadi sebuah aspirasi baginya,” ujarnya.

Employee engagement adalah langkah yang ingin ditempuh Pertamina untuk menjadi 
perusahaan energi kelas dunia. Dan untuk mengetahui seberapa dekat pekerja Pertamina dengan 
perusahaan, pimpinan dan teman kerjanya.

“Intinya, employee engagement kontribusnya berbentuk emosional dan intelektual. Artinya 
secara emosional pekerja merasa ada ikatan yang kuat dengan perusahaan dan secara intelektual 
pekerja akan mengerahkan segala kemampuannya dengan maksimal untuk perusahaan,” tandas 
Erni.•nilaWati dJ

 

Jakarta – Kebugaran jasmani sangat diper
lukan untuk menunjang kesehatan. Apalagi bagi 
seseorang yang berprofesi sebagai security dan 
fireman. Untuk itulah, tim medis dari HR Medical 
melakukan pelatihan dan pembinaan kebugaran 
jasmani untuk  136 tenaga security dan fireman di 
Lapangan Banteng Jakarta, Senin (7/5). 

Tujuan dilakukannya pembinaan kebugaran 
jasmani ini antara lain, untuk menilai kebugaran 
jasmani pekerja, memelihara dan meningkatkan 
derajat kebugaran jasmani, dan membudayakan 
pola hidup sehat di kalangan pekerja dengan olah 
raga yang baik, benar, teratur dan terukur.

Adapun tingkat kebugaran jasmani pada 
kelompok pekerja ini diukur mengacu kepada 
metode nAPFA (National Physical Fitness Award), 
meliputi komponen daya tahan kardiovaskuler, 
kekuatan otot, ketahanan otot, fleksibilitas, dan 
kelincahan dan kecepatan.•nilaWati dJ

Jakarta – Energy eff i-
ciency strategic initiative 
program merupakan salah 
satu program unggulan 
Peng olahan yang sudah 
mendapatkan persetujuan 
dari dewan komisaris hing
ga Kementer ian ESDM. 
Demikian disampaikan Senior 
Vice President Pengolahan, 
Rusnaedy Johari di Jakarta, 
Selasa (1/5).

“Jadi kick off meeting ini 
secara resmi melaunching 
program energi efisiensi. Se-
betulnya program ini sudah 
dilakukan sejak tahun 2011 
lalu. namun pada saat itu 
program energi efisiensi di-
jalankan hanya dari kilang 
ke kilang saja. namun dari 
capaian yang diraih pada 
tahun 2011 ternyata hasilnya 
tidak begitu memuaskan,” ujar 
Rusnaedy.

Secara umum program 
ini bertujuan mendapatkan 
saving dari usaha penghe
matan pemakaian refinery 
fuel. Adapun saving dari 

implementasi program ini 
secara kumulatif  pada 2012 
sebesar 22 juta dolar AS, 
tahun 2013 sebesar 43,4 juta 
dolar AS, tahun 2014 sebesar 
79 juta dolar AS, dan tahun 
2015 sebesar 117,8 juta 
dolar AS.

Menurut Vice President 
Refinery Technology Rachmad 
Hardadi mengatakan untuk 
mencapai saving yang se
demikian besarnya, Direktorat 
Pengolahan membagi da 
lam dua kelompok ca paian. 
Capaian pertama, meng
galakkan implementasi ini
siatif dan usulan program 
refinery fuel saving masing
masing RU. Capaian kedua, 
bekerja sama dengan pihak 
konsultan berpengalaan untuk 
mendapatkan usulan atau 

rekomendasi inisiatif yang bila 
dilaksanakan dapat dipastikan 
sebagai proven saving.

“Untuk capaian perta
ma disebut dengan own 
program yang secara in
tens dikoordinasikan dan 
d i   gerakkan se jak  akh i r 
2011 hingga saat ini,” kata 
Hardadi.

Usaha imp lementas i 
pro gram ini harus dilakukan 
seca ra  s i s temat i s  dan 
ters t ruktur  yang terd i r i 
dari berbagai jenis inisiatif 
program. Yaitu, peningkatan 
ef is iensi pemakaian fuel 
pada peralatan, optimasi 
operasional dan proses, inovasi 
yang bersifat kesisteman, 
penggunaan teknologi proses 
kontrol dan automation yang 
mutakhir, yang semuanya 

dilakukan secara bertahap 
dan berke s inambungan 
hingga 2015 pada seluruh 
kilang Pertamina. 

Tahun ini, diperkirakan 
akan didapat potential saving 
dari masingmasing RU. Yaitu, 
RU II sebesar 4,64 juta dolar 
AS, RU III (0,2 juta dolar AS), 
RU IV (5,9 juta dolar AS), RU 
V  (3,27 juta dolar AS), dan RU 
VI (1,15 juta dolar AS). “Jadi 
total saving dari own program 
seluruh RU untuk tahun 2012 
adalah sebesar 15,6 juta dolar 
AS,” papar Hardadi.

Sedangkan program ca
paian kedua , lanjut Hardadi,   
berupa kerja sama konsultasi 
dengan Solomon Association 
yang bermarkas di Dallas 
Texas AS.•nilaWati dJ

Manager Culture & Transformation – HR Directorate, Erni D. Ginting memberikan arahan kepada pekerja pengunjung booth 
ThemeOMeter Survey di lantai Ground Kantor Pusat Pertamina.
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pertamina raih Indonesia Sustainable Business Awards 2012

pertamina luncurkan 
mobile application
Jakarta - Untuk meningkatkan pelayanan kepada 

kon sumen, Pertamina meluncurkan Pertamina Mobile. 

Pertamina Mobile diluncurkan untuk memberikan 

kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen dalam 

mencari lokasi SPBU terdekat yang  menjual  jenis 

bahan bakar sesuai  de ngan kebutuhan kendaraannya, 

yaitu sebuah  aplikasi  yang didesain khusus untuk 

konsumen Pertamina yang menggunakan handphone 

jenis blackberry, iphone dan android. 

Launching berlangsung di SPBU 31.12802, Jl. MT 

Haryono, pada Jumat (27/4). Launching dihadiri SVP 

Fuel Marketing & Distribution Djoko Prasetyo, SVP 

Petroleum Product Iqbal Hasan, VP FRM Retail B. 

Trikora Putra, GM FRM Region III Hasto Wibowo  dan 

Manajer BBM non PSO Sugeng Priyono. 

Selain mencari lokasi SPBU terdekat yang disajikan  

dalam bentuk navigasi GPS, Pertamina Mobile  juga 

memungkinkan  konsumen  untuk mendapatkan  

informasiinformasi penting lainnya, seperti  harga 

terbaru produk BBM nonsubsidi dalam menu info BBM,  

menu Hot  Promo  yang  berisi informasi promopromo  

terbaru, dan lainlain.

Manajer BBM non PSO Sugeng Priyono memberikan 

ilustrasi betapa aplikasi ini diperlukan. Jika kita pulang  

dari kantor menuju rumah, atau  sedang dalam 

perjalanan ke luar kota, maka  ketika BBM menipis, 

perlu mencari SPBU yang terdekat yang menjual BBK 

seperti Dex. “Hal itu bisa menjadi masalah, karenanya 

kami pun mengintroduksi aplikasi mobile untuk 

membantu mencari dimana SPBU Pertamina yang 

menyediakan Dex terdekat dari tempatnya dia berada,” 

papar Sugeng. 

Acara diikuti dengan demo bagaimana cara kerja 

Pertamina mobile. 

Untuk dapat  mengoperasikan  Pertamina mobile, 

dapat dilakukan  setelah  menginstall aplikasi yang  telah 

diunduh melalui situs http://pertamax.pertamina.com/

mobile atau download langsung secara gratis melalui 

Blackberry App World, Android Market dan Iphone App 

Store.•urip herdiman kambali

Jakarta - Pertamina meraih Indonesia Sustainable Business Awards (ISBA) 2012 untuk kategori 
Industry Champions Energy. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Mari Elka Pangestu kepada Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko di Jakarta, Rabu 
(9/5).

ISBA merupakan suatu rangkaian penghargaan tahunan global yang mengakui praktik dan 
kepemimpinan terbaik dalam menjalankan bisnis di antara perusahaanperusahaan lokal dan 
multinasional di Indonesia.

Menurut Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko, meraih penghargaan memang sangat 
sulit kalau tidak didasari dengan tekad yang kuat. “Untuk itu saya berharap keberhasilan meraih 
ISBA ini tidak lantas membuat insan Pertamina bersantai diri.  Harus ada komitmen yang kuat agar 
bisa mempertahankan apa yang telah diraih sekarang,” ujarnya. 

Menurut Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto, dunia bisnis harus 
mampu melindungi hutan yang mulai menipis dan spesies yang terancam punah, mengelola dan 
melestarikan sumber daya yang berlimpah dan menyediakan akses energi bagi masyarakat miskin, 
pendidikan dan kesehatan. “Kesemuanya ini harus menjadi prioritas bagi bisnis untuk memastikan 
manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati semua warga negara,” ujar Suryo.

Melalui ISBA ini, Kadin mendorong lebih banyak lagi perusahaan untuk memimpin bisnis yang 
berkelanjutan dan menciptakan manfaat yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat. SBA 
dirancang untuk membantu perusahaan dalam perjalanan bisnis berkelanjutan.•nilaWati dJ

Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko foto bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari 
Elka Pangestu dan beberapa peraih ISBA lainnya.
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Mencapai 131 Persen dari RKAP
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LABA PGE
RUPST 2011 PT PGE berlangsung dinamis

PT  Pertamina  Geothermal  Energi (PGE)  melaksanakan Rapat Umum 

Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2011 yang berlangsung 

di Jakarta, Senin (14/5). 

RUPS ini dihadiri oleh Hari Karyuliarto selaku Proxi Pemegang Saham PT 

Pertamina (Persero), dan Agus Baharudin (PDV) sebagai pemegang saham 

minoritas, Muhammad Husen selaku Komisaris Utama PT PGE, Direktur 

Utama PT PGE Slamet Riadhy beserta dewan komisaris dan jajaran direksi 

PT PGE. 

Seperti yang disampaikan oleh Slamet Riadhy bahwa perolehan laba 

PGE di tahun 2011 meningkat dari target yang ditetapkan yaitu Rp 615 

miliar naik menjadi Rp 808 miliar atau naik sebesar 131 persen dari target 

semula.

Walaupun biaya operasi dan pendapatan dinilai bagus, namun Slamet 

Riadhy menyayangkan investasinya masih 92 persen dari jumlah yang 

ditargetkan semula. Hal ini disebabkan adanya kegiatan operasi yang 

belum memperoleh ijin terutama untuk pemboran.

Perolehan pendapatan didominasi oleh wilayah PGE  Kamojang yang 

menjadi cashflow PGE. Selanjutnya untuk meningkatkan pendapatan 

tahun 2012, PT PGE akan melakukan perundingan harga jual listrik 

dengan pihak PLN. “Jika harga tidak sesuai dengan yang kita inginkan 

maka pendapatan kita akan turun menjadi Rp 500 miliar,” kata Slamet 

Riadhy saat ditemui usai pelaksanaan RUPS.

Menurut Slamet Riadhy, pihaknya berharap harga jual listrik di 

Kamojang yang saat ini Rp 1400,- per KWH dapat terus diberlakukan 

hingga akhir tahun sehingga pendapatan PGE di 2012 akan melebihi 

Rp 800 miliar.

Untuk tahun 2012 ini pihaknya menginginkan harga Kamojang untuk 

sementara diteruskan dengan harga yang sekarang ini sampai akhir 

2012. Selanjutnya di tahun 2013 akan dilakukan perundingan lagi.

Slamet Riadhy juga menyampaikan saran dari para komisaris yaitu 

untuk mempertimbangkan kembali dana yang digunakan sendiri, 

dana pinjaman komersial dan beberapa dana soft loan. 

 Selain itu beberapa usulan dari komisaris mengenai penggunaan 

laba bersih yang digunakan untuk dana  cadangan dan dana dividen. 

“Kami akan ikuti arahan yang diminta oleh para komisaris agar bisa 

lebih baik lagi ke depannya,” lanjut Slamet Riadhy.•IRLI



MOU 
PGE dan 
GEONZ

Direktur Utama PGE Slamet Riadhy berjabat tangan dengan 
Chairman GEONZ Michael Allen disaksikan Menteri Perdagangan 
Selandia baru Tim Groser dan Menteri ESDM RI Jero Wacik.

Direktur Utama PGE Slamet Riadhy  dan Chairman 

GEONZ Michael Allen se pa kat melakukan kerja 

sama dengan menan datangani Memorandum of 

Understanding antara PT PGE dengan Geothermal 

New Zealand (GEONZ), di Kementerian ESDM, 

Jakarta, (17/4).

Kerja sama ini dimaksudkan untuk mem bangun 

kemitraan jangka panjang guna memperkuat kerja 

sama di bidang energi terbarukan antara kedua negara. 

Kerja sama ini diharapkan saling menguntungkan di 

antara kedua pihak, antara lain untuk meningkatkan 

corporate capacity building, bisnis, teknis, SDM, 

promosi dan pendidikan.  

PGE berharap dengan kerja sama ini dapat menjadikan 

PGE sebagai Centre of Excellent di Indonesia dan 

produser geothermal ter besar di Indonesia dan di 

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) saat 

menyampaikan pemaparannya dalam kegiatan ITB Geothermal 

Workshop di Aula Barat Kampus ITB, Bandung (6/3). Pada kesempatan 

yang sama juga dilakukan penandatanganan MoU antara ITB dan PT 

PGE dalam hal kerjasama untuk melakukan kajian panas bumi dan 

mengimplementasikan tekhnologi yang dimiliki oleh ITB sesuai dengan 

keperluan PGE pada area panas bumi yang dimiliki PGE.•PGE

Dirut PGE 
Bicara di ITB 
Geothermal Workshop

regional pada tahun 2015-2016.

Pengembangan geothermal di Indonesia yang 

bekerja sama dengan pemerintah New Zealand 

sudah dimulai sejak 1972-1980. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya peresmian Kamojang I tahun 

1983. Kerja sama ini merupakan fase kedua 

yang bertujuan untuk percepatan perkembangan 

geothermal di Indonesia. Saat ini PGE mempunyai 

visi world class dengan melakukan percepatan 

peningkatan geothermal di Indonesia me lalui kerja 

sama fase kedua ini. 

GEONZ merupakan asosiasi panasbumi yang 

merupakan perwakilan di Selandia Baru yang 

mewakili 32 perusahaan dan yang bergerak di 

bidang panas bumi dengan pengalaman yang 

cukup dalam dan luar negeri.•PGE



PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengadakan Rakor Humas Area 

dan Proyek PT PGE bertempat di Menara Cakrawala lantai 10. Kegiatan 

yang berlangsung pada 19-20 April 2012 ini dibuka langsung oleh Direktur 

Utama PT PGE Slamet Riadhy. Pada kesempatan tersebut Slamet 

menghimbau agar humas dapat senantiasa membina hubungan baik 

dengan stakeholder.•PGE 

Rakor Humas Area & 
Proyek PGE

Bertempat di Pendopo Kabupaten Garut sekaligus merupakan rangkaian 

Peringatan HUT Kabupaten Garut ke 199 pada hari Senin 20 Februari 

2012, Bupati Garut H.M Aceng Fikri memberikan penghargaan kepada 

PGE Kamojang bidang kebersihan, keindahan, ketertiban (K3) kategori 

perumahan peringkat pertama. Penghargaan diterima oleh GM PGE 

Kamojang Tavip Dwikorianto. Apresiasi ini merupakan bukti kerja keras 

PGE Kamojang yang selama ini sering membantu program Pemda Kab. 

Garut dalam upaya pencapaian penghargaan Adipura untuk Kabupaten 

Garut.•PGE AREA KAMOJANG

PGE Area Kamojang 
Raih Penghargaan 
dari Bupati Garut

Peringatan HUT Kabupaten Bandung ke 371 tahun 2012 dilaksanakan salah 

satunya dengan program bakti sosial  yang bekerjasama dengan program 

CSR PGE Kamojang bertempat di lapangan Kecamatan Ibun, pada hari 

Selasa 24 April 2012. Acara ini dihadiri Bupati Bandung beserta Ibu, Kapolres 

Bandung, serta para pejabat di lingkungan pemda kabupaten Bandung dan 

masyarakat Ibun. 

Acara juga dimeriahkan dengan kegiatan simbolis bantuan pemberian maka-

nan tambahan (PMT-P) bagi 184 balita gizi kurang di wilayah kec. Ibun, ban-

tuan alat-alat kesehatan seperti dacin, timbangan injak, sarung timbangan, 

KMS, dan Dopler guna meningkatkan indeks kesehatan masyarakat Ibun. 

Pada saat yang sama Bupati Bandung bersama GM PGE Kamojang Tavip 

Dwikorianto mengunjungi pelayanan KB gratis serta pembangunan rumah 

tidak layak huni dari program pemda kabupaten Bandung. 

Apresiasi disampaikan oleh Bupati Bandung atas perhatian yang besar dari 

PGE Kamojang yang berada di wilayah kabupaten Bandung, dan beliau 

juga mengharapkan bahwa semangat sabilulungan membangun kabupaten 

Bandung dalam rangka peningkatan IPM harus mendapat dukungan dari 

semua pihak.•PGE AREA KAMOJANG

PGE Kamojang Bersama Pemda Kabupaten 
Bandung Rayakan HUT Kabupaten Bandung



Bertempat di SDN Sukamaju kec.Pasirjambu Kabupaten Bandung 

sekaligus merupakan rangkaian acara peresmian pembangunan SDN 

Sukamaju pada hari Rabu 22 Februari 2012, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol 

Putut Eko Bayuseno memberikan penghargaan kepada PGE Kamojang 

yang diterima oleh GM PGE Kamojang Tavip Dwikorianto, karena telah 

mendukung program kemitraan dengan Polri dalam rangka Polisi Peduli 

Pendidikan.•PGE AREA KAMOJANG

PGE Kamojang Raih 
Penghargaan dari 
Kapolda Jawa Barat

Sudah menjadi komitmen bersama bagi segenap jajaran manajemen dan 

pekerja PGE Kamojang untuk meningkatkan budaya safety dalam setiap 

aktifitas usaha. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan grand safety meeting 

yang dilakukan oleh GM PGE Kamojang Tavip Dwikorianto beserta seluruh 

pekerja dan pekarya PGE Kamojang pada hari Rabu 18 April 2012 di 

gedung Dipa Bramanta. Rangkaian acara ini juga dimeriahkan permainan 

angkung dalam rangka internalisasi tata nilai perusahaan 6C di lingkungan 

PGE Kamojang.•PGE AREA KAMOJANG

Asyiknya Bermain 
Angklung di Kamojang

Dalam upayanya menjadi Center of Exellence, PT PGE melalui program 

CSR bekerja sama dengan PMI dan PWP PT PGE tanggal 12 April 2011 

yang lalu kembali mengadakan donor darah yang diadakan di Skyline 

Building  lantai 10.  Acara ini  diikuti oleh total pendaftar mecapai 125 orang 

namun yang sukses menjadi pendonor hanya 82 orang. termasuk Direktur 

Keuangan PT PGE Budhi Himawan.

PT Pertamina Geothemal Energy menggelar Aksi Donor Darah yang 

diikuti oleh 81 pendonor (22/2). Acara yang terselenggara atas kerjasama 

PWP PT PGE dengan PMI berlangsung dengan lancar dan sukses, 

Total terkumpul 82 kantong darah. Acara yang diselenggarakan di 

Menara Cakrawala lantai 10 ini merupakan serangkaian kegiatan rutin 

PT PGE setiap 3 bulan dengan minat yang selalu bertambah setiap kali 

pelaksanaannya.•PGE AREA KAMOJANG

Ayo ke Posyandu

Dalam upayanya menjadi Center of Exellence, PT PGE melalui 

program CSR bekerja sama dengan PMI dan PWP PT PGE 

tanggal 12 April 2011 yang lalu kembali mengadakan donor 

darah yang diadakan di Skyline Building  lantai 10.  Acara ini  

diikuti oleh total pendaftar mecapai 125 orang namun yang 

sukses menjadi pendonor hanya 82 orang. termasuk Direktur 

Keuangan PT PGE Budhi Himawan.

PGE Adakan Donor Darah
PT Pertamina Geothemal Energy menggelar Aksi Donor Darah 

yang diikuti oleh 81 pendonor (22/2). Acara yang terselenggara 

atas kerjasama PWP PT PGE dengan PMI berlangsung dengan 

lancar dan sukses, Total terkumpul 82 kantong darah. Acara yang 

diselenggarakan di Menara Cakrawala lantai 10 ini merupakan 

serangkaian kegiatan rutin PT PGE setiap 3 bulan dengan minat 

yang selalu bertambah setiap kali pelaksanaannya.


