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Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) meresmikan groundbreaking
dimulain ya proyek pembangunan
RFCC (Resid Fluid Catalytic Cracking)
Cilacap, pada 28 Desember 2011.

Review 2011, Outlook 2012 :

indonesia dan pertamina
melangkah tegak
Seperti telah dibahas dalam IR Market Update
sebelumnya, perekonomian global pada 2011 diwarnai oleh
kontraksi ekonomi yang terjadi di Eurozone, mulai dari krisis
utang Yunani, Portugal, Italia dan Spanyol hingga berdampak
pada krisis ekonomi di negara-negara yang tergabung
dalam kelompok Uni Eropa. Di sisi lain, pelaku pasar juga
dikejutkan dengan penurunan peringkat kredit Amerika
Serikat yang baru terjadi pertama kalinya sejak tahun 1917
karena membengkaknya defisit anggaran negara serta indikasi
pertumbuhan ekonomi yang stagnan pada tahun mendatang.
Yang ramai dibicarakan oleh pelaku pasar keuangan
internasional adalah kontraksi ekonomi di kedua wilayah
tersebut berpotensi menimbulkan efek domino ke negara lain
dan bisa menimbulkan krisis ekonomi global pada 2012.
Di penghujung tahun 2011 dan di tengah ketidakpastian
ekonomi global, Indonesia memperoleh kenaikan peringkat
(sovereign rating) ke level Investment Grade. Seiring dengan
itu, Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan PT
Perusahaan Listrik Negara juga memperoleh kenaikan
peringkat ke level yang sama. Kenaikan tersebut mencerminkan
kepercayaan pelaku pasar global terhadap fundamendal dan
prospek investasi Indonesia yang positif di tahun mendatang.
Berdasarkan kajian dari International Monetary Fund (IMF),
Indonesia dipandang mampu bertahan dari gejolak ekonomi
global (lihat tabel).
ASEAN-5
Indonesia
Thailand
Malaysia
Filipina
Vietnam
Negara Berkembang Lain di Asia

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
2011

2012

6,4%
3,5%
5,2%
4,7%
5,8%
4,6%

6,3%
4,8%
5,1%
4,9%
6,3%
5,0%

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia
selama ini masih ditopang oleh konsumsi domestik sehingga
dianggap belum mencerminkan kekuatan perekonomian
yang sesungguhnya. Untuk menggenjot ekonomi, Pemerintah
antara lain telah mencanangkan Program Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI), meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta
mempersiapkan kebijakan yang pro investasi.
Terkait dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Pertamina
sebagai perusahaan BUMN terbesar berperan penting
untuk berpartisipasi aktif dalam MP3EI yakni melalui
pembangunan infrastruktur energi di Indonesia. Dengan peran
tersebut, Pertamina diharapkan mampu menggerakkan roda
perekonomian Indonesia baik melalui investasi langsung
maupun multiplier effect yang dihasilkan. Memasuki tahun
2012, Indonesia dan Pertamina dapat melangkah dengan
tegak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Tanah
Air.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan Perusahaan Sekuritas.

Proyek yang diharapkan dapat me
ngurangi impor BBM dan produk
petr okimia ini diperkirakan dap at
bero perasi secara komersial pada
akhir 2014. Untuk merealisasikannya,
Pertamina menginvestasikan dana
sebesar 1,4 miliar dolar AS.

Sorot :
pertamina raih indonesia
sustainability reporting award 2011

Presiden
Resmikan
Dimulainya
Proyek RFCC

CILACAP - Pembangunan RFCC Cilacap ini
merupakan bagian dari program Pemerintah
yaitu Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
terkait dengan pembangunan infrastruktur
energi guna meningkatkan ketahanan
energi nasional. Proyek ini sesuai dengan
rencana Pertamina untuk swasembada
bahan bakar pada tahun 2018.
Dalam sambutannya, Presiden SBY
menjelaskan bahwa dunia memerlukan
tambahan komoditas energi sebesar
60 persen. “Oleh karena itulah kalau
kita memahami perkembangan dunia
dan memahami perkembangan negeri
kita, solusinya tiada lain kita harus bisa
memenuhi keperluan energi yang makin ke
depan akan menjadi tantangan yang tidak
ringan,” ujar SBY.
Saat ini di Indonesia terus membangun
industri energi agar 240 juta penduduk
Indonesia terpenuhi kebutuhannya.
“Menjadi tujuan dan sasaran kita untuk
membangun industri yang bisa memenuhi
keperluan rakyat kita,” tegas SBY.
Usai menyampaikan sambutan, Pre
siden SBY menekan tombol sirine, dengan
didampingi Menko Perekonomian Hatta
Rajasa, Menteri ESDM Jero Wacik, Meneg
BUMN Dahlan Iskan, Gubernur Jawa
Tengah Bibit Waluyo, dan Dirut Pertamina
Karen Agustiawan. Usai acara, Presiden
meninjau Kilang Cilacap.•DEWI SRI UTAMI
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan penjelasan tentang rencana integrasi
proses di kilang Cilacap kepada Presiden SBY dan para menteri yang mendampingi.
ARTIKEL TERKAIT halaman 2 dan 12
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MISI
Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

RFCC,

SOLUSI STRATEGIS
BISNIS KILANG
PERTAMINA

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 prinsipprinsip 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.

Foto : DOK. PERTAMINA

TATA NILAI

PENGANTAR REDAKSI :
Pemancangan tiang pertama proyek RFCC (Resid Fluid
Catalytic Cracking) Cilacap dilakukan pada akhir Desember yang
baru lalu. Pada acara yang diresmikan oleh Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono tersebut, Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan juga memberikan sambutan. Berikut petikannya.

P

embangunan RFCC Unit IV Cilacap ini merupakan salah
satu dari beberapa proyek yang tercakup dalam Rencana
Jangka Panjang Pertamina untuk menuju World Class Energy
Company. Telah kita sadari bersama, bahwa peran kilang
sebagai salah satu mata rantai bisnis hilir Pertamina adalah
sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Lebih dari
itu, kilang Pertamina juga memiliki peran yang sangat vital bagi
ketahanan energi nasional.
Saat ini, Pertamina memiliki 6 kilang dengan total kapasitas
pengolahan minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari dan
memproduksi BBM sejumlah 41 juta kilo liter (KL) per tahun.
Sementara kebutuhan nasional saat ini mencapai 56 juta KL
per tahun dan terus meningkat dengan laju konsumsi rata-rata
4% per tahun. Dengan tingkat kebutuhan nasional tersebut,
produksi Premium dari kilang Pertamina hanya dapat memenuhi
kebutuhan sebesar 54%, produk Solar sebesar 86% sedangkan
produk Avtur dapat dipenuhi 100%, dan adanya excess Kerosene
yang sedang diupayakan dikonversi menjadi produk Avtur.
Untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional tersebut, sangat
sulit bagi kilang-kilang Pertamina yang rata-rata dibangun di tahun
70 – 80 an untuk mampu memenuhi konsumsi BBM nasional
yang terus meningkat. Karena itulah, hingga saat ini, sulit bagi
Pertamina untuk dapat menghindar dari impor BBM dan akan
cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan laju konsumsi
BBM. Saat ini masih diperlukan impor Premium sebesar 12 juta
KL dan Solar sebesar 3 juta KL per tahun. Sementara di sisi
lain, untuk dapat membangun kilang baru yang andal dalam
waktu dekat adalah sesuatu yang sangat menantang, mengingat
tingkat margin yang rendah, pembangunan kilang baru harus
terintegrasi dengan Petrokimia, serta investor memerlukan
insentif karena nilai investasi yang sangat besar.
Di tengah tantangan tersebut, Pertamina secara berke
sinambungan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
kemampuan operasi kilang yang ada saat ini. Kami tetap
berupaya untuk memperbaiki bisnis kilang kita, agar bisnis
hilir Pertamina mampu meningkatkan margin ke depannya.
Untuk itulah, melalui strategi bisnis kilang yang fokus dalam
mengeksekusi proyek-proyek yang men-support operasi kilang
yang ada saat ini, kami berharap, kilang Pertamina seperti
di Cilacap akan mampu meningkat keandalannya sekaligus
memberikan margin bagi perusahaan.
Proyek RFCC yang akan dimulai pembangunannya pada hari

ini memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi BBM khususnya
bahan bakar beroktan tinggi dan memiliki kualitas yang lebih
tinggi (EURO IV Spec) serta memperbaiki margin kilang RU IV
Cilacap secara keseluruhan.
Untuk merealisasikan proyek ini, Pertamina menginvestasikan
dana sebesar 1,4 miliar dolar AS. Dengan beroperasinya proyek
RFCC kilang Cilacap, diharapkan akan mampu meningkatkan
volume produksi Gasoline sebesar 1,9 juta KL per tahun.
Selain itu, pembangunan proyek RFCC akan meningkatkan
tambahan produksi LPG sebesar 352 ribu ton per tahun dan
akan memproduksi produk Propylene sebesar 142 ribu ton per
tahun yang akan digunakan sebagai bahan baku Petrokimia
Industri Plastik.
Semoga, dengan diselesaikannya pembangunan proyek
RFCC RU IV Cilacap dan Proyek Langit Biru Cilacap yang
direncanakan dimulai pada tahun 2012, produk BBM yang
dihasilkan oleh Pertamina akan semakin mampu berkompetisi
dengan produk-produk pesaing. Karena dengan dibangunnya
proyek RFCC dan Proyek Langit Biru Cilacap, maka kemampuan
Pertamina memproduksi bahan bakar beroktan tinggi (HOMC)
akan semakin meningkat yang akan berdampak pada peng
hematan devisa negara.
Pembangunan proyek RFCC RU IV Cilacap ini diharapkan
juga mampu mendukung Masterplan Percepatan Pembangunan
Ekonomi Indonesia, di mana proyek yang akan dikerjakan oleh
konsorsium PT Adhi Karya (Persero) dan GS Engineering &
Construction, diperkirakan akan menyerap sekitar 6.000 –
8.000 tenaga kerja dan penggunaan kandungan lokal (TKDN)
mencapai 38% dari Nilai EPC atau setara dengan 320 juta dolar.
Dengan nilai local content mencapai 320 juta dolar, secara tidak
langsung diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi masyarakat di sekitar area proyek RFCC RU IV Cilacap
serta mendorong pertumbuhan usaha industri dan manufaktur
dalam negeri.
Jangka waktu pelaksanaan konstruksi proyek RFCC
berdasarkan kontrak adalah 36 bulan atau beroperasi secara
komersial pada kwartal ke-4 tahun 2014. Namun, Pertamina
akan mendorong EPC Contractor untuk melakukan stretching
sehingga keseluruhan proyek dapat diselesaikan dan beroperasi
secara komersial pada kwartal ke-3 tahun 2014.
Ke depan, Pertamina juga akan melakukan investasi pada
proyek-proyek antara lain: Proyek Langit Biru Cilacap, Pusat
Terminal Minyak Mentah Lawe-Lawe Kapasitas 1 Juta KL, Proyek
Refurbishment RU III Plaju dan Proyek Kilang Baru Balongan II
(JV KPI) dan Proyek Kilang Baru Jawa Timur (JV Saudi Aramco).
Melalui dilaksanakannya proyek-proyek tersebut, Pertamina akan
mampu menambah produksi BBM yang sebelumnya 41 juta KL
per tahun menjadi 66,7 juta KL per tahun.•BOD

EDITORIAL
Atas Nama
Rakyat Indonesia
Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
Kutipan pasal 33 UUD RI Tahun
1945 tersebut seperti kembali melintas di
dalam benak ketika membaca berita di
berbagai media massa nasional mengenai
pemancangan tiang pertama dimulainya proyek
RFCC (Resid Fluid Catalytic Cracking) Cilacap.
Bagaimana tidak, sebuah hajat besar kembali
dilakukan Pertamina. Hajat besar dengan
suntikan investasi 1,4 miliar dolar AS. Hajat
besar yang dimaksudkan untuk meningkatkan
ketahanan energi nasional. Hajat besar yang
diniatkan untuk memenuhi kebutuhan domestik
alias untuk rakyat Indonesia.
Sedemikian strategisnya proyek ini,
membuat pemerintah memasukkan RFCC
sebagai salah satu Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) terkait dengan pembangunan
infrastruktur energi yang ditargetkan selesai
pada tahun 2014.
Sebagai sebuah BUMN berbentuk
perseroan dan berorientasi laba, membenahi
strategi bisnis merupakan sebuah keharusan.
Termasuk membenahi strategi bisnis kilang
yang menjadi salah satu mata rantai bisnis hilir
perusahaan. RFCC pun dibangun Pertamina
agar kilang Cilacap mampu meningkat
keandalannya sekaligus memberikan margin
yang lebih besar bagi perusahaan. Caranya,
dengan meningkatkan produksi bahan bakar
beroktan tinggi dan memiliki kualitas yang lebih
tinggi (EURO IV Spec), meningkatkan produksi
LPG serta memproduksi Propylene. Jika
perhitungan teori ini terealisasi, maka dividen
yang diserahkan Pertamina dari bisnis kilang
kepada negara pun akan semakin besar.
Pembangunan RFCC pun membuat
perekonomian Cilacap lebih menggeliat.
Bayangkan saja, 6.000-8.000 tenaga kerja dan
penggunaan local content yang mencapai 320
juta dolar AS bakal diserap dalam pengerjaan
proyek ini. Otomatis, selama 36 bulan ke
depan, pertumbuhan ekonomi masyarakat
sekitar area proyek meningkat dan mendorong
pertumbuhan usaha industri dan manufaktur
dalam negeri.
Belum lagi jika proyek ini selesai. Produk
yang dihasilkan dari RFCC akan sangat
berdampak pada pengurangan ketergantungan
Indonesia terhadap impor BBM yang sampai
saat ini masih tinggi. Seberapapun besarnya
pengurangan ketergantungan terhadap impor,
pasti akan berdampak positif pada kinerja
keuangan perusahaan maupun negara.
Jadi, wajarlah ketika membaca berita
tentang RFCC yang terlintas di benak adalah
pasal 33 UUD RI Tahun 1945 tersebut. Karena,
dilihat dari sudut pandang manapun, proyek
ini adalah proyek yang mengatasnamakan
rakyat Indonesia. Proyek yang secara
langsung ataupun tidak, didedikasikan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Karena itu, patri secara mendalam tata nilai
6C dan terapkan dalam pengerjaan proyek
RFCC. Bahwa ini memang untuk kepentingan
rakyat. Semuanya untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat Indonesia. Dan nama
besar Pertamina menjadi jaminannya.•
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Farida Aprilianingrum - Assistent HSE Campaign

HSE di Dadaku
dan Tahun Baru
P

erjalanan panjang di tahun 2011 baru saja kita lewati dan
sekarang kita mulai melangkah di tahun 2012. Pertamina,
yang baru saja merayakan hari jadi ke-54, tentu saja dalam
usia yang sudah lebih dari separuh abad terus menggelorakan
semangat untuk meraih prestasi dan memberikan yang terbaik
untuk negeri.

tubuh yang sesuai dengan aspek kesehatan) agar kondisi
tubuh dan badan kita tetap “fit for work”. Kita juga harus
menjaga pola makan dan asupan gizi, walalupun seringkali
hidangan saat rapat menggugah selera, namun kita
sendirilah yang harus bijak memilih dan mengkonsumsi
makanan yang disajikan.

Di tahun yang baru kita mulai ini, mari sejenak kita bertanya
“sudahkah kita berikan yang terbaik untuk perusahaan
tercinta?”, semoga jawabnya “sudah”, karena apapun yang
kita lakukan, tentu saja memberikan kontribusi terhadap
perusahaan.

Saat di area kantor, sudahkah kita tahu apa yang
harus dilakukan saat terjadi keadaan darurat, kemana arah
evakuasi saat keadaan darurat, letak APAR terdekat, titik
aman berkumpul? Di area kantor sudah dibatasi rambu
antara non smoking area dan smoking area, apakah kita
termasuk yang melanggar peraturan?

Berbincang tentang aspek HSE (Health, Safety, Environ
mental), yang merupakan salah satu fundamen bagi kita
dalam melaksanakan pekerjaan, diharapkan tentunya bukan
lagi hanya sekadar rumpian semata di kalangan kita, namun
harapannya HSE memang sudah benar-benar terpatri
dalam sanubari kita dalam melakukan setiap pekerjaan.
Siapapun kita, tentunya berkontribusi terhadap aspek HSE
di perusahaan kita tercinta.
Disadari atau tidak, kita seringkali dihadapkan pada situasi
untuk memilih selamat atau tidak selamat (safe or unsafe) dan
sehat atau tidak sehat? Tentu saja kita sendiri yang harus
memilih mana yang terbaik untuk diri kita, dan jawaban yang
terbaik tentu saja hanya berperilaku aman dan sehat, mulai
sekarang!

Dari sekian banyak renungan, apakah mayoritas
jawabannya adalah tidak? Bila sebagian besar jawabannya
adalah tidak, kita harus mentransformasi diri khusus untuk
aspek HSE ini.
Mari kita berintrospeksi, karena dengan berintrospeksi
dan berkomitmen, kita akan mampu menjadi pribadi yang
menomorsatukan aspek keselamatan dan kesehatan.
Bukan untuk orang lain, teman atau atasan kita, tapi
untuk kita sendiri.
Mari jadikan minggu pertama di tahun ini sebagai waktu
untuk menulis komitmen pribadi kita untuk aspek HSE dan
rencana juga langkah kongkret kita untuk mewujudkan
dan menjadi insan Pertamina yang berbudaya HSE.

Sekarang, mari kita renungkan. Saat berangkat ke kantor
kita sudah dihadapkan pada aspek keselamatan, yang
mengendarai mobil pasti harus memakai seat belt, tidak
menelepon / SMS saat menyetir dan menyetir dalam kondisi
sehat, yang naik motor juga harus menggunakan helm, jaket
dan alat pelindung diri lainnya yang disarankan, demikian
juga dengan yang memilih naik kendaraan umum, tentu saja
memastikan keselamatan diri adalah hal utama.

HSE di dadaku akan menjadi slogan semata, bila
setiap individu tidak berperan aktif dalam pembudayaan
aspek HSE. Kesuksesan pembudayaan HSE tidak akan
lepas dari dukungan semua pihak, semua pekerja baik
karyawan Pertamina maupun karyawan kontraktor yang
aktif terlibat dalam implementasi HSE secara utuh. Kita
tentu bisa.

Sampai di kantor kita juga dihadapkan pada peraturan
tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Bagaimana cara
bekerja yang ergonomis (bekerja dengan posisi duduk / postur

Akhirnya, selamat tahun baru 2012. Mari kita buka
dan isi lembaran hari demi hari di tahun 2012 dengan
semangat HSE di Dadaku.•

Menjawab Tantangan Bisnis Global
Jakarta – Berkaitan dengan tantangan bisnis ke depan yang
semakin unpredictable, Pertamina mempunyai tantangan yang
besar untuk melangkah ke depan. Tantangan itu bisa berasal
dari internal maupun eksternal Pertamina. Demikian disampaikan
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Resiko Pertamina,
M. Afdal Bahaudin pada seminar Ekonomi di Kantor Pusat
Pertamina Jakarta, Senin (5/12).
Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Kebijakan Fiskal
– Kementerian Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Senior
Economist & Head Government Relations Standard Chartered
Bank Fauzi Ichsan, para Senior Vice President, dan undangan.
Menurut Afdal, tantangan dari internal untuk mengubah
budaya kerja lama kepada budaya kerja dengan nilai-nilai 6C,
sudah dijawab dengan telah dilakukannya program-program
yang efektif. Namun, lanjutnya, tantangan eksternal tidak begitu
mudah untuk dijawab oleh perusahaan karena kondisi eksternal
yang berubah dengan cepat. “Selain itu, tuntutan stakeholders
juga sangat bervariasi. Dalam menghadapi itu semua perlu adanya
strategi yang dinamis yang ditetapkan oleh perusahaan untuk

menjawab tantangan tersebut,” paparnya.
Afdal menjelaskan, sebagai bagian dari ekonomi global
Pertamina menyadari bahwa Pemerintah Indonesia juga
tidak tinggal diam. “Kami optimis atas kebijakan Pemerintah
dalam memitigasi dampak perekonomian global terhadap
pertumbuhan bisnis di Indonesia,” tukasnya.
Pertamina sebagaimana perusahaan multinasional di dunia
juga terekspos pada market risk, antara lain exchange rate,
interest rate and price risk. Di sisi lain, untuk berkembang
menjadi perusahaan energi bertaraf world class, Pertamina
membutuhkan dana yang cukup besar untuk mendukung
capital expenditure. Saat ini, dana eksternal yang dibutuhkan
sulit diperoleh dan membutuhkan biaya yang jauh lebih tinggi
dari tahun-tahun sebelumnya.
“Untuk itu, kita tidak mau terlambat dalam mengidentifikasi
isu ekonomi global ini dan terlambat mengambil langkah
strategis untuk menjawab tantangan bagi kemajuan Pertamina,”
ujar Afdal.•nilawati dj

RESUME
PEKAN INI
JAKARTA (Kontan) - Permintaan gas dalam negeri
semakin besar. Karena itu, Pertamina berharap
semua pemegang kontrak bagi hasil (KKKS)
memenuhi kewajiban mereka memasok gas dalam
negeri atau domestic market obligation (DMO). Vice
President Corporate Communication Pertamina
M. Harun mengatakan, Pertamina sendiri sudah
mengalokasikan total produksi gasnya besar 1.550
juta kaki kubik per hari untuk kepentingan domestik.
Namun, menurut Harun, ada kontraktor lain yang
sama sekali tidak melakukan atau hanya memenuhi
kewajiban DMO sedikit saja. Desakan Pertamina
soal DMO ini lantaran kebutuhan gas domestik
ke depan akan terus naik. Tidak hanya untuk
industri dan PLN, tetapi juga sektor transportasi.
Mulai tahun depan, di Jakarta, pemerintah akan
memulai program konversi BBM ke gas untuk
sektor transportasi. Karena itu, menurut Harun,
DMO gas harus diatur.

elsa siapkan capex
55 juta dolar as pada 2012
JAKARTA (Kontan) - PT Elnusa Tbk (ELSA)
siap melanjutkan ekspansi bisnisnya. Pada 2012,
ELSA mengalokasikan belanja modal atau capital
expenditure (capex) sebesar 55,5 juta dolar AS.
Perinciannya, ELSA sebagai induk usaha akan
menyerap capex 39,5 juta AS. Adapun sisanya
16 juta dolar AS akan diserap anak usaha ELSA.
Heru Samodra, Sekretaris Perseroan ELSA,
menyebutkan capex induk dan anak usaha akan
dibiayai secara terpisah. Dari kebutuhan capex
39,5 juta dolar AS, ELSA akan menutup 20 juta
dolar AS dari dana hasil proyek (project financing).
Sedangkan sisanya sebesar 19,5 juta dolar AS
dipenuhi dari kas internal dan pinjaman. Sebagian
besar dari belanja modal induk usaha tersebut
akan dipakai untuk mengembangkan unit layanan
lapangan minyak (oilfield services). Sektor ini
bakal kebagian 34,6 juta dolar AS capex untuk
pengembangan barge, slickline unit, pumping unit,
logging dan truk.

pemerintah diminta subsidi
JAKARTA (Seputar Indonesia) - Pertamina
mengusulkan pemberian subsidi untuk pembelian
alat pengonversi BBM ke gas (converter kit) oleh
seluruh pemilik kendaraan bermotor roda empat
atau lebih. “Kami berharap, pemerintah menyubsidi
sarananya dan bukan dalam bentuk harga gasnya,”
ujar Vice President Corporate Communication
Pertamina M. Harun. Menurut Harun, kurang
berkembangnya penggunaan BBG di Indonesia
dikarenakan harga BBG masih sangat rendah
ditambah infrastruktur yang tidak mendukung
sehingga pengusaha enggan menjual BBG.•RIANTI

Jadi
Pekerja
Harus Siap
Mengabdi
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Pertamina Raih ISRA 2011
Jakarta – Pertamina meraih dua penghargaan dalam ajang
Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) sebagai Winner
- Best CSR Reporting in Annual Report dan Runner Up 2 –
Best Sustainability Report on Website oleh National Center for
Sustainability Reporting (NCSR).
Penghargaan Indonesia Sustainability Reporting awards
(ISRA) yang sudah dilaksanakan untuk ketujuh kalinya ini
diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Juri NCSR Sarwono
Kusumaatmadja kepada Direktur Pemasaran dan Niaga
Pertamina Djaelani Sutomo di Hotel Mulia Senayan Jakarta,
Rabu (21/12/2011).
ISRA merupakan penghargaan tahunan yang proses
penilaiannya dilaksanakan sejak Agustus 2011. Penghargaan
ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang melaporkan
dan memublikasikan kegiatan terkait aspek lingkungan dan
sosial. Selain aspek ekonomi untuk memeilihara keberlanjutan
perusahaan itu sendiri.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina Djaelani Sutomo mengatakan kegiatan seperti
ini merupakan pemicu bagi Pertamina untuk lebih baik lagi.
“Ternyata apa yang dimiliki dan dilakukan Pertamina dinilai
oleh orang. Menjadi juara ataupun tidak bukan masalah, yang
terpenting adalah bagaimana aktifitas ini bisa terus berlanjut,”
tandasnya.
“Apalagi CSR merupakan bagian dari Pertamina yang tidak
bisa dipisahkan karena begitu banyak program kerja yang telah
dilakukan dan langsung dirasakan oleh masyarakat yang berada
disekitar wilayah kerja Pertamina,” ungkap Djaelani.
Publikasi ini termasuk program tanggung jawab sosial
(corporate social responsibility/CSR) untuk pemangku
kepentingan (stakeholder), sekaligus menyosialisasikan amanat
Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
Penghargaan tahunan ini diselenggarakan oleh NCSR yang
bekerja sama dengan Indonesian-Nederlands Association (INA),

Foto : KUNTORO

pertamina desak kontraktor
migas penuhi dmo
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Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo tersenyum lebar
setelah menerima dua penghargaan ISRA 2011 dari Ketua Dewan Juri NCSR,
Sarwono Kusumaatmadja.

Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), dan Asosiasi
Emiten Indonesia (AEI), serta didukung oleh Kementerian
Lingkungan Hidup.•NILAWATI DJ

Workshop Merger dan Akuisisi
JAKARTA - Bertempat di Lantai M Gedung Utama, fungsi Legal
Counsel menyelenggarakan workshop “Merger, Acquisition
and Due Diligence Process” pada Kamis (1/12/2011).
Workshop dibuka oleh Chief Legal Counsel Alan Frederik,
dan menghadirkan pembicara Joshua R. Wahyudi dari Price
Waterhouse Cooper.
Chief Legal Counsel Alan Frederik dalam sambutan pem
bukaannya memulai dengan konteks yang berkaitan dengan
workshop ini. Tujuannya supaya para peserta yang hadir
mengapresiasi workshop, bukan sekadar memenuhi KPI
masing-masing.
Dalam pengantarnya, Alan menekankan pada pentingnya
prinsip diligence atau kehati-hatian. Dalam hal ini sesuai dengan

konteks, kehati-hatian dalam merger dan akuisisi. Ia melihat
bahwa sekarang ‘kehatian-hatian’ sering diterjemahkan ‘tidak
atau jangan melakukan apa-apa’, karena menurutnya tidak
mungkin kegiatan usaha atau bisnis bisa berhasil tanpa
melakukan apa-apa.
Dengan kata lain, bisnis pasti mengandung risiko. Tinggal
masalahnya bagaimana memitigasi dan me-manage risiko
tersebut. Karena itu Alan pun meminta pada para pekerja Legal
untuk selalu taat pada proses, bukan pada manfaat.
Acara workshop diikuti sekitar 65 peserta yang datang
dari berbagai direktorat, khususnya Usptream Business Hulu –
Direktorat Hulu dan Pertamina Hulu Energi (PHE).•NILAWATI DJ

Medan – Pekerja Pertamina harus bersih dari segala bentuk kolusi dan nepotisme,
sehingga dalam menjalankan usahanya di bidang energi dapat berjalan dengan
professional. Bentuk clean dimulai dari proses rekrutmen pekerja, yang akan
menghasilkan pekerja baru yang siap mengabdi kepada bangsa melalui Pertamina. Hal
itu diungkapkan oleh Ambassador PT Pertamina M&T Region I, Mufti, Senin (5/12) di
2T Enviro pada acara pembukaan “Up-Skiling Pekerja Baru & Welcome KIT”
“Siap menjadi pekerja Pertamina berarti siap mengabdi di perusahaan yang memiliki
peran strategis bagi pembangunan negeri. Karena Pertamina setiap tahun harus dapat
memberikan kontribusi dalam bentuk dividen kepada Negara,” tegas Mufti yang juga
sebagai Manager HR Area Sumbagut.
Seluruh peserta “Up-Skiling Pekerja Baru & Welcome KIT” selama dua hari diberikan
pengarahan mengenai Pertamina secara keseluruhan. Analyst Industrial Relation - HR
Area Sumbagut Ridwan memberikan materi “IR Knowledge”, sedangkan Assistant

Customer Relations FRM Region I Sonny Mirath dengan
memberi materi tentang “Pertamina Region I Overview” .
Selanjutnya Section Head - HR Services Sumbagut Robina
Sinaga dan Assistant Benefit - HR Area Sumbagut Kusnadi
dengan memberikan materi “HR Services & Admin” dan Analyst
People Development- HR Area Sumbagut Yulianto memberikan
materi “People Development”.
Di hari kedua, para peserta mendapatkan pembekalan dari
Analyst People Development- HR Area Sumbagut Yulianto
yang memberikan materi tentang “Program EPD” serta Fithriani
yang juga menjabat Analyst People Development-HR Area
Sumbagut” yang membahas tentang “People Review”.•FRM
REGION I MEDAN

Cash Management
untuk Akselerasi PDSI
Jakarta - Laporan keuangan yang tersusun baik
merupakan salah satu pendukung laju perusahaan
dalam menjalankan setiap kebijakan yang tepat.
Untuk itu, PT Pertamina Drilling Service Indonesia
(PDSI) sebagai salah satu anak perusahaan
Pertamina menerapkan sebuah sistem inventarisasi
data keuangan secara akurat dan aktual bernama
Cash Management.
Cash Management merupakan sistem keuangan
secara online dimana tiap fungsi dapat meng-input
data penerimaan dan penggeluaran perusahaan
secara real time. “Ini sistemnya on line, jadi kita
langsung bisa melihat juga kondisinya. Jadi menurut
pemikiran saya, harus ada control yang harus kita
samakan. Master committee sudah dibentuk, jadi
pengawasan secara kualitas sudah berjalan sesuai
bentukan yang diharapkan. Jadi masing-masing
fungsi terwakili, juga mengontrol kualitas didapat
ketika kita akan melihat data-data di online itu,” kata
Direktur Utama PDSI Amran Anwar.
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Apresiasi untuk
Sekolah Bersih dan Sehat
SANGASANGA - PT Pertamina EP (PEP) Field Sangasanga
bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Cabang Sangasanga
dan Puskesmas Kecamatan Sangasanga memberikan apresiasi
untuk sekolah berperilaku hidup bersih dan sehat. Sekolah
yang beruntung tersebut adalah Sekolah Dasar 011 Sarijaya
Kecamatan Sangasanga. Sekolah ini merupakan pilot project
sekolah berprilaku hidup bersih dan sehat di Kecamatan
Sangasanga. Sekolah tersebut mendapatkan bantuan berupa
pembuatan tempat cuci tangan masal, pembuatan tong
sampah, rompi dokter cilik dan beberapa sarana kesehatan
sekolah.
Penyerahan bantuan ditandai dengan upacara serta
pemasangan rompi dokter cilik oleh Ali Rochmad kepada
dokter cilik SD 011 Sarijaya. Selain itu, para dokter cilik juga
membimbing para undangan untuk melakukan cara cuci
tangan benar dan baik. Ali Rochmad bersama Lurah Sarijaya,
Kepala Puskesmas serta Kepala Komite Pendidikan Kecamatan
Sangasanga juga meninjau ruang UKS SD 011 Sarijaya.
Program bersama ini adalah upaya membiasakan anak

Foto : PEP SANGASANGA

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

Pemasangan rompi kepada salah satu dokter cilik SD 011 Sarijaya.

berprilaku hidup bersih dengan mencuci tangan dengan sabun.
Hal ini juga sekaligus bersinergi dengan program Gerbang Raja
Kutai Kertanegara di bidang kesehatan. •PEP FIELD SANGASANGA

Sistem Cash Management PDSI dirancang
bersama dengan Corporate Shared Service (CSS)
Pertamina sejak Agustus 2009. Salah satu tujuan
dari Cash Management adalah mengetahui
besarnya pendapatan perusahaan dalam periode
tertentu untuk menentukan langkah tepat yang
diambil perusahaan. Pada 15 November 2011,
Cash Management PDSI digulirkan.
Amran berharap dengan menggunakan sistem
tersebut dapat mempercepat lalu lintas dan akses
pada data yang tentunya akurat, baik angka
pendapatan maupun pengeluaran. Komitmen
setiap fungsi sangat diperlukan untuk memasukkan
data-data yang benar dan terpercaya. “Secanggih
apapun IT yang kita punya, tetap harus di-back up
oleh personal-personal yang punya kompetensi
yang kuat di bidangnya masing-masing,” katanya.
•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Kick Off Implementasi ERP JOB PTOK
JAKARTA - Corporate Shared Service (CSS) berkomitmen
mengantarkan anak dan cucu perusahaan dalam implementasi
ERP. Kali ini giliran anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi
(PHE) JOB PTOK yang melakukan Kick Off Implementasi ERP
di Jakarta pada (13/9/2011).
Implementasi ERP di JOB PTOK (Join Operating Body
Pertamina Talisman Ogan Komering) merupakan yang pertama
di anak perusahaan Hulu. Diharapkan implementasi ini bisa
menjadi pilot project bagi anak perusahaan PHE lainnya.
Direktur Keuangan PHE Hemzairil mengharapkan ERP bisa
dijadikan sistem di semua JOB, sehingga PHE bisa memberikan
support terhadap anak perusahaan. “Mari kita dukung bersama
implementasi ERP MySAP di JOB PTOK, saya percaya dengan
disiplin yang tinggi proyek ini akan berhasil dan kita semua

mendapat manfaat,” ungkap Hemzairil.
General Manager JOB PTOK, Zakaria Harun mengucapkan
terima kasih kepada CSS dan PHE yang membantu dalam
implementasi ERP di JOB PTOK. “Kami sekarang sedang
bergerak ke perbaikan sistem, salah satunya dengan imple
mentasi ERP. Saya minta dukungan semua pihak supaya ini
bisa berjalan dengan lancar, karena masih banyak yang harus
kita perbaiki,” papar Zakaria.
Menurut Benny Ishanda, Head of Business Demand
Pertamina, implementasi ERP di JOB PTOK ini merupakan
tindak lanjut arahan Dirut Pertamina yang menginginkan semua
Pertamina, anak perusahaan dan bahkan cucu perusahaan
dapat menggunakan ERP yang sama.•CSS

J AKA R TA - U n t u k
mendapatkan best talent
yang menjalankan bisnis di
masa depan, PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) dibantu
o l e h C o r p o r a t e S h a re d
Service (CSS) menciptakan
aplikasi e-recruitment.
Sebagai puncaknya, pada
(14/12/2011) dilaksanakan Go
Live Aplikasi e-Recruitment
di Ruang Rapat PT PHE
Lantai 7, Gedung Kwarnas
Pramuka Jakarta, dan diikuti
oleh jajaran manajemen PT
PHE, CSS, HR Persero dan
fungsi yang terkait.
VP Human Capital &
Administration PHE Hary
Soebandrio menyampaikan
laporan mengenai aplikasi
e-recruitment di PHE. Hary

mengatakan bahwa aplikasi
ini adalah role model sinergi
yang baik karena terdiri dari
HR Persero, CSS, HR ONWJ
dan HR WMO yang hasilnya
bisa dinikmati bersama.
Aplikasi yang ada saat ini
baru merupakan go live tahap
pertama, yang direncanakan
terus disempurnakan sampai
dengan tahap ketiga pada
April 2012, mencakup seluruh
modul sortir, pemanggilan
otomatis, dan proses hiring.
Menurut Direktur Utama
PHE Salis S. Aprilian, PHE
merupakan anak perusahaan
di bidang hulu yang pertama
mengintegrasikan sistem dan
aplikasi e-recruitment dengan
Pertamina. Sistem rekrutmen
yang berbasis IT ini diciptakan

untuk mengembangkan
sistem yang dimiliki seb e
lumnya. “Saya berharap ada
continuous improvement,
karena kalau tidak ada, bisa
disalahgunakan,” tegasnya.
VP IT Operation Per
tamina Jeffrey Tjahja Indra
mengatakan bahwa CSS
gembira bisa menjadi satu
fungsi yang mendukung
program Integrated Talent
Management PHE. Menurut
Jeffrey, teknologi informasi
yang beradu cepat antara
kebutuhan dan pemenuhan
harus diimbangi dengan
kemampuan SDM yang andal.
“Sekali lagi selamat atas go
live dan mari kita tingkatkan
kerja sama untuk kemajuan
yang lebih baik,” ungkap

Jeffrey.
Sementara VP People
Management HR Insan Pur
warisya L. Tobing, menyatakan
harapannya bahwa aplikasi ini
dapat membantu Pertamina
Group memperoleh talent
terbaik. “Proses rekrutmen
ini melibatkan banyak pihak,
sehingga saya berharap
aspek fairness harus tetap
dipertahankan,” pesannya.
Pada bagian akhir, Dirut
PHE Salis S. Aprilian melakukan
Go Live Ceremonial dengan
mencoba secara langsung
aplikasi e-recruitment. Go live
aplikasi e-recruitment di PHE
ini semakin memantapkan
posisi CSS untuk melayani
semua pelanggan dalam
implementasi ERP.•CSS

Foto : PEP RANTAU

Go Live Aplikasi e-Procurement PHE

RANTAU - Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-54
Pertamina, PT Pertamina EP (PEP) Field Rantau Region
Sumatera bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia
(PMI) Langsa menyelenggarakan aksi donor darah di
Wisma Jeumpa Pertamina Field Rantau, (7/12/2011).
Aksi sosial donor darah merupakan agenda rutin
setiap tahun yang dilaksanakan PEP Field Rantau dan
diikuti Tim Manajemen PEP Field Rantau, para pekerja
dan pekarya beserta keluarga, serta masyarakat yang
berada di sekitar Komplek Pertamina Field Rantau.
Ketua panitia pelaksana Rosdani mengatakan, jumlah
peserta kegiatan donor kali ini banyak, yaitu 97 pria dan
26 perempuan.
Field Manager Pertamina EP Field Rantau Irwansyah
menyambut baik kegiatan aksi sosial donor darah ini,
yang merupakan wujud kepedulian sosial terhadap
sesama. •PEP FIELD RANTAU
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:

HR Contact Center

(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30 WIB)
Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau
email : sdmcontactcenter@pertamina.com
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Kaleidoskop QM

PERJALANAN PANJANG,
PROSES PEMBELAJARAN DAN KISAH SUKSES
INSAN MUTU PERTAMINA TAHUN 2011
Kesepakatan Quality Management Forum (QMF) 2010 menjadi tonggak dimulainya perjalanan
panjang kegiatan QM tahun 2011. Rencana kegiatan yang tersusun dalam Calendar of Event (CoE)
menjadi agenda kerja sepanjang tahun 2011 para Insan Mutu untuk dilaksanakan dengan sukses,
efektif, dan efisien, serta sesuai kerangka waktu yang telah ditentukan.
Empat pilar utama dalam menggerakkan kegiatan quality management adalah Standardization
Management (SM), Continuous Improvement Program (CIP), Pertamina Quality Assessment (PQA),
dan Knowledge Management Pertamina (KOMET).
Calendar of Event dan Rapat
Kerja Quality Management. CoE
Quality Management merupakan
acuan penyusunan kegiatan QM di
Direktorat dan Anak Perusahaan
agar terjadi keselarasan kegiatan di
seluruh QM baik Korporat, Direktorat
maupun Anak Perusahaan. Ini adalah
salah satu hasil kesepakatan bersama
Insan Mutu Pertamina dalam Quality
Management Forum yang dilaksanakan
pada Desember 2010. Finalisasi
dilaksanakan pada (25/1/2011) dengan
penandatanganan CoE oleh empat
perwakilan dari Quality Management
"#$%$&%'%$(%$%$!)*%+,'-!.%$%(#/#$'!
Direktorat.
0%+#$&%1!23!45#$'!6788!
Pada (11-12/7/2011), Quality
Management melakukan evaluasi
atas pencapaian kinerja selama satu
!
semester dalam kemasan Rapat Kerja Tengah Tahun Quality Management.

Standardization Management (SM). Dengan banyaknya penggunaan aplikasi sistem manajemen
ISO di seluruh sentra operasi Pertamina, maka telah ditetapkan sebuah tatanan yang diperlukan
dalam pengelolaan dan monitoring implementasi Sistem Manajemen dalam Code of Pertamina Quality
Management System oleh para Insan Mutu Pertamina dari seluruh Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan
Anak Perusahaan dalam Rapat Kerja Manajemen Mutu Tengah Tahun di Bandung, (11-12/7/2011).
Implementasi Code tersebut akan dimulai pada 2012 setelah selesainya semua TKO yang terkait
dengan semua kegiatan di quality management.
Continuous Improvement Program (CIP). Berbagai kegiatan telah dilakukan berkaitan dengan CIP.
(1) 10 -11 Maret : Pelatihan Audit CIP untuk para calon auditor CIP; (2) 11 April - Agustus : 87
Risalah peserta presentasi CIP tingkat Korporat dari seluruh Unit Operasi/ Usaha/ Bisnis dan Anak
Perusahaan berhasil diaudit oleh 20 auditor; (3) 15 - 16 Juni : PKM PASTI PAS IPOD meraih peringkat
MERIT dalam Konvensi Mutu Internasional – International Exposition on Team Excellence (IETEX) di
Singapura; (4)Upskilling 19 Juri CIP berpengalaman yang akan ditugaskan pada Annual Pertamina
Quality (APQ) Awards bulan Nopember; (5) 26-27 September: Presentasi CIP Dit. Non Teknis
dan Kantor Pusat, diikuti 16 Gugus dan melibatkan 6 juri internal; (6) 28 September : Penetapan
pemenang Penghargaan Konvensi CIP Dit. Non Teknis & Kantor Pusat tahun 2011; (7) 29 Nopember
- 2 Desember : Pertamina meraih 7 kategroi Platinum, 19 Gold, dan 10 Silver dalam Temu Karya Mutu
dan Produktifitas Nasional (TKMPN) di Makassar.
Pertamina Quality Assessment (PQA). PQA Life Cycle merupakan rangkaian proses yang harus
dilaksanakan dalam membangun “infrastruktur” untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih
baik bagi Fungsi, Unit Operasi/Usaha/Binis dan Anak Perusahaan yang akan menjadikan Pertamina
sebagai Perusahaan Excellent.
(1) 6 April: Kick-Off PQA Life Cycle ditandai dengan Launching Buku KKEP; (2) Penandatanganan
“KOMITMEN PENINGKATAN KINERJA MELALUI PROGRAM YANG BERBASIS KRITERIA KINERJA
EKSELEN (KKEP)” sebagai bentuk komitmen manajemen atas pelaksanaan PQA Life Cycle.
a. Pembinaan / pelatihan:
• 31 Januari : Forum Coaching Action for Improvement (AFI) melibatkan para Team Leader Examiner
dan para PIC OFI-AFI Aplikan
• 22-25 Februari: Pelatihan Awareness PQA Berbasis KKEP dan Teknik Penyusunan DA Batch I
• 21 -24 Maret: Pelatihan Awareness PQA Berbasis KKEP dan Teknik Penyusunan DA Batch II, III
• 28 -29 April : Training Upskilling for Examiner PQA dengan melibatkan 32 orang examiner dan 3
orang instruktur internal.
b. Assessment
• 31 Mei-Juni : Asesmen Aplikan Batch I
•15 – 24 Juni : Asesmen Aplikan Batch II
• 4 -22 Juli : Asesmen Aplikan Batch III
c. Sidang Dewan Judges
• 18 Oktober: Sidang Dewan Judge yang merupakan proses finalisasi hasil assessment
d. Tindak Lanjut OFI-AFI
Rapat Konsolidasi Penyelesaian Outstanding OFI-AFI PQA triwulan pertama dilaksanakan pada
tanggal 04 – 05 April 2011, untuk memonitoring pencapaian penyelesaian OFI dengan hasil 15,2%
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(exclude Anak Perusahaan) atau 19,3% (include Anak Perusahaan) melebihi target 5%. Monitoring
triwulan II kedua dilaksanakan pada tanggal 07 dan 08 April 2011 dengan realisasi sebesar 68%
(exclude Anak Perusahaan) atau 45,6% (include Anak Perusahaan) melebihi target (target KPI TW
I = 25%). Monitoring triwulan ketiga dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Oktrober 2011 dengan
realisasi sebesar 90.2% (exclude Anak Perusahaan) atau 83.5% (include Anak Perusahaan) melebihi
target (target KPI TW III = 75%).Triwulan keempat dilaksanakan pada tanggal 5 - 6 Desember 2011
dengan realisasi akhir untuk tahun 2011 adalah 94.5% (exclude Anak Perusahaan) atau 98.5%
(include Anak Perusahaan) melebihi target (target KPI TW IV = 90%).
Knowledge Management Pertamina (KOMET). Dengan telah ditetapkannya Peningkatan
Budaya Knowledge Sharing di Pertamina sebagai salah satu item Shared KPI bagi seluruh Pejabat
setingkat L2D di seluruh lingkungan Perusahaan, mengindikasikan komitmen yang kuat bagi seluruh
entitas Perusahaan untuk bersama-sama meningkatkan kinerja dan kompetensi melalui budaya
berbagi Pengetahuan.
Berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai media baik online maupun off-line
oleh seluruh PIC atau penggerak KOMET.
Rapat koordinasi dan Workshop KOMET pada tanggal 21 – 22 Pebruari 2011 dilaksanakan
dalam rangka penyusunan rencana kerja, sosialisasi KPI Shared, dan pengembangan Portal
KOMET. Forum Sharing KOMET secara reguler dilaksanakan setiap bulan dengan tema yang terkait
pencapaian Laba 17,7 T.
Dalam rangka pelaksanaan MAKE Study, beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain
workshop penyusunan KOMET Bluebook
pada tanggal 04 – 05 April 2011.
Pengumpulan dan penyusunan evidence
untuk KOMET Bluebook. Pelaksanaan
Panelist Meeting untuk menyamakan
persepsi dalam penilaian MAKE Study
dilakukan pada tanggal 13 April 2011.
Sebagai salah satu tahapan MAKE
Study yang diikuti oleh KOMET adalah
presentasi yang dilakukan pada tanggal
15 Juni 2011 Presentasi Make Award. Tim
KOMET melakukan presentasi Company
Knowledge Profile (CKP) dihadapan para
panelis sebagai salah satu poin penilaian
dalam KOMET AWARD.
KOMET melalui badan konsultansi
melakukan Employee Survey pada tanggal
!
28 Juni 2011 memberikan hasil bahwa kurangnya
keterlibatan Manajemen dalam peningkatan
budaya berbagi pengetahuan. Selain itu, pekerja juga memberikan respon yang positif terhadap
perkembangan KOMET dan kontribusinya dalam upaya peningkatan kompetensi dan pengetahuan di
Perusahaan.
Media off-line yang digunakan KOMET untuk berbagi pengetahuan adalah Forum Sharing
Knowledge baik dalam format roundtable discussion maupun expert Forum. Direksi yang telah
menunjukkan komitmennya dalam upaya meniptakan budaya berbagi pengetahuan antara lain
Waluyo- DIrektur Umum, Afdal Bahaudin – Direktur Keuangan, dan Djaelani Sutomo- Direktur
Pemasaran & Niaga.
Annual Pertamina Quality (APQ) Awards. Dengan mengusung tema “Tingkatkan Budaya
Inovasi & Kreatifitas yang Berkelanjutan dengan Semangat Terbarukan untuk Mendukung Visi Baru
Pertamina”, APQ Awards 2011 memberikan apresiasi kepada Manajemen maupun pekerja yang telah
berkontribusi dalam menggerakan dan menumbuhkan aktifitas quality management sehingga dapat
meningkatkan kinerja baik individu, kelompok, unit/region dan dalam Perusahaan pada 31 Oktober –
2 Nopember 2011 di Kantor Pusat. Sebanyak 95 risalah yang terdiri dari 41 GKM, 22 PKM, dan 32
SS ikut bertanding dalam presentasi CIP dalam acara tersebut. Dari para nominasi terbaik tercatat
value creation sebesar Rp, 1,6 triliun.
Sebanyak12 kategori penghargaan diberikan kepada Manajemen dan Pekerja yang melakukan
berbagai kegiatan perbaikan berkesinambungan dalam bentuk Continuous Improvement Program
(CIP), Pertamina Quality Assessment, Implementasi Sistem Manajemen dan pembangunan budaya
berbagi pengetahuan melalui Knowledge Management Pertamina (KOMET).
Quality Management Forum (QMF) 2011. Evaluasi kinerja selama hampir satu tahun untuk
seluruh quality management baik yang ada di Kantor Pusat maupun di Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan
Anak Perusahaan dilaksanakan dalam Quality Management Forum (QMF) yang dilaksanakan pada
12- 13 Desember 2011. Kegiatan ini berhasil merumuskan kebijakan dan sasaran strategis meliputi
kegiatan SM, PQA, KOMET, CIP dan Organisasi QM. Untuk pertama kalinya pulalah, Insan Mutu
mempunyai Roadmap QM yang selaras dengan RJPP Pertamina dan program pembelajaran untuk
seluruh Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan yang sesuai untuk kebutuhan QM baik
secara fungsional maupun struktural.
Dengan berkoordinasi dan bersinerginya para insan mutu yang mempunyai kompetensi yang
relevan sesuai isu tersebut, diharapkan pada tahun 2012 insan mutu yang dimotori oleh fungsi
Quality Management di seluruh Unit Bisnis/Region dan Anak Perusahaan dapat melakukan aksi
dan aktifitas strategis yang dapat mempercepat dan menajamkan langkah Pertamina dalam menuju
kinerja menggapai cita-cita sesuai maksud dan tujuan pendiriannya. Semoga.•
oleh Dewi Hanifah, Quality Management - General Affairs Directorate

http://intra.pertamina.com/KOMET

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

Bulan Menanam
100 Juta Pohon
Foto : PRIYO WIDIYANTO

JAKARTA - Dalam rangka ulang tahun ke-54 Pertamina, PWP Tingkat
Pusat Korporat Non Direktorat mengadakan program “Bulan Menanam
100 Juta Pohon” di Kelurahan Cengkareng, Jakarta, pada (7/12/2011).
Hadir pada acara ini ketua PWP Tingkat Pusat Korporat Non Direktorat
Rinie Hari Karyuliarto. PWP memberikan 300 bibit pohon mangga dan
300 jambu air siap tanam untuk 17 RW di kelurahan tersebut. Diharapkan
program penanaman pohon ini dapat mengurangi intensitas banjir di
sekitar daerah Cengkareng.•PRIYO widiyanto

Seminar Anti Aging

Foto : WAHYU NUGRAHA RUSLAN

JAKARTA - Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat bekerja sama
dengan PT Mustika Ratu mengadakan “Seminar Sehari Anti Aging”.
DR. BRA. Mooryati Soedibyo tampil sebagai pembicara dan dihadiri
Maria Shelena, Putri Indonesia sekaligus Duta Sari Ayu Martha Tilaar,
pada (12/12/2011). Dra, Dewita Agus, M. Pharm. Apt. Dan Dr.
Indradewi Hatiningasih juga tampil sebagai pembicara dalam seminar
ini. Ketua Umum PWP Kania Afdal berharap seminar ini dapat
memberikan pengetahuan baru mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan kulit dan kecantikan. “Sehingga apabila penampilan kita
terlihat baik, tentunya akan membantu rasa percaya diri kita,” ujar
Kania.•WAHYU nugraha ruslan

Dana Pembinaan
untuk PBSI

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Bila pembaca seorang yang awam
dalam desain grafis, dan butuh suatu
identitas bagi perusahaan atau produk
yang dimiliki, sebaiknya percayakan
hal tersebut kepada ahlinya, seperti
desainer agensi maupun desainer
perorangan yang mempunyai
kompetensi di bidang ini. Dikarenakan
mendesain bukanlah perkara mudah
yang dapat diselesaikan dalam hitungan
jam atau hari.
Dalam mendesain logo diperlukan
beberapa tahapan, diantara lainnya
adalah riset dan analisa brand
yang bersangkutan maupun brand
pesaingnya, menentukan strategi
komunikasi dan visual sesuai
karakteristik brand, memahami
dan mengidentifikasi problem klien,
menawarkan solusi yang tepat¸
keterampilan komunikasi, analisa
situasi, presentasi dan pengembangan
kepribadian. Ingat bahwa membuat
logo bukanlah pekerjaan yang dapat
selesai dalam waktu singkat, dan
selama periode itu harus berhubungan
terus dengan klien dan memupuk rasa
percaya satu sama lain. Mendesain
logo menuntut kesabaran dan kekuatan
mental, disamping tuntutan akan hasil
desain yang prima.
Buku ini lebih berfokus pada
pembahasan tentang logo sebagai
wajah sebuah brand, logo sebagai
ientitas fisik yang paling utama. Karena
merupakan bagian dari dunia branding
yang sangat luad dan kompleks,
maka kan dijumpai pembahasan
secara umum tentang brand dan
istilah-istilahnya di sana-sini. Prinsipprinsip yang dijabarkan dalam buku ini
bersifat sebagai pertimbangan secara
fungsional dan bersifat umum, bukan
prinsip yang kaku.
Seperti pada bidang keilmuan yang
lain, desain grafis tidak berdiri sendiri
secara eksklusif. Logo dan identitas
visual adalah salah satu bahasan dalam
desain grafis yang sering menyentuh
bidang keilmuan lain seperti ilmu
komunikasi, pemasaran, neuroscience,
psikologi dan lain-lain.
Mendalami logo dan identitas, kita
semakin disadarkan bahwa desain
grafis tidak berdiri sendiri secara
eksklusif dan tidak statis. Para pemain
yang bergelut di bidang ini tidak cukup
hanya duduk diam dan berkarya dalam
kamar tertutup, melainkan harus pergi
keluar dan bergaul dengan profesional
di bidang lain serta aktif mencari
informasi baru. Intinya terus membuka
mata dan telinga, sigap terhadap
perubahan-perubahan yang terjadi di
sekelilingnya.•PERPUSTAKAAN

Foto : PRIYO WIDIYANTO

JAKARTA - Dalam rangka ulang tahun ke-54 Pertamina, PWP
Tingkat Pusat bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Pertanian
DKI Jakarta mengadakan acara “Gerakan Perempuan Menanam
Pohon” di Pantai Indah Kapuk, Jakarta pada (8/12/2011). Hadir
pada acara ini Ketua Umum PWP Pusat Kania M. Afdal, Wati Edi
Setianto, serta Dwi M. Husen. Lokasi yang akan dijadikan Taman
Manggrove Nasional ini bertujuan untuk menjaga lingkungan dan
memperbaiki ekosistem sekitar. Kali ini PWP memberikan 1.540

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan memberikan dana pembinaan kepada
Ketua PBSI Djoko Susanto sebesar Rp 2 miliar
pada penutupan kejuaraan “PERTAMINA OPEN
CHAMPIONSHIP 2011” di Hall Bulu Tangkis Asia
Afrika Senayan, Jakarta, pada (18/12/2011).
Sebanyak 14 pertandingan yang terdiri dari Ganda
dan Tunggal Dewasa Putra Putri, Taruna Putra
Putri, Remaja Putra Putri dan Veteran dimainkan
dalam turnamen kali ini. Total hadiah yang diberikan
Pertamina kepada para atlet bulutangkis pada
kejuaran kali ini sebesar Rp 300 juta.•PRIYO widiyanto
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700 Kendaraan
Uji Emisi
Bersama Pertamina
Surabaya – PT Pertamina (Persero)

PENGUNDIAN GRAND PRIZE
HR EXPO 2011

bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota
Surabaya menggelar uji emisi yang diikuti oleh

JAKARTA - Vice President HRDevelopment Judo Irianto membacakan
pemenang Grand Prize HR Expo 2011.
Kegiatan berlangsung di Lantai Ground
Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Jumat
(9/12). Adapun pemenangnya adalah
Yulie Sinaga – SPI mendapatkan Samsung
Galaxy Tab 10.0; Ageng Nugroho – CSS
mendapatkan Samsung Galaxy Tab 7.0;
Gusnida – RD mendapatkan tiket PP
Jakarta-Singapura; Yerizon-Umum dan
Irma Herawati – Medical mendapatkan
tiket PP Jakarta-Denpasar; serta Singgih
Y – Keuangan mendapatkan jam tangan
Tissot. •NILAWATI DJ

sekitar 700 kendaraan. Kegiatan bertajuk “Cintai
Bumimu, Cintai Kendaraanmu” ini digelar pada
(4-7/12/2012).
Program Uji Emisi yang dilaksanakan

terutama di Kota Surabaya. Uji Emisi dilakukan
secara tiga tahap, yaitu untuk kendaraan
pelanggan (masyarakat umum), pekerja dan
oustsourcing serta mobil tanki.

Pertamina
peduli sesama

Uji emisi pertama dilakukan untuk
kendaraan pelanggan. Total kendaraan yang

JAKARTA - Sebagai wujud kepedulian
terhadap sesama, Pertamina bekerja
sama dengan Palang Merah Indonesia
menyelenggarakan aksi sosial berupa donor
darah, di lantai Ground Kantor Pusat Pertamina
(21/11/2011). Agenda rutin yang diadakan tiga
bulan sekali ini diikuti oleh para pekerja dan
pekarya di lingkungan Kantor Pusat Pertamina.
Pada kesempatan tersebut Direktur SDM
Rukmi Hadihartini dan Direktur Hulu Muhamad
Husen ikut menyumbangkan darahnya. Donor
darah kali ini berhasil mengumpulkan 118.600
cc darah. Dari 500 pendaftar, hanya 404 yang
benar-benar bisa dipakai darahnya. Darah
tersebut selanjutnya disimpan di PMI untuk
menambah pasokan darah yang relatif masih
sangat minim karena banyaknya pasien yang
membutuhkan darah.•KUN

ikut serta mencapai 467 kendaraan. Kegiatan
ini merupakan apresiasi perusahaan terhadap
konsumen setia produk-produk Pertamina,
baik BBK maupun Pelumas. Karena pada
saat uji emisi dilakukan, peserta yang dapat
menunjukkan struk pembelian BBK atau
Pelumas Pertamina, berhak mendapat
kesempatan ikut undian berhadiah. Bagi 100
pelanggan pertama yang lolos uji emisi, akan
mendapatkan give back 100% sesuai dengan
nilai struk yang ditunjukkan sebelumnya. Dan
semua peserta berkesempatan mendapatkan
grand prize senilai Rp 10 juta untuk 4 peserta.

Foto : KUNTORO

terciptanya udara yang bersih dan sehat

Foto : PRIYO WIDIYANTO

menjelang HUT ke-54 Pertamina ini merupakan
upaya perusahaan untuk mendukung
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Selain itu, Pertamina juga menggelar pojok
konsultasi seputar dunia otomotif terutama

TASYAKURAN DAN
DZIKIR BERSAMA
PERTAMINA

mengenai pemakaian BBM yang tepat,
pemilihan Pelumas sesuai kebutuhan kendaraan
hingga alternatif pengganti freon AC mobil

JAKARTA - Dalam rangkaian
memperingati HUT Ke – 54 Pertamina,
Badan Dakwah Islam (BDI) mengadakan
dzikir bersama dan tasyakuran yang
dipimpin oleh Ust. Ahmad Al Habsyi,
di lantai M Gedung Utama Pertamina
Pusat, pada (13/12/2011). Acara tersebut
dihadiri oleh Direktur Keuangan M. Afdal
Bahaudin, Direktur SDM Rukmi Hardi
Hartini, SVP Perkapalan Suhartoko dan
90 jama’an haji Pertamina.
Dalam ceramahnya, Ustad Al Habsyi
menyampaikan tanda-tanda seseorang
yang pantas dikatakan haji mabrur. Al Habsyi
juga memberikan tips, bila seseorang ingin
sukses harus meningkatkan kecerdasan
spiritual dan kecerdasan sosial”.•WAHYU NR

dengan produk yang lebih ramah lingkungan,
yaitu Musicool.
Sedangkan pada 6 Desember 2011, uji
emisi diperuntukkan bagi kendaraan pekerja
dan outsourcing yang dilakukan bersamaan
peserta juga diuji BBM. Dari hasil ini bisa terlihat
apakah pekerja Pertamina juga menggunakan
BBK atau justru masih menggunakan BBM
subsidi. Total kendaraan yang ikut serta
mencapai 161 kendaraan yang didominasi

Foto : WAHYU NUGRAHA RUSLAN

dengan Gerebek Produk dimana kendaraan

kendaraan roda dua.
Sedangkan pada 7 Desember 2011, juga
diadakan uji emisi untuk sekitar 100 mobil tanki
di Terminal BBM Surabaya Group. Hasil dari
uji emisi ini akan menjadi dasar evaluasi para
transporter BBM agar tetap menjaga kondisi
kendaraannya sehingga layak beredar.
untuk selalu menjaga kendaraan yang kami
gunakan baik kendaraan pekerja maupun mobil
tanki agar tidak menimbulkan emisi di luar
batas yang sudah ditentukan. Dan di sisi lain,
sebagai apresiasi kami terhadap pelanggan,
kami juga memfasilitasi mereka melakukan uji
emisi untuk kendaraannya masing-masing,” ujar
Asisstant Manager External Relations Eviyanti
Rofraida.•FRM REGION V

KOMISI VI DPR RI KUNKER
KE SULAWESI BARAT
MAMUJU - SVP Fuel Marketing & DistributionDjoko Prasetyo sedang memperkenalkan
sekaligus mempersilakan GM FRM Region
VII-Adi Nugroho (kiri) untuk membawakan
presentasi tentang alur bisnis Pertamina di
wilayah Sulawesi Barat kepada Komisi VI DPR
RI dalam Kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi
Barat pada akhir Oktober tahun lalu. Pada
kesempatan tersebut hadir pula perwakilan dari
beberapa perusahaan, diantaranya: PT. PLN,
PT. ANTAM, PT. SEMEN TONASA, dll.•FRM
REGION VII

Foto : FRM REG. VII

“Melalui uji emisi ini, kami berkomitmen
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Palembang - Pertamina kembali membuktikan
komitmennya dalam mendukung percepatan
kemajuan di bidang pendidikan. Memperingati
Hari Ulang Tahun ke-54 Pertamina, Fuel Retail
Marketing (FRM) Region II Sumbagsel memberikan
bakti pendidikan dengan menyumbangkan bantuan
mebel untuk SMP-SMU NU Palembang.
Bantuan mebel ini diserahkan secara simbolis
oleh Ast Comunnity Development FRM Region
II Sumbagsel, Rico Raspati, pada (7/12/2011),
di SMP-SMU NU Palembang. Sedangkan
pihak sekolah diwakilkan langsung oleh masing
mas ing Kepala Sekolah sekaligus pengelola
Yayasan Pendidikan Nadlatul Ulama Palembang,
Mochammad Yunus.
“Ini merupakan bentuk kepedulian kami guna
mendukung kegiatan belajar dan mengajar di SMPSMU NU Palembang yang lokasinya masuk ring 1
Kantor Unit FRM Region II. Kami berharap bantuan
ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknyanya dan
memberikan nilai tambah yang besar bagi kemajuan
pendidikan khususnya,” ungkap Rico.
Bantuan yang diberikan sebanyak 120 set
bangku dan meja belajar dengan kombinasi 1 meja
2 kursi senilai Rp 40 juta. Bantuan ini diestimasi
berdasarkan kebutuhan pihak sekolah sekitar 6
ruang kelas.
Sementara itu Mochammad Yunus meng
ungkapkan terima kasih atas bantuan yang
diberikan mengingat dengan kondisi saat ini salah
satu komponen penunjang proses belajar mengajar
yang sangat dibutuhkan pihaknya adalah bangku
dan meja sekolah. Selama ini dengan keterbatasan
dana serta status sekolah sebagai sekolah swasta
membuat pihaknya hanya menggunakan sistem
tambal pasang terhadap bangku sekolah yang
sudah rusak. Dan lebih parahnya lagi beberapa
bulan terakhir dikarenakan semakin sedikitnya
bangku dan meja sekolah yang bisa digunakan
pihaknya terpaksa memodifikasi bangku menjadi
3 siswa untuk satu meja.•FRM REGION II
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CSR Award untuk Pertamina
J a k a r ta – P r o g r a m
CSR (Corprate Social
Responsibility) Pertamina
mendapat penghargaan
dalam Indonesian CSR Award
(ICA). Hajatan tiga tahunan
tersebut digelar atas kerja
sama Kementerian Sosial
dengan Corporate Forum
for Community Development
(CFCD) yang bertujuan
mengapresiasi para pelaku
usaha atas program-program
pemberdayaan masyarakat
yang telah dijalankan peru
sahaan.
Pertamina meraih dua
CSR Award dalam perhelatan
yang digelar Kamis malam
(15/12/2011) di Balai Kartini,
Jakarta. Desa Binaan Per
tamina yang berada Tambak
rejo, Semarang, meraih
P l a t i n u m Aw a rd s u n t u k
kategori ekonomi. Sementara
program Green Act Pertamina
mendapatkan Silver Award
untuk kategori lingkungan.
Ketua CFCD Suwandi
mengemukakan program
Indonesian CSR Award kali ini
memberikan kriteria penilaian
berdasarkan 7 aspek dari ISO
26000 Social Responsibility.
Yakni, pengembangan masya
rakat, konsumen, praktek
kegiatan institusi yang sehat,
lingkungan, ketenagakerjaan,
hak asasi manusia, dan
organisasi pemerintahan.
Desa Binaan Pertamina
Tambakrejo, berhak menda
patkan Platinum Award CSR
karena program pemberdayan
masyarakat di sekitar
daerah operasi Pertamina
itu mencakup banyak hal,

Foto : CSR/PERTAMINA

Mebel
untuk Sekolah
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Manager CSR Pertamina Ifki Sukarya dan Senior Officer Environment Pertamina Julian Iskandar Muda dengan dua
penghargaan yang diterima Pertamina.

dari pendidikan, lingkungan,
kesehatan, infrastruktur dan
pembinaan usaha masyarakat
yang berkelanjutan.
Manager CSR Pertamina,
Ifki Sukarya menyatakan
Pertamina telah melaksanakan
program desa binaan di 10
titik yang tersebar di pulau
Jawa sejak awal tahun 2011.
“Penerapan Program Desa
Binaan, merupakan perubahan
paradigma tanggung jawab
sosial Pertamina yang tadinya
sekadar charity, menjadi
program yang sustain dan
fokus. Program tersebut harus
didasarkan pada kebutuhan
masyarakat dan diukur tingkat
keberhasilannya,”ujar Ifki.
Karena itulah layaklah
kiranya jika dewan juri
CSR Award memberikan
penghargaan kategori Plati

num pada Desa Binaan
Ta m b a k re j o . M e n g i n g a t
penilaian tidak sekadar dari
proposal yang diajukan, tetapi
juga diikuti dengan presentasi,
dan peninjauan dewan juri
ke lapangan. “Peninjaun di
lapangan menjadi salah satu
penilaian, karena dewan
juri ingin melihat langsung
sustainability program desa
binaan di masyarakat,”tambah
Ifki.
Desa Binaan yang
digarap Pertamina dilakukan
dengan metode baku
melalui social mapping, need
assesment, serta melibatkan
forum stakeholder sebagai
wadah musyawarah desa
yang melibatkan berbagai
stakeholder terkait. Pro
gram yang disepakati dilak
sanakan dengan dukungan

pendampingan dari pihak
kompeten, baik itu tenaga
sosial, LSM, ataupun Per
guruan Tinggi untuk memas
tikan masyarakat dapat me
lakukan perubahan pola pikir
dan keberhasilan program
diukur serta dievaluasi
bersama.
Sementara itu, Green
Act adalah program yang
melibatkan anak sekolah yang
bertujuan untuk meningkatkan
kecintaaan dan kepedulian
terhadap lingkungan,
mulai dari lingkup sekolah,
lingkungan rumah siswa,
hingga lingkungan masyarakat
sekitar sekolah. Kegiatannya
diwujudkan dengan lomba
sekolah pelopor lingkungan,
kreasi daur ulang serta melu
kis bertema lingkungan. •DEWI
SRI UTAMI

BALIKPAPAN – Bertepatan dengan HUT ke-54 Pertamina,
Fuel Retail Marketing (FRM) Region VI Kalimantan menyerahkan
secara simbolis bantuan Sudut Sains dan Taman Lalu Lintas
kepada Rumah Pintar Entikong senilai hampir Rp 1 miliar.
Sebagaimana karakteristik wilayah perbatasan lainnya di
Indonesia, Kabupaten Entikong memiliki banyak keterbatasan
dalam infrastruktur dan akses terhadap informasi. Kondisi ini
membuat Pertamina dan Kodim Kabupaten Sanggau tergerak
untuk mendirikan Rumah Pintar untuk masyarakat Kabupaten
Entikong. Di Kabupaten Entikong sendiri hanya ada lembaga
pendidikan setingkat SD dan SMP dengan sarana dan prasarana
yang terbatas. Untuk itu, keberadaan Rumah Pintar menjadi
sangat berarti untuk menyediakan wadah bagi masyarakat di
perbatasan Entikong – Malaysia dalam menambah wawasan.
Dengan berjarak hanya 1 km dari garis perbatasan dengan

Malaysia, Entikong menjadi wilayah yang rentan dengan
pengaruh nilai-nilai dan ideologi dari luar. Dengan semangat
nasionalisme, Pertamina turut mendukung upaya Kodim
Sanggau untuk mencerdaskan masyarakat perbatasan.
Dukungan Pertamina melalui kegiatan CSR tersebut berupa
pembangunan Sudut Sains dan Taman Lalu Lintas di area
Rumah Pintar. Di dalam Sudut Sains terdapat maket proses
bisnis Pertamina dari hulu ke hilir. Diharapkan dengan adanya
Sudut Sains tersebut, masyarakat perbatasan lebih mengenal
Pertamina. Sedangkan Taman Lalu Lintas merupakan taman
bermain untuk anak – anak TK.
“Bantuan Pertamina tersebut merupakan bentuk kepedulian
Pertamina untuk memupuk nasionalisme di wilayah perbatasan.
Sebagai perusahaan nasional Negara ini, kami merasa memiliki
kewajiban untuk melakukan hal itu,” ucap GM FRM Region VI

Maket bisnis Pertamina yang ada di Sudut Sains.

Foto : FRM REG. VI

Merangkul Wilayah Perbatasan

Afandi. Di tempat terpisah, Letkol. Ade Herry selaku Komandan
Kodim Sanggau menyampaikan terima kasih atas peran
Pertamina dalam upaya mencerdaskan wilayah perbatasan.
•FRM REGION VI
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Depok - Komitmen Pertamina untuk meningkatkan kualitas
pendidikan tinggi di Indonesia diwujudkan kembali lewat bantuan
pembangunan gedung Laboratorium Sains dan Multidisiplin
(Laboratory of Integrated Science) di Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Indonesia.
Gedung yang berdiri di atas lahan seluas 1 hektar tersebut
diresmikan oleh Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina
Rukmi Hadihartini didampingi oleh Wakil Rektor Bidang
Penelitian dan pengembangan UI Sunardji serta Wakil Rektor
bidang SDM, Kawasan, dan Administrasi Umum Tafsir UI
Nur Hamid, Selasa (20/12/2011). Peresm ian gedung itu
ditandai dengan penyerahan berita acara penyerahan gedung,
penandatanganan prasasti dan pemotongan pita.
Rukmi Hadihartini berharap laboratorium tersebut mampu
mendorong UI untuk lebih optimal dalam mengembangkan
sumber daya energi terbarukan, sekaligus meningkatkan
kualitas riset bangsa Indonesia.

Pembangunan gedung yang merupakan bagian dari
program Corporate Social Resposibility (CSR) yang digarap
dengan secara bertahap, pembangunan tahap satu dimulai
pada tahun 2010 dengan mendirikan pondasi lima lantai.
Pembangunan tahap kedua berlangsung pada tahun 2012
dengan mengembangkan bangunan seluas 1600 m2, tahap
ketiga pembangunan dilaksanakan tahun 2013.
Gedung ini dilengkapi dengan sarana penunjang berupa
peralatan dan instrumentasi laboratorium yang lengkap dan
berteknologi tinggi. Di antaranya adalah Bio Prospecting
Laboratory, Culture Collection Laboratory, Molecular Biology
Laboratory, Analysis Laboratory, serta ruang pendukung
meliputi Preparation Room, Research Staff and Postgraduate
Student Room dan Meeting Room.
Sejatinya pendirian gedung ini turut mendukung target UI
menjadi Asia Class Research University pada 2012 dan World
Class Research University pada 2015-2020.•SAHRUL HAETAMY A.

Foto : WAHYU NUGRAHA RUSLAN

Laboratorium Sains untuk Universitas Indonesia

Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina Rukmi Hadihartini jabat tangan dengan
Wakil Rektor bidang SDM, Kawasan, dan Administrasi Umum Tafsir UI Nur Hamid
setelah menandatangani berita acara penyerahan gedung Laboratorium Sains dan
Multidisiplin Universitas Indonesia.
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Sekilas
tentang
Kilang Cilacap
Pertamina memiliki enam kilang
dengan total kapasitas pengolahan
minyak mentah sekitar 1 juta barel per
hari dan memproduksi BBM sejumlah
41 juta kilo liter per tahun yang terdiri
dari Premium 12 Juta KL, Solar 18.3
juta KL, Kerosene 7 juta KL, dan Avtur
3,3 juta KL. Sementara itu kebutuhan
nasional saat ini telah mencapai 56
juta KL per tahun dan terus meningkat
dengan laju konsumsi rata-rata 4% per
tahun.
Saat ini total kapasitas intake kilang
Pertamina adalah 1 juta barrel per hari
dengan rincian; Cilacap 348.000 barrel
per hari, Balikpapan 260.000 barrel
per hari, Dumai 170.000 barrel per hari,
Balongan 125.000 barrel per hari, Plaju
118.000 barrel per hari dan Kasim
10.000 barrel per hari.
Kilang Cilacap terdiri dari 2
kompleks kilang pengolahan minyak
mentah atau Fuel Oil Complex. FOC I
dibangun pada tahun 1974 dan FOC
II dibangun pada tahun 1981. Kilang
Cilacap memiliki kapasitas produksi
terbesar dari kilang Pertamina lainnya
yaitu 348 ribu barel per hari atau
setara 35% dari total kapasitas Kilang
Pertamina. Saat ini volume produksi
Gasoline dari kilang Cilacap mencapai
3,8 juta KL per tahun dengan
kontribusi sebesar 30% terhadap
kebutuhan Gasoline nasional.
Dengan dibangunnya RFCC, kilang
Cilacap akan dapat memproduksi
BBM khususnya bahan bakar beroktan tinggi dan memiliki kualitas
yang lebih tinggi (EURO IV Spec)
serta memperbaiki margin kilang
RU IV Cilacap secara keseluruhan.
Proyek ini diharapkan akan mampu
meningkatkan volume produksi
Gasoline sebesar 1.9 Juta KL per
tahun. Selain itu, pembangunan proyek
RFCC akan meningkatkan tambahan
produksi LPG sebesar 352 ribu ton
per tahun dan akan memproduksi
produk Propylene sebesar 142 ribu
ton per tahun yang akan digunakan
sebagai bahan baku Petrokimia Industri
Plastik.•

Seminggu sebelum Pemancangan tiang
pertama RFCC (Resid Fluid Catalytic
Cracking) Cilacap, Media Pertamina
mewawancarai Project RFCC Coordinator
Budi Santosa Syarif di ruang kerjanya,
Gedung Patra Jasa, Jakarta. Dalam
kesempatan tersebut, pria yang memulai
kariernya di Pertamina sejak tahun 1990
menjelaskan panjang lebar tentang
proyek senilai 1,4 miliar dolar AS yang
direncanakan berfungsi secara komersial
pada akhir tahun 2014.

Foto :TATAN AGUS RST

Foto : KUN/PERTAMIN

A

Upgrading
Produk Kilang RU IV 		
					 melalui RFCC

A

pa latar belakang Pertamina membangun
kilang RFCC ini? Cilacap Fuel Oil Complex II
(FOC II) yang beroperasi sejak tahun 1981 dirancang
untuk menghasilkan IFO (Industrial Fuel Oil). Pada saat
itu, tuntutan bisnis Pertamina adalah menyediakan IFO
yang diperlukan oleh pembangkit-pembangkit listrik
dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
Sejalan dengan perubahan tuntutan dari shareholder,
dalam hal ini pemerintah terhadap Pertamina, dimana
Pertamina diminta untuk efisien dan menjalankan
bisnisnya dengan baik (menghasilkan laba) maka
dengan konfigurasi FOC II saat ini akan sangat sulit
untuk diraih. Hal ini disebabkan karena harga IFO
yang merupakan produk utama FOC II mempunyai
nilai jual jauh di bawah harga crude yang diolah.
Selain itu, teknologi yang digunakan di FOC II adalah
teknologi tahun 1970-an sehingga secara operation
tidak efisien.
Dengan dibangunnya RFCC Cilacap, unvaluable
product dari FOC II (seperti LSWR dan IFO) dapat diconvert menjadi valuable product (HOMC, Propylene)
di unit RFCC. Pasca RFCC Cilacap dibangun, RU
IV diprognosa akan memberikan kontribusi positif
terhadap kinerja keuangan Pertamina baik dari pe
ningkatan produksi valuable product maupun dari
efisiensi operasi.
Saat ini, hanya sekitar 50% kebutuhan Premium
88 yang dapat dipenuhi oleh kilang-kilang Pertamina
sedangkan sisanya dipenuhi dari impor. Jika kebijakan
pemerintah untuk menghapus subsidi BBM dengan
menghapus Premium 88 dan menggantikannya de
ngan Pertamax 92, kebutuhan impor akan semakin
besar lagi.
Dengan adanya RFCC Cilacap, produksi Premium
88 Kilang RU IV akan meningkat ± 15 % dan me
ngurangi impor Premium 88 sebesar ± 10 %.
Untuk mengantisipasi perubahan kebijakan kualitas
Gasoline yang mengarah ke Euro III/IV, RFCC Cilacap
didesain untuk dapat memproduksi Gasoline dengan
kualitas yang memenuhi standard Euro III/IV.

Rencananya, kilang ini akan mengolah bahan
apa saja, dan produk apa yang akan dihasilkan?
Bahan yang diolah adalah residu atau produk paling
berat yang dihasilkan dari Unit Crude Distilling di area
FOC II. Saat ini, residu tersebut diumpankan ke unit
yang dikenal sebagai Visbreaker untuk menghasilkan
IFO. Pasca RFCC beroperasi, residu akan di-convert
menjadi valuable product seperti HOMC 93 (55.2 %),
Propylene (7.4 %), LCO (16.5 %), dan LPG (18.3 %).
Sisanya menjadi low value product seperti Decant Oil
(DCO), coke dan refinery off gas.

Apakah pembangunan RFCC ini merupakan upaya dari penambahan
kapasitas kilang Cilacap? Sebenarnya penambahan unit RFCC ini bukanlah
penambahan kapasitas kilang. Kapasitas pengolahan total kilang biasanya diukur
dari besarnya crude yang dapat diolah. Proses pertama dimana crude diolah adalah
di unit Crude Distilling.
Di Cilacap sendiri ada 2 unit Crude Distilling, yaitu Crude Distilling 1 di area Fuel
Oil Complex I dengan kapasitas 118 MBSD dan Crude Distilling 2 di area Fuel Oil
Complex II dengan kapasitas 230 MBSD. Sehingga total kapasitas kilang Cilacap
adalah 348 MBSD.
Jadi RFCC ini sebenarnya merupakan unit baru bagian dari RU IV
Cilacap? Ya, RFCC merupakan unit lanjutan dari Crude Distilling dimana feed yang
diolah di RFCC merupakan produk terberat dari Crude Distilling. Jadi sebenarnya
kapasitas total kilang RU IV Cilacap tidak berubah, masih tetap 348 MBSD. Namun
kemampuannya untuk menghasilkan valuable product yang lebih tinggi.
Dengan beroperasinya proyek RFCC kilang Cilacap, diharapkan akan mampu
meningkatkan volume produksi Gasoline sebesar 1,9 juta KL per tahun. Selain itu,
pembangunan proyek RFCC akan meningkatkan tambahan produksi LPG sebesar
352 ribu ton per tahun dan akan memproduksi produk Propylene sebesar 142 ribu ton
per tahun yang akan digunakan sebagai bahan baku Petrokimia Industri Plastik.
Berapa biaya pembangunan proyek ini? Untuk merealisasikan pembangunan
proyek ini, Pertamina menginvestasikan dana sebesar 1,4 miliar dolar AS.
Lalu nilai penting apa dari keberadaan RFCC ini? Dengan diselesaikanya
pembangunan proyek RFCC RU IV Cilacap dan Proyek Langit Biru Cilacap yang
direncanakan dimulai pada tahun 2012, produk BBM yang dihasilkan oleh Pertamina
akan semakin mampu berkompetisi dengan produk-produk pesaing. Karena dengan
dibangunnya proyek RFCC dan Proyek Langit Biru Cilacap, maka kemampuan
Pertamina memproduksi bahan bakar beroktan tinggi (HOMC) akan semakin
meningkat yang akan berdampak pada penghematan devisa negara.
Lebih dari itu, pembangunan proyek RFCC RU IV Cilacap ini diharapkan juga
mampu mendukung Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia,
di mana proyek yang akan dikerjakan oleh konsorsium PT Adhi Karya (Persero) dan
GS Engineering & Construction, diperkirakan akan menyerap sekitar 6.000 – 8.000
tenaga kerja dan penggunaan kandungan lokal (TKDN) mencapai 38% dari Nilai
EPC atau setara dengan 320 juta dolar.
Dengan nilai local content mencapai 320 juta dolar, secara tidak langsung
diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat,
khususnya di sekitar area proyek RFCC RU IV Cilacap serta mendorong pertumbuhan
usaha industri dan manufaktur dalam negeri
Apa yang khusus dari kilang RFCC ini? Kilang RFCC ini mempunyai nilai
kompleksitasnya tinggi yang mengindikasikan bahwa unit tersebut menghasilkan
produk dengan biaya yang lebih murah.
Bisa dibayangkan kalau residu yang selama ini diolah menjadi fuel oil yang
nilainya dibawah harga crude dengan RFCC maka residu tersebut direngkah menjadi
produk gasoline itu sekitar 55%, propylene 7,4% dan LPG sekitar 18,3%.•URIP
HERDIMAN KAMBALI

