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HARMONY IN DIVERSITY

MarketUpdate
manipulasi vs tatakelola
sistemik pasar uang
Sepekan lalu, dunia ekonomi global dikejutkan dengan
temuan manipulasi penetapan suku bunga acuan London
Interbank Offered Rate (LIBOR) yang dilakukan oleh bank
internasional, Barclays. Barclays kemudian membayar
denda sebesar US$ 450 juta, atau sekitar Rp 4,2 triliun ke
Pemerintah AS dan Inggris, serta kehilangan beberapa pejabat
penting seperti Chief Executive Officer dan Chief Operating
Officer Barclays yang mengundurkan diri paska pelaporan
tersebut.
Upaya manipulasi LIBOR dipandang sebagai presenden
buruk bagi industri keuangan internasional. Mengapa? LIBOR
merupakan tingkat suku bunga pinjaman antar bank di seluruh
dunia. Penetapan suku bunga LIBOR dilakukan setiap hari
berdasarkan perkiraan tingkat suku bunga dari 18 bank
besar internasional, seperti Deutsche Bank, Royal Bank of
Scotland, Credit Suisse, Citigroup, Fortune, JPMorgan, dan
UBS. Sekumpulan perkiraan tersebut kemudian dirata-ratakan
dengan metode pengolahan tertentu, di bawah pengawasan
Asosiasi Bankir Inggris (British Bankers Association/BBA).
LIBOR menjadi sangat penting bagi komunitas keuangan
karena berdasarkan perkiraan kasar, lebih dari US$ 360
triliun aset di seluruh dunia bertransaksi dengan acuan ini.
Beberapa instrumen yang menggunakan LIBOR termasuk
deposito, kartu kredit, kredit kepemilikan mobil, pinjaman
pendidikan dan lainnya. Sehingga, jika suku bunga LIBOR
naik, ongkos pinjaman (cost of money) yang akan dibayarkan
oleh nasabah juga naik.
Upaya manipulasi suku bunga LIBOR diperkirakan
berawal sejak tahun 2005 dan 2008, oknum trader Barclays
terindikasi meminta bank-bank lainnya untuk memasukkan
tingkat suku bunga LIBOR yang menguntungkan posisi
mereka. Pada saat krisis subprime mortgage tahun 20082009, oknum trader mengajukan tingkat suku bunga
LIBOR rendah untuk menyembunyikan likuiditas keuangan
Barclays yang kala itu sekarat, terimbas subprime mortgage.
Dampaknya, perbankan terhindar dari pengetatan peraturan
pemerintah, yang sebenarnya perlu dilakukan untuk menjaga
stabilitas ekonomi.
Penemuan kecurangan ini patut menjadi perhatian
pelaku pasar global karena memiliki imbas turunan bagi
perkembangan iklim keuangan. Pelaku ekonomi mengantisipasi
implikasi jangka panjang dari skandal LIBOR yang dapat
mempengaruhi sistem keuangan secara keseluruhan, dan
berdampak ke semua pihak seperti kasus subprime mortgage
lalu. Menghadapi hal itu, bagi nasabah korporasi, termasuk
Pertamina, yang memiliki eksposur pinjaman perbankan untuk
mendanai investasinya, perlu meningkatkan pengelolaan
investasi dengan lebih optimal untuk menjaga arus uang
(cashflow) sehingga dapat mempertahankan diri terhadap
potensi imbas negatif skandal sistemik ini.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Kontrak Rp 14 Triliun
Ditandatangani
Pertamina sepakati
kontrak penyaluran
Bahan Bakar Minyak
(BBM) senilai Rp 14 triliun
ke salah satu perusahaan
tambang batubara
raksasa di Indonesia,
PT. Kideco Jaya Agung,
Jum’at (29/6). Kontrak
tersebut menggunakan
skema Vendor Held
Stock (VHS) yang berlaku
selama 6 tahun, dimulai
Juli 2012 hingga 2017.

Jakarta – Bertempat di
Hotel Borobudur, Jakarta,
addendum perjanjian jual
beli BBM jenis Solar/HSD ini
ditandatangani oleh Senior Vice
President (SVP) Fuel Marketing
& Distribution Pertamina Djoko
Prasetyo dan Presiden Direktur
PT. Kideco Jaya Agung Kim
Dal-Soo. SVP Fuel Marketing
and Distribution Pertamina
Djoko Prasetyo mengatakan
kontrak dengan skema VHS
ini merupakan pengembangan
dari kontrak yang pernah
disepakati pada tahun lalu.
“Jadi yang semula hanya
perjanjian pengadaan BBM,
sekarang ditambah servis kita
dengan VHS. Artinya, potensi
untuk mengelola BBM itu akan
ada di Pertamina, sementara
potensi mereka adalah
sebagai kotraktor tambang
batu bara. Mereka bisa fokus
pada aktivitas produksinya,
dan kita yang mengelola BBMnya. Di sinilah skema kontrak
kita perbarui,” ungkap Djoko
seusai penandatanganan
addendum tersebut.

Foto : RIZQI RAMADHAN
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Senior Vice President (SVP) Fuel Marketing and Distribution Pertamina Djoko Prasetyo dan Presiden Direktur PT. Kideco Jaya
Agung, Kim Dal-Soo berjabat tangan setelah addendum perjanjian jual beli BBM ditandatangani.

Dengan sistem ini, menurut
Djoko, nantinya solar akan
dikirim oleh Pertamina dari
supply point TBBM Balikpapan
ke tangki-tangki yang dikelola
oleh Kideco. Harga akan
dihitung dari setiap solar
yang diteteskan oleh Kideco
dari tangki tersebut.
“Dengan sistem VHS, kita
kirim BBM ke tangki milik
Kideco. Jadi, minyak yang
ada di tangki tersebut masih
milik kita. Dan ketika keluar
dari tangki-tangki itu, baru
kita perhitungkan sebagai
pembelian mereka. Mereka
membayar jasa VHS-nya,”
jelasnya.
Harga yang berlaku adalah
harga keekonomian (public
price) dengan diskon secara
b e r j e n j a n g b e rd a s a r k a n
realisasi volume (diskon

maksimal 10 persen MOPS).
Sistem pembayaran yang
dilakukan oleh Kideco adalah
pre-payment (cash) dan se
lama ini mempunyai track re
cord pembayaran yang baik.
Berlaku sebagai handling agent
yang melaksanakan kontrak
VHS ini adalah Pertamina
Patra Niaga.
Skema kontrak VHS bukan
hal baru bagi Pertamina.sistem
ini telah digulirkan sekitar
3- 4 tahun lalu. Sebelumnya
kontrak serupa pernah
dilakukan Pertamina dengan
beberapa konsumen besar,
seperti PT Newmont dan PT
Inco.
Djoko berharap kontrak
VHS bisa diberlakukan untuk
konsumen lainnya. Sebab,
menurutnya, dengan skema
kontrak seperti ini pasokan

bisa lebih diandalkan.” Di sisi
lain, margin untuk Pertamina
bisa lebih banyak,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang
sama, Presiden Direktur PT
Kideco Jaya Agung, Mr. Kim
Dal-Soo mengungkapkan,
selama 20 tahun bermitra
dengan Pertamina, pihaknya
sangat puas dengan kinerja
BUMN ini. “Selama ini supply
berjalan lancar, harga yang
kompetitif dan kualitasnya pun
bagus,” ungkap Kim.
Kim mengungkapkan rasa
terima kasihnya atas hubungan
yang terjalin kian dekat dan
bersahabat. “Perusahaan
kami akan masih operasi 1020 tahun lagi. Kami harap
masih bisa bekerja sama terus
dengan Pertamina,” harap
petinggi Kideco Jaya Agung
tersebut.•SAHRUL HAETAMY ANANTO
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MISI
Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

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 :PERTAMINA

TATA NILAI

semangat
“one phe harmony
in diversity”
PENGANTAR REDAKSI :
Di usianya yang ke-5 tahun ini, banyak prestasi yang
telah diukir oleh Pertamina Hulu Energi (PHE). Pencapaian
yang diraih ini tentunya tidak lepas dari komitmen para
pekerja untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Demikian
dipaparkan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi
Salis S. Aprilian. Berikut kutipan wawancara dengan Media
Pertamina baru-baru ini.
Di tahun 2012 ini PHE akan menargetkan produksinya
sebesar 150 mboepd (70 mbopd & 480 mmscfd). Berdasarkan
status hingga Juni 2012, produksi minyak sudah mencapai
58.820 bopd sedangkan untuk produksi gas telah melebihi
target yaitu 490 mmscfd.
Perkembangan angka produksi yang dicapai PHE terus
mengalami peningkatan sejak tahun 2008 dimana pada tahun
2008 produksi minyak 33.600 bopd dan gas 160 mmscfd
sedangkan pada tahun 2009 produksi minyak 47.850 bopd
dan gas 330 mmscfd.
Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada
tahun 2010 untuk produksi minyak 53.520 bopd dan gas
400 mmscfd kemudian untuk di tahun 2011 angka produksi
minyak sebesar 58.870 bopd dan gas 460 mmscfd atau setara
143.100 boepd.
“Kenaikan rata-rata dari tahun 2008 hingga 2011 adalah
13 persen. Ini angka yang cukup signifikan. Apabila dilihat
dari jumlah produksi Pertamina dan berbicara mengenai nett
production, PHE telah memberikan kontribusi sebesar 35
persen,” ungkap Direktur Utama PHE, Salis S. Aprilian.
Menurutnya, hasil produksi yang signifikan diperoleh dari
lima lapangan besar yaitu ONWJ (hampir 34.000 boepd), WMO
(30.400 boepd), PHE Coridor-Grisik (hampir 20.000 boepd),
PHE Jambi Merang (12.000 boepd), dan PHE Jabung (9.000
boepd).
Di samping itu, untuk meningkatkan produksi di lapangan
lainnya, PHE juga tengah menggarap JOB Pertamina – Medco
E&P Tomori Sulawesi yang sekarang sedang persiapan
pemboran.
Selanjutnya project JOB Pertamina-Medco E&P Simenggaris
(JOB P-MEPS) dan tahun ini akan memproduksikan gas yang
akan dijual ke PLN Nunukan Kalimantan Timur. Serta PHE-PPEJ
Sukowati yang tahun ini akan melakukan pemboran lima sumur
dengan meletakkan clustering system.
Untuk mengembangkan bisnisnya, PHE tidak hanya
berkutat pada aset migas saja. Namun PHE juga tengah
mengembangkan asetnya yang masih bayi yaitu Coal Bed
Methane (CBM) yang berpotensi cukup besar menghasilkan
tenaga listrik.
“Saat ini sedang kita galakkan program CBM to Power
di wilayah Sumatera dan Kalimantan sehingga bisa segera
terealisasi tahun ini. Karena 1 mmscfd CBM tersebut bisa
menerangi 2 hingga 3 desa yang berlokasi diwilayah tersebut,”
ungkapnya.
Lebih lanjut Salis juga menambahkan, bahwa peningkatan
angka produksi PHE selama lima tahun tersebut juga ditunjang

oleh peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan anak
perusahaan PHE.
Yaitu pada tahun 2008 untuk SDM PHE berjumlah 163
pekerja dengan 23 anak perusahaan. Angka tersebut terus
berkembang hingga di tahun 2012 ini PHE telah memiliki
sebanyak 352 SDM dan 41 anak perusahaan.
Menuju One PHE
Dalam meningkatkan kinerja perusahaan tentunya dibu
tuhkan suatu strategi sehingga bisa memberikan hasil yang
maksimal baik dari sisi Produksi, Financial, Health Safety
Environment (HSE) dan SDM-nya.
Khusus ditahun 2012 ini, grand strategy yang dilakukan oleh
PHE adalah semua kegiatan operasional yaitu produksi migas
dan cadangan migasnya haruslah berjalan dengan sempurna
“excellence”.
Tidak hanya sisi operasional saja yang excellence, namun
menurut Salis, PHE juga harus Excellence untuk semua aspek
yaitu Financial, Quality Health Security Safety and Environment
(QHSSE), dan Human Capital Development.
“Saya tidak menginginkan produksi naik tapi financial-nya
jelek, begitupun jika kinerja keuangannya bagus tapi ternyata
ada kecelakaan. Tapi saya menginginkan produksinya naik dan
kita memperoleh keuntungan juga tidak ada kecelakaan kerja,”
tegas Salis.
Dengan banyaknya anak perusahaan yang dimiliki PHE saat
ini, tentunya memiliki culture yang berbeda-beda. Untuk itulah,
Salis menginginkan culture yang berbeda menjadi satu kesatuan
utuh yaitu “One PHE” dengan tagline “Harmony in Diversity” yaitu
keharmonisan di dalam kebhinnekaan.
Di samping itu pula, semua RKAP Anak Perusahaan
PHE harus mencantumkan program Enhanced Oil Recovery
(EOR). “Inilah yang barangkali culture yang kita bangun untuk
mewujudkan identitas PHE dan juga suatu action yang masif
tentang EOR,” katanya.
Sehingga Visi PHE tiga tahun ke depan (2015) menjadi
produsen migas nomor satu di Indonesia akan terwujud
dan kemudian visi tiga tahun berikutnya (2018) PHE menjadi
internasional operator yang world class.
Lebih lanjut Salis berharap PHE dalam tahun-tahun ke depan
menjadi perusahaan yang diakui secara internasional sebagai
perusahaan operator oil & gas yang mengikuti kaidah-kaidah
standar internasional baik dari sisi prosedur, man power juga
dari sisi peralatan.
Saat ini PHE sudah memiliki 8 blok yang ada di luar negeri
yaitu di Malaysia, Sudan, Libya, Irak, Qatar, Vietnam dan
Australia. “Harapannya kita bisa mengelola lebih banyak lagi
diluar negeri untuk security of supply yaitu ketahanan energi
Indonesia sehingga PHE bisa berperan banyak lagi,” tambah
Salis.
Tentunya semua strategi dan target yang dijalankan oleh
PHE tersebut, tidak lepas dari penerapan Tata Nilai 6C yakni
Clean, Competitive, Confident, Customer Focused, Commercial,
dan Capable seperti yang digaungkan oleh PT Pertamina
(Persero).•IRLI KARMILA

Beralih ke Gas

Sejak pemerintah mencanangkan gerakan hemat
energi akhir Mei lalu, masih saja muncul pertanyaan
apakah gerakan itu sekedar kampanye semata, atau
akan dilanjutkan dengan kegiatan nyata. Karena
bukan kali ini saja pemerintah mengajak hemat
energi dan berniat melaksanakan konversi Bahan
Bakar Minyak ke gas. Namun sudah sejak tahun
lalu, ketika wacana pengaturan BBM subsidi akan
dilaksanakan yang diikuti dengan mempercepat
konversi BBM ke BBG (Bahan Bakar Gas).
Kini dengan terbitnya Perpres No. 64 tahun
2012 yang ditandatangani Presiden 12 Juni
lalu, maka peralihan konsumsi BBM ke gas
dimulai. Pertamina mendapat penugasan untuk
menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar
gas CNG (compressed natural gas). Dan untuk
mendorong penggunaan BBG, dalam Perpres itu
disebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan
converter kit dan pemasangannya secara gratis
kepada kendaraan bermotor angkutan penumpang
umum.
Dikeluarkannya putusan tersebut, era
penggunaan gas bagi kendaraan bermotor pun
akan segera dimulai di tanah air ini. Memang
tidak mudah untuk memulai sesuatu yang baru.
Namun jika tidak dicoba, kapan lagi bangsa ini
akan belajar menggunakan bahan bakar alternatif,
sebagaimana pengalaman konversi minyak tanah
ke elpiji. Terkadang butuh waktu yang cukup untuk
meyakinkan masyarakat, betapa penggunaan
gas sebagai pengganti bahan bakar minyak lebih
ekonomis dan ramah lingkungan.
Sikap pro dan kontra pasti saja akan muncul di
tengah upaya pemerintah mempercepat konversi
guna penghematan subsidi, dan mengurangi
ketergantungan masyarakat bahan bakar minyak.
Berbagai argumentasi dan komentar akan terdengar
mulai dari ketidakyakinan untuk memulainya, fasilitas
yang belum tersedia, bahkan kekhawatiran rencana
ini hanya tinggal aturan yang jauh panggang dari
api.
Jika melihat ke belakang, program penggunaan
bahan bakar gas sudah dilakukan pemerintah
Indonesia sejak tahun 1996 di Semarang. Kala itu
pemerintahan era Soeharto mencanangkan program
Langit Biru. Yakni meminimalisir penggunaan BBM
tanpa timbal sekaligus menggunakan gas sebagai
bahan bakar alternatif bagi kendaraan.
Tapi apa yang terjadi kemudian bukanlah
kemajuan, tapi kemunduran. Jumlah kendaraan
yang menggunakan BBG saat program Langit
Biru dicanangkan sebesar 6.600 unit, lima tahun
berselang menjadi 4.600 unit saja, dan berkurang
terus pada tahun-tahun berikutnya menjadi ratusan
unit saja.
Sudah seharusnya kita berkaca pada
pengalaman lalu. Kemunduran yang terjadi karena
penggunaan BBG tidak mendapatkan support
maksimal. Bahwa rantai konsumsi gas sebagai
bahan bakar kendaraan tidak hanya memerlukan
dukungan Pertamina saja sebagai penyedia CNG
sekaligus fasilitas dan infrastrukturnya. Investasi
yang direncanakan Pertamina sebesar Rp 2 trilyun
rupiah untuk hal itu, tak akan ada artinya jika tidak
didukung semua pihak. Baik pemerintah, kalangan
pengusaha otomotif. LSM dan masyarakat.
Pertamina tidak bisa jalan sendiri. Jika gas sudah
tersedia, sudah seharusnya ada kepastian konsumen
yang menggunakannya.
Untuk itu perlu berbagai kemudahan bagi
masyarakat yang akan beraih ke BBG. Sistem
pengadaan converter kit yang aman dan terjangkau,
ketersediaan sumber gas dan yang terpenting
sosialisasi kepada masyarakat sebagai agen
perubahan. Jika hal ini dilakukan serentak bersama,
upaya untuk membangkitkan konsumsi gas di sektor
transportasi domestik, tak lagi sekedar aturan atau
sebatas wacana saja. Namun menjadi wujud nyata
kebangkitan gas dalam negeri ini. Saatnya beralih
ke gas.•
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Tiada Hari Tanpa Mutu dan Produktivitas
Tak terasa Konvensi Mutu Tahap ke II di Refinery Unit
III Paju digulirkan pada Juli 2012 tepatnya pada tanggal 11
– 12 Juli 2012. Para peserta pasti sudah mempersiapkan
ide yang diusung dan disampaikan dalam presentasi
materi yang akan disampaikan dalam Konvensi Mutu
yang menjadi hajat besar segenap insan Mutu RU III pada
khususnya dan Pertamina pada umumnya.
Meningkatkan mutu dan produktivitas merupakan
sasaran kerja mutu jangka panjang. Sasaran jangka
pendeknya berkisar pada upaya menanamkan rasa
kebersamaan dalam kelompok kerja yang merupakan
sarana dan tempat untuk bertukar pikiran dan pendapat
tanpa terkendala kesenjangan usia, jenis kelamin, hierarki
bahkan jabatan.
Kegiatan mutu tidak bisa mandiri, namun membutuhkan
aneka prakondisi, tenaga kerja yang terlibat tidak
cukup memiliki semangat maupun akhlak kerja belaka,
tetapi lebih dari itu memerlukan intelegansia dan latar
belakang pengalaman. Termasuk pendidikan serta skill
memadai untuk tugasnya yang mampu mencerna dan
mendayagunakan kemampuan audit internal dan eksternal
yang harus mantap dalam kegiatan control circle yang
dilakukan. Kegiatan control circle akan maksimal hasilnya
apabila dilaksanakan dalam lingkup Manajemen Mutu
Terpadu yang merangkul, didukung penuh oleh semua
sarana insfrastruktur dan semangat dari role model, mulai
dari top manajemen, tim manajemen sampai frontline
dengan dukungan kemauan yang kuat dan tumbuh dari
sumber daya yang ada dari seluruh spektrum kegiatan
perusahaan. Karena, inti keberhasilan kegiatan ini seberapa
kuat sumber daya dan pendukung serta penggerak
serta support luar biasa dari pengambil keputusan dan
kontribusi, inovasi dan kreasi yang diberikan. Jadi kata
kuncinya adanya kemauan yang kuat dari sumber daya
manusianya.

Kalau dilihat dari perjalanan waktu, pembinaan
kesadaran dan kemampuan untuk meningkatkan
mutu dan produktivitas yang dilaksanakan di lapangan
kerja sekarang terasa relatif sudah terlambat. Mutu
dan produktivitas optimal hanya dapat diraih dengan
etos kerja penuh disiplin dan tanggung jawab pada diri
insan pelakunya yang sudah harus ditanamkan saat
memulai karier kerjanya bahkan akan lebih baik lagi saat
dipersiapkan dan ditanamkan melalui jalur pendidikan
sedini mungkin.
Maka sudah selayaknya segenap pekerja mulai dari
level top manajemen sampai level frontline menjadi role
model bagi yang lain menimal bagi dirinya sendiri untuk
langsung aktif terlibat dalam setiap aktivitas mutu dan
produktivitas, mulai dari usia dini pada anak-anak kita di
rumah dan di sekolahan sebagai generasi muda sudah
waktu dan selayaknya harus dibina untuk sadar mutu
dan produktivitas dimulai dari dari diri sendiri, dimulai
dari hal yang kecil dan dimulai dari sekarang dengan
senantiasa gigih bersemangat menciptakan prestasi
karsa dan kerja terbaik!
Akhirnya, selamat berkonvensi pekerja insan mutu
Pertamina RU III. Jadikan makna mutu dapat dijabarkan
dalam setiap aktivitas dan nilai kerja yang bernilai mutu
dan produktivitas yang nyata dan dijabarkan setiap
hari, bulan, sepanjang tahun, bahkan sepanjang waktu
dan masa yang masih sempat diberikan oleh pemilik
waktu itu sendiri, teruslah berkarya, berinovasi dan
berprestasi. Karya emasmu akan tercatat dalam tinta
emas sejarah perjalanan kehidupan Pertamina yang kita
banggakan ini dan dikenang dalam kenangan indah
anak dan cucumu.
Tiada hari tanpa Mutu dan Produktivitas dan kita
semua pasti bisa !!!•

Nihilkan Angka Kecelakaan melalui
Program CSMS
JAKARTA – Pertamina mengajak para direktur mitra kerja yang
berkegiatan di Direktorat Pemasaran & Niaga Pertamina untuk
berkomitmen menerapkan aspek K3LL melalui pelaksanaan
program Contractor Safety Management Systems (CSMS).
Upaya pelaksanaan program CSMS ini diawali dengan
keikutsertaan para direktur mitra kerja Pertamina dalam Forum
CSMS yang berlangsung di ruang Pertamax Lantai 21 Kantor
Pusat Pertamina, Kamis (21/6).
“Penerapan CSMS bagi mitra kerja merupakan kebutuhan
dan menjadi persyaratan pada perusahaan yang ingin maupun
telah menjadi world class company,” ujar Manager HSSE Mar
keting & Trading Pertamina Masjuli.
Menurut Masjuli, pengelolaan aspek Keselamatan, Kesehatan
Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) bagi kelancaran bisnis
sangat penting karena kecelakaan yang terjadi akibat kegagalan
pengelolaan aspek K3LL dapat berakibat fatal.
Beberapa kasus kecelakaan yang terjadi di lingkungan Per
tamina menunjukkan, kecelakaan yang menimpa pekerja mitra
kerja disebabkan karena aspek K3LL tidak dikelola dengan
baik. Di antaranya, prosedur dan persyaratan kerja yang tidak
sesuai, peralatan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak tersedia
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ataupun tidak sesuai, dan Sumber Daya Manusia yang tidak
sesuai kebutuhan pekerjaan.
“Forum CSMS harus menjadi acuan kepada seluruh
mitra kerja agar menerapkan aspek K3LL sesuai dengan
aturan yang berlaku. Khususnya di kegiatan konstruksi dan
pemeliharaan di Direktorat Pemasaran dan Niaga Pertamina,”
tegas Masjuli.•IRLI KARMILA

pertamina jadi penyedia cng

JAKARTA (Kompas) – Pertamina secara resmi
mendapat penugasan dari pemerintah untuk
menyediakan dan mendistribusikan bahan
bakar gas berupa CNG (gas alam terkompresi).
Untuk itu, perusahaan minyak dan gas bumi
milik negara tersebut siap berinvestasi untuk
membangun infrastruktur CNG. “Untuk konversi
BBM ke BBG sudah ada surat penunjukan
dari Menteri ESDM,” kata Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan. Terkait dengan
hal itu, Pertamina sudah melaksanakan tender
pembangunan infrastruktur CNG. Untuk itu,
perseroan tersebut siap mengeluarkan biaya
investasi. “Kami sekarang juga mempersiapkan
izin-izin dari lahan-lahan itu karena memang yang
butuh waktu lama itu adalah dari lahan,” katanya.
Saat ini jumlah infrastruktur CNG di Jawa 13
unit. Untuk tahun ini, infrastruktur CNG di Jawa
ditargetkan bisa bertambah menjadi 54 unit,
termasuk pembangunan stasiun induk, stasiun
cabang, revitalisasi SPBU untuk menyediakan
CNG dan SPBG. Estimasi total penyediaan
infrastruktur CNG tahun ini Rp 2,02 triliun.

pemerintah akan moratorium
ekspor gas

JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah
mempertimbangkan moratorium atau penghentian
ekspor gas bumi untuk dimanfaatkan bagi
sebesar-besarnya kebutuhan gas di dalam
negeri. Namun demikian, kebijakan itu hanya
akan berlaku untuk kontrak gas bumi yang
baru. Dirjen Migas Kementrian ESDM Evita
H. legowo mengungkapkan, pemerintah ingin
mengubah paradigma pemanfaatan gas dari
sebelumnya hanya sebagaia penerimaan negara
menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi,
yakni sebagai bahan bakar dan memenuhi
kebutuhan industri di dalam negeri. “Rencana
kami memang begitu. Kami akan semaksimal
mungkin melakukan moratorium gas, meski
kami tetap harus memperhatikan keekonomian
pengembangan lapangan gas bersangkutan. Ini
adalah rencana ke depan pemerintah,” kata Evita.
Menurutnya, dengan kebijakan itu, pemanfaatan
gas sebagai pendoring pertumbuhan ekonomi
akan memberikan dampak berantai yang
jauh lebih besar dibandingkan hanya sebagai
penerimaan devisa negara.

BBM BERSUBSIDI HABIS
NOVEMBER

JAKARTA (Koran Tempo) – BBM bersubsidi
diperkirakan akan habis pada November
nanti. Kuota 40 juta kiloliter tahun ini tak
akan mencukupi, seiring dengan melonjaknya
konsumsi. “Kalau dari rata-rata kuota bulanan,
untuk Premium kelebihan 10 persen, dan Solar
kelebihan 8 persen,” kata anggota Komite Badan
pengatur Hilir Minyak dan Gas Ibrahim Hasyim.
Berdasarkan data dari Pertamina, realisasi
penjualan sampai Mei 2012 sekitar 17,919 juta
kiloliter, melebihi kuota dalam APBN Perubahan
sampai Mei yang sebesar 16,546 juta kiloliter.
Penjualan Premium mencapai 11,221 juta
kiloliter melebihi kuota yang 10,124 juta kiloliter.
Sedangkan Solar 6,191 juta kiloliter, dari kuota
5,716 juta kiloliter.•RIANTI oCTAVIA
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Management Walkthrough ke
RU V Balikpapan

B A L I K PA PA N - F a k t o r
keselamatan merupakan hal
yang paling utama, demikian
disampaikan oleh Direktur
Pengolahan Pertamina Chris
na Damayanto saat bertatap
muka dengan para pekerja
Refinery Unit V Balikpapan,
Jumat (29/6). Direktur
Pengolahan yang didampingi
oleh General Manager RU V
MR Sihombing melakukan
peninjauan ke fasilitas di kilang
Balikpapan.
Dalam kesempatan ter
sebut Chrisna mengatakan,
tujuan dari man ag ement
walkhtrough ini adalah untuk
melihat cara kerja di unit-unit
apakah sudah menerapkan
sistem HSE yang baik dan
memastikan proses safety,
behavior dan sistem tersebut
sudah berjalan.
“Saya melihat, secara
sistem, RU V sudah berjalan
baik, namun secara behavior
perlu ditingkatkan. Seperti
pakaian kerja dan peralatan
yang sudah memenuhi
standar HSE. Secara periodik
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RESUME
PEKAN INI

Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto didampingi General Manager RU V Balikpapan MR Sihombing meninjau maket
kilang Balikpapan di model room saat melakukan Management Walkthrough ke kilang RU V Balikpapan.

kami akan memberikan
pembekalan kepada pekerja
mengenai bisnis baru di Per
tamina,” ujar Chrisna.
Menurut Chrisna, mana
gement walkthrough juga
akan dilakukan ke unit-unit
pengolahan lainnya. “Saya
akan langsung berkomunikasi
dengan operator dan pekerja
bahwa safety dalam bekerja
adalah yang utama. Setinggi
apapun target yang tercapai

tapi kalau sampai terjadi
kecelakaan kerja apalagi
fatality maka semuanya tidak
ada artinya,” tegas Chrisna.
Chrisna mengingatkan,
sebagai kilang terbesar ke
dua di Indonesia dengan
kapasitas produksi mencapai
260.000 barel per hari, sudah
seharusnya pengelolaannya
mementingkan aspek HSE.
“Apalagi Pertamina juga akan
melakukan up grading kilang

agar bisa mengolah crude
sour yang harga pasarannya
jauh lebih murah daripada
crude light sour ataupun
sweet crude,” tukas Chrisna.
Selain itu, untuk menambah
keekonomian kilang, akan
dibangun satu unit RFCC.
“Semua itu bertujuan agar
kilang Balikpapan menjadi
kilang bertaraf Internasional,”
ujarnya.•KUNTORO

Indonesia Harus Dirikan Kilang Baru
Jakarta – Indonesia diper
kirakan akan mengalami
defisit bahan bakar sebesar
23,3 juta kiloliter, delapan
tahun mendatang, yaitu 2020.
Hal itu akan menjadi nyata
jika tidak ada penambahan
jumlah dan kapasitas kilang
dan kebutuhan bahan bakar
terus melonjak.
Hal tersebut diungkapkan
oleh Vice President Strategic
Planning Refinning Pertamina
Ardhy N. Mokobombang
lewat seminar bertajuk “Me
wujudkan Ketahanan Energi
Nasional Melalui Diversifikasi
energi dan Penguatan Sektor
Migas”, yang diselenggarakan
oleh CSIS di Diamond Room
1, Hotel Pullman, Rabu (6/6).
“Pemerintah harus serius
untuk segera membangun
kilang-kilang minyak baru,”
ujarnya. Lebih lanjut ia men
jelaskan, 23,3 juta kiloliter
BBM itu setara dengan
kapasitas kilang sebesar 1,7
juta mbsd. Angka itu setara
dengan total kapasitas enam

kilang yang dimiliki Indonesia
sekarang.
Ardhy juga mengingatkan
kita harus waspada dan
jangan terlena terlalu lama.
”Meski kita punya uang,
belum tentu minyak tersedia
di pasar karena semua negara
saat ini menjalankan kebijakan
memproses minyak untuk
kepentingan domestiknya,”
katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan,
total supply demand gasoline
nasional untuk memenuhi
k e b u t u h a n s e n d i r i , d a n
tanpa adanya pengendalian
konsumsi, maka di tahun
2025 setidaknya 9 kilang
baru harus dibangun dengan
masing-masing kapasitas 300
mbsd selain dari penambahan
2 kilang saat ini dan di tahun
2020 kita butuh tambahan
enam kilang.
Terkait dengan itu, Ketua
Badan Kebijakan Fiskal
Bambang Bojonegoro,
mengungkapkan pentingnya
pemerintah untuk mening

katk an efisiensi dan efek
tifitas belanja negara de
ngan meningkatkan
quality of spending. Selain
itu, peningkatan belanja
infrastruktur diikuti dengan
pengikatan pertumbuhan
ekonomi.
“Lebih baik bangun kilang
daripada subsidi BBM dan
daripada ditekan oleh investor
asing. Bangun kilang selama
Pertamina bisa men-secure
pasokan minyak mentahnya,
jangan bicara defisit,” cetus
Bambang.
Di kesempatan yang
sama, Direktur Eksekutif
CSIS, Medelina mengatakan,
kenyataannya sekarang
adalah sejumlah negara akan
melampaui puncak produksi
minyak dan akan mengakhiri
produksi minyak. “Tingkat
konsumsi yang tinggi, sedang
produksinya rendah, adalah
tantangan bagi kita. Selama
ini Indonesia menjadi net
importer minyak, mengapa?
Padahal banyak pengeboran

dilakukan disini,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan,
p e r lu n y a s u a t u l a n gk a h
kebijakan dari sumbangan
pemikiran yang baik untuk
mewujudkan ketahanan
energi nasional. “Bukan saja
untuk saat ini tapi untuk masa
depan,” ungkap Medelina.
Sejauh ini beberapa
inisiatif yang telah dilakukan
oleh Pertamina, di antaranya
Pertamina akan menurunkan
ketergantungan terhadap
liquid konvensional dari 84
persen menjadi 72 persen.
Meskipun dihadapkan
dengan tantangan yang
ada, Pertamina mendukung
peningkatan ketahanan
enegeri melalui inisiatifinisiatif penghematan BBM,
dan LPG. “Program inisiatif
ini meliputi pembatasan
bahan bakar, pemanfaatan
coal to DME dan konversi
BBM ke CNG,” kata Vice
President Strategic Planning
Refinning Pertamina, Ardhy N.
Mokobombang.•SAHRUL
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Persepsi Pengaruhi
Reputasi

JAKARTA - “Persepsi masyarakat sangat
mempengaruhi reputasi suatu perusahaan.
Pertamina pernah mengalami masa seperti itu,
dimana masyarakat memandang Pertamina
zaman itu sebagai perusahaan yang besar
tapi tidak transparan, dan segala sumber
kecurangan ada di Pertamina.”
Demikian dikatakan oleh VP Corporate
Communication Pertamina Ali Mundakir ketika
menjadi pembicara dalam seminar dengan tajuk
Corporate Communications Management,
yang diselenggarakan Intipesan, pada (28/6),
di Hotel The Ritz Carlton, Jakarta.
Perubahan besar terjadi ketika corporate
culture baru dikembangkan dan proses
transformasi dilaksanakan secara menyeluruh.
Ini merupakan perubahan yang mendasar.
Kemudian semua proses mulai dibuat trans
paran, auditable dan sebagainya, sehingga
persepsi masyarakat sedikit demi sedikit
berubah, terutama di mata para pelaku usaha
yang berhubungan dengan Pertamina. “Jadi
kami pelan-pelan membangun image dan
reputasi. Kami sudah men-set satu visi world
class national energy company,” tegas Ali.
Seminar 2 hari tersebut diikuti sekitar 40
pekerja yang datang dari berbagai perusahaan,
baik BUMN maupun swasta.• URIP HERDIMAN
KAMBALI

JAKARTA - “Harus kita ingat
bahwa RJPP Pertamina
itu sudah ditetapkan. Dan
pada saat RJPP kita sudah
sepakat, kita ingin menuju ke
satu level yang lebih tinggi.
Step up into the next level
sebagai perusahaan energi
dunia. Nah, masalahnya,
kenapa harus menjadi energy
company?”
Demikian pertanyaan
retorik diajukan oleh Dirut
Pertamina Karen Agustiawan
ketika membuka Program
Pengembangan Eksekutif
Pertamina (PPEP) Angkatan
X Tahun 2012. Pembukaan
berlangsung di Gedung Utama
Lantai 21 pada Senin (18/6).
Hadir dalam pembukaan
tersebut, Direktur Pengolahan
Chrisna Damayanto, Direktur
Umum Luhur Budi Djatmiko,
dan Direktur Keuangan Andri
T. Hidayat.
Dirut menjelaskan, Perta
mina tidak mungkin lagi hanya
mengandalkan bisnis energi
konvensional migas. “Karena
harus disadari bahwa potensi
pengembangan sumbersumber energi alternatif baik
baru maupun terbarukan,
san gat besar di negeri ini.
Dengan berubahnya visi Per
tamina ini, ingin membawa

Pertamina untuk melangkah
lebih jauh mengembangkan
bisnis energi seperti panas
bumi, CBM, shale gas, mau
pun energi bio,” tuturnya.
Karen pun mengung
kapkan beberapa tawaran
dari perusahaan-perusahaan
dari Swiss dan Jerman
untuk menjalin kerja sama
mengubah municipal waste
(sampah dari rumah tangga),
menjadi solar. “Banyak sekali
yang dari energi baru dan
terbarukan yang bisa digarap
oleh Pertamina. Tentu ini

membutuhkan pemikiranpemikiran baru yang visioner
dan sensitifitas untuk meme
nangkan peluang bisnis di
masa mendatang. Saya ha
rapkan hal ini bisa diasah dan
dikembangkan oleh pekerja,
khususnya potensi pemimpin
Pertamina yang ada di sini.”
VP Pertamina Learning
Center (PLC) yang diwakili
oleh Manager Leadership
D e v e l e p o m e n t Tr a i n i n g
Ida Halya melaporkan,
PPEP diadakan untuk
mempersiapkan ekse

kutif Pertamina agar mam
pu memahami dan me
ngembangkan sikap dan
perilaku unggulan yang men
dukung terwujudnya visi dan
misi perusahaan, memahami
dan mendukung strategi dan
kebijakan direktorat, dll.
PPEP Angkatan X ber
jumlah 37 orang, terdiri dari
pekerja pimpinan level GM/
VP, dan manajer setara
terpilih. Peserta datang
dari kantor pusat, unit atau
daerah operasi, dan anak
perusahaan.•URIP

Pekerja Pertamina Jadi Delegasi
Indonesia di G20 Youth Summit 2012
AMERIKA SERIKA - Salah
seorang pekerja Pertamina,
Syahid Deradjat (749274
- HSE Training Center S.
Gerong, Pertamina Learning
Center), menjadi salah satu
delegasi Indonesia pada G20
Youth Summit 2012 yang
dilaksanakan di Washington,
DC., Amerika Serikat. Ini
merupakan sebuah prestasi
yang membanggakan
mengingat diberikannya
k e p e r c a y a a n t e r s e b u t
menunjukan bahwa pekerja
Pertamina memiliki karakter
kepemimpinan yang kuat
dan kemampuan diplomasi
yang baik untuk membawa
kepentingan Indonesia di
forum internasional. Pada
kegiatan tersebut Syahid
Deradjat bertindak sebagai
Sherpa (Secretary of State)
bagi delegasi Indonesia yang
bertugas untuk memfasilitasi
kegiatan negosiasi bagi kepala
negara dan menteri-menteri
dalam memperjuangkan
kepentingan Indonesia untuk
masuk kedalam kesepakatan
akhir dari forum tersebut.
Terpilihnya Syahid Deradjat
menjadi salah satu delegasi
Indonesia tersebut setelah
melalui tahapan-tahapan
seleksi yang kompetitif yang
meliputi penilaian motivasi,
kepribadian, pengetahuan
dan prestasi yang dimiliki
oleh setiap peserta. Dari
sebanyak 211 pemimpin
muda dari berbagai institusi
pemerintahan, BUMN,
dan perguruan tinggi, ter
pilihlah enam orang yang
berhak mewakili Indonesia
pada G20 Youth Summit
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yang dilaksanakan pada
tanggal 3 – 10 Juni 2012.
Kepala Unit Kerja Presiden
Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan
(UKP4), Kuntoro Mangku
subroto, menyatakan bahwa
keenam delegasi yang terpilih
merupakan representasi
pemimpin-pemimpin In
donesia di masa depan
yang memiliki pemikiran
dan semangat baru sebagai
penggerak pembangunan
bangsa.
G 2 0 Yo u t h S u m m i t
merupakan kegiatan tahunan
yang dilaksanakan sebelum
G20 Leaders Summit. Pada
kegiatan tersebut, delegasi
pemuda dari setiap negara
G20 mengutarakan aspirasinya
mengenai berbagai isu global
mulai dari masalah ekonomi,
keuangan, pembangunan,
hingga lingkungan hidup.
Setelah melalui berbagai
negosiasi maka dihasilkan
sebuah kesepakatan akhir yang
menjadi suara bersama para
pemimpin muda dunia yang
kemudian akan diserahkan
kepada pemimpin di negara
masing-masing untuk dibawa
dalam G20 Leaders Summit
yang tahun ini dilaksanakan

di Los Cabos, Mexico. Pada
kegiatan ini juga, delegasi
Indonesia berkesempatan
untuk bertemu dan berdiskusi
dengan para pemimpin
dan tokoh Indonesia yang
berkiprah di Amerika Serikat
diantaranya Duta Besar
Indonesia untuk Amerika
Serikat Dino Patti Djalal dan
World Bank Managing Director
yang juga mantan Menteri
Keuangan Republik Indonesia
Sri Mulyani Indrawati.
H S E Tr a i n i n g C e n t e r
Manager, Renaldi M Nur
Fattah, menyatakan kegiatan
seperti ini penting bagi pekerja
untuk mengaktualisasikan diri
dan membentuk networking
yang akan bermanfaat bagi
perusahaan di masa depan.
Sebagai delegasi, Syahid
Deradjat, mengungkapkan
kebanggaannya dapat
mewakili Indonesia dan
Pertamina di forum
internasional serta berharap
ada lebih banyak lagi pekerja
muda Pertamina yang berani
mengikuti kegiatan seperti ini
karena manfaatnya akan sangat
terasa dalam meningkatkan
kompetensi diri dibidang
kepemimpinan, negosiasi
dan komunikasi.•HR

6
Tiga Mobil Donor Darah
untuk PMI

PLAJU - Tempat pengolahan sampah yang
dikelola oleh mitra binaan CSR Refinery
Unit III Plaju segera dikembangkan menjadi
Taman Buah dan Pertanian Organik Wong
Kito. General Manager RU III Teuku Khaidir
dan Kepala BLH Propinsi Sumatera Selatan
Ahmad Najib melakukan peletakan batu
pertama di lokasi Patraganik III, Jl. Pulo
Layang, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan
Plaju, pada (26/6).
Khaidir menyatakan, “Ini mimpi besar RU
III untuk mendukung program pemerintah
kota Palembang agar dapat membangun
taman kota dan ruang terbuka hijau (RTH). Di
samping itu, kawasan ini membuka peluang
dan kesempatan kerja bagi masyarakat di
sekitar kilang Plaju-Sungai Gerong.”
Lahan seluas ± 40 ha ini akan dikelola
melalui 3 tahapan selama periode 3 tahun.
Dalam rencana pengembangan tersebut, di
lokasi ini akan ditanam tumbuhan-tumbuhan
yang diberi pupuk organik hasil olahan Patra
ganik III, wilayah taman bunga dan buah
dalam pot, tempat pengelolaan sampah
organik, drainase, keanekaragaman hayati
flora dan fauna, serta diharapkan akan menjadi
pusat pembelajaran mengenai alam dan
lingkungan.
Menanggapi rencana pengembangan ini,
RU III mendapatkan apresiasi yang tinggi dari
Kepala BLH Provinsi Sumatera Selatan Ahmad
Najib. Ia juga menambahkan, “Upayakan
dalam rencana pembangunan ini, ditanam
juga pohon-pohon besar sebagai peneduh,
kemudian dibudidayakan keanekaragaman
hayati yang menjadi ciri khas tumbuhan asal
Palembang, seperti pohon cempaka telor,”
lanjut Najib.
Guna mewujudkan Taman Buah dan
Pertanian Organik Wong Kito tersebut, RU III
menggandeng Lembaga Pengabdian kepada
Masyarakat (LPM) Universitas Sriwijaya.
Pada kesempatan yang sama, RU III
memberikan bantuan 200 tong sampah
kepada pemerintah kota Palembang dan
penanaman pohon oleh GM RU III, BLH
Propinsi Sumatera Selatan, dan BLH Kota
Palembang.
GM RU III meminta dukungan dari semua
pihak agar program ini dapat terlaksana.
“Rencana besar kami ini tentulah akan
sulit terwujud jika tidak ada dukungan dari
berbagai pihak. Untuk itu, melalui silaturahmi
inilah, kami berharap dukungan serta doa
masyarakat Palembang. Karena kami
meyakini suatu hal, jika kita memelihara alam
dan lingkungan, maka Tuhan akan bersama
kita,” ujarnya.• RU III

JAKARTA – Sebagai upaya
meningkatkan kesehatan
masyarakat, PT Pertamina
(Persero) menyumbangkan 3
(tiga) unit mobil donor darah
senilai Rp 1.575.000.000,kepada Palang Merah
Indonesia (PMI).
Penyerahan bantuan
ini diberikan oleh Direktur
Umum Pertamina, Luhur Budi
Djatmiko kepada Pengurus
Pusat PMI Ketua bid.
Pelayanan Sosial&Kesehatan
Masyarakat dan Donor Darah,
Farid Husain di Lapangan
Parkir Kantor Pusat Pertamina,
Rabu (27/6).
Mobil Donor Darah PMI ini
nantinya akan didistribusikan
ke tiga lokasi unit operasi
Pertamina, yaitu Maumere,
Palopo, dan Tarakan, yang
digunakan sebagai sarana
transportasi untuk mendukung
pelayanan donor darah keliling
yang dilakukan oleh PMI
guna menambah kebutuhan
kantong darah.
“Bantuan ini sebagai
tanggung jawab sosial
Pertamina dan diharapkan
dengan bantuan 3 unit mobil
ini akan meningkatkan jumlah
donasi darah bagi masyarakat
yang membutuhkannya.
Karena mobil donor darah
ini juga diharapkan dapat
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RU III akan Miliki
Taman Buah &
Pertanian Organik
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Direktur Umum Pertamina Luhur Budi djatmiko menyerahkan secara simbolis bantuan tiga mobil unit donor darah senilai
Rp 1.575.000.000 kepada Pengurus Pusat PMI Ketua bid. Pelayanan Sosial&Kesehatan Masyarakat dan Donor Darah,
Farid Husain di Lapangan Parkir Kantor Pusat Pertamina, disaksikan Ketua PMI Jakarta Rini Sutiyoso.

menampung donasi darah
dari 180 pendonor setiap
harinya,” kata Luhur Budi
Djatmiko.
Dikatakan oleh Farid
Husain, untuk memenuhi
kebutuhan darah di seluruh
Indonesia, menurut data World
Health Organization (WHO)
dibutuhkan sekitar 2 persen
dari jumlah penduduk. Sesuai
dengan perhitungan PMI, saat
ini dibutuhkan sekitar 4,8 juta
kantong darah per tahun
dengan persediaan 4 hari.
Sebelumnya, Pertamina

telah membantu PMI dalam
pengadaan mobil Unit Donor
Darah maupun ambulance
di beberapa propinsi, seperti
propinsi Jabar sebanyak dua
unit ambulance dan dua unit
mobil Unit Donor Darah pada
tahun 2010 yang merupakan
bantuan dari PKBL, di
Sematera Selatan sebanyak
1 unit ambulance pada tahun
2011 dan melalui Pertamina
EP juga membantu satu mobil
Unit Donor Darah pada tahun
2011.
Kontribusi Pertamina

terhadap PMI menurut
Corporate Secretary
Pertamina, Nursatyo Argo
tidak hanya sebatas pemberian
fasilitas dan sarana kendaraan
saja. Namun Pertamina
selama ini terus mendukung
upaya penyediaan kebutuhan
darah tersebut melalui
kegiatan donor darah rutin
3 bulan sekali, khususnya
di Pertamina Kantor Pusat
dengan jumlah pendonor
pada setiap kesempatan
mencapai rata-rata 300 - 500
orang.•IRLI KARMILA

Limbah Membawa Berkah
Jakarta – Melipat, meng
gunting, merekatkan dan
mengikat limbah kulit jagung
menjadi berbagai pernakpernik yang menarik dan
bermanfaa, menjadi aktivitas
ibu-ibu dan remaja putri di
sekitar area operasi TBBM
Pertamina Tuban.
Kegiatan tersebut juga
dilakukan di booth Pertamina
pada pameran Pekan
Lingkungan Indonesia 2012
di Jakarta Convention Center,
yang berlangsung mulai 1417 Juni 2012. Pertamina
mengajak para pengunjung
untuk membuat keterampilan
dari kulit jagung.
Hernita (38), salah satu
pengunjung, langsung tertarik
mengikuti intruksi dari pelatih.

“Ternyata limbah yang sering
dibuang dapat menghasilkan
barang-barang yang unik dan
menghasilkan uang,” ujarnya
sumringah.
Dijelaskan oleh Yulita (43),
pemilik usaha pernak-pernik
kulit jagung, bagaimana cara
mengolah kulit jagung menjadi
bahan baku. Menurutnya,
setelah dikumpul kulit jagung
dipilih menjadi dua, yaitu
daun muda dan daun keras.
Kemudian dijemur selama
satu minggu. Setelah kadar
air di kulit jagung sudah tidak
ada, baru bisa dibentuk men
jadi berbagai macam pernik.
“Mengapa kulit jagung
dipilah menjadi dua, karena
untuk daun muda lebih mudah
dibentuk karena teksturnya

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : RU III
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lembut. Sedangkan daun
yang keras digunakan se
bagai bahan bola-bola aro
matherapy,” ungkap Yulita.
Meskipun terlihat se
derhana, kerajinan kulit jagung
ini sudah menembus pasar
internasional. “Alhamdulillah,
untuk tas dan keranjang su
dah masuk pasar Amerika

Serikat dan Singapura, dan
pengiriman barang sudah
dilakukan lebih dari dua kali.
Itu suatu anugrah karena
tidak pernah terbayang dari
kegiatan iseng memanfaatkan
limbah jagung menjadi suatu
komoditi yang bermanfaat,”
tutup Yulita tersenyum.•NILAWATI
DJ
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Semarang - Sebagai bentuk kepedulian
terhadap peningkatan pelayanan kesehatan
masyarakat kurang mampu dan anggota
Polri/PNS Polri, Pertamina melalui Program
Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)
memberikan bantuan peralatan kesehatan
serta ambulance dalam program Bakti
Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara,
Semarang (22/6).
Program Bakti Kesehatan dalam rangka
HUT ke-66 Bhayangkara tahun ini terdiri
dari khitanan massal, donor darah, dan
pelayanan kesehatan gratis oleh Rumah
Sakit Bhayangkara untuk masyarakat
miskin. Penandatanganan perjanjian
bantuan ini dilakukan oleh General Manager
(GM) Pertamina Fuel Retail Marketing (FRM)
Region IV Jateng & DIY Rifky E. Hardijanto
dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda)
Jawa Tengah (Jateng) Inspektur Jenderal
(Irjen) Polisi Didiek Sutomo Triwidodo.
Bantuan tersebut berupa penambahan
alat-alat kesehatan, antara lain seperti
ventilator, electric traction, infant warmer.
Selain memberikan bantuan berupa alatalat kesehatan yang belum dimiliki oleh
rumah sakit bhayangkara, bantuan lainnya
berupa penggantian peralatan keperluan
rumah sakit, antara lain ambulance, patient
monitor, transport incubator. Total nilai
bantuan tersebut sebesar Rp. 3 miliar.
Acara Bakti Kesehatan kali ini
menerjunkan 40 dokter dan mantri kesehatan
dengan rincian dari RS Bhayangkara 20
dokter, Rumah Sakit Tentara (RST) 10
orang dan dari kesatuan Brimob 10 orang
dan dibantu oleh tenaga medis dari Rumah
Sakit Bhayangkarasendiri.
Ke depannya, Rumah Sakit Bhayangkara
akan menjadi Traumatic Center. Hal ini
dikarenakan lokasi Rumah Sakit yang ada
di Jalur Utama Kota Semarang dan dekat
pintu tol, sehingga apabila terjadi kecelakaan
dapat dengan mudah melakukan evakuasi
korban.•FRM REG. IV

Binjai.
Pohon-pohon tersebut
akan ditanam sepanjang
jalan Randu III Kelurahan
Jati Utomo dan melibatkan
warga sekitar saat melakukan
penanaman pohon.
Dalam kesempatan ini,
Wakil Walkota Binjai, Timbas
Tarigan berterima kasih
kepada Pertamina yang telah
berkontribusi menghijaukan
lingkungan. Timbas ber
harap, kegiatan seperti ini
dapat menjadi kegiatan yang
berkesinambungan. Hal

senada juga diungkapkan M.
Arifin, Kepala Lingkungan III
Jati Utomo.
Sementara Operation
Head Depot LPG Tandem
Warnadi mengungkapkan
kegiatan CSR ini dimaksudkan
untuk membina hubungan
Pertamina dengan masyarakat
sekitar menjadi lebih baik.
“Selain dalam bentuk pro
gram lingkungan hidup,
Pertamina juga mengadakan
kegiatan CSR untuk bidang
kesehatan, pendidikan dan
pemberdayaan masyarakat,”

Foto : FRM REG. I

Bakti Kesehatan
Pertamina pada
HUT Bhayangkara

Binjai – Dalam mendukung
program penghijauan di sekitar
lingkungan daerah operasi,
Fuel Retail Marketing Region
I melalui program Corporate
Social Responsibility
(CSR) melakukan kegiatan
penanaman 900 pohon
jenis glodo di Kelurahan
Jati Utomo, Binjai, (27/5).
Penanaman pohon ini dihadiri
oleh Wakil Walikota Binjai,
Timbas Taringan dengan
secara simbolis menanam
beberapa pohon di Jl Randu
III Kelurahan Jati Utomo,

jelas Warnadi.
Program penghijauan
selanjutnya dilaksanakan
di Lingkungan V Kelurahan
Jati Utomo pada (3/6) dis
epanjang Jl.Pinus – Jl.Cemara
dan Jl.Bakti Lk. V.•FRM REG. I

Pemberdayaan Masyarakat Desa Bulak
INDRAMAYU – Bertempat di
Aula Hotel Trisula sebanyak
50 warga Desa Bulak
Kandanghaur Kabupaten
Indramayu mengikuti semi
nar sekaligus pelatihan ma
najemen pengelolaan dan
pengembangan TPI (Tempat
Pelelangan Ikan) serta
pembuatan dan mengelola
terasi. Kegiatan ini merupakan
program lanjutan dari
program PPKL RU VI terkait
peningkatan pemberdayaan
masyarakat lingkungan
nelayan Kecamatan
Kandanghaur.
Officer Data & Media
Publication RU VI Balongan
Agus Raharman E.Watnaya
menyampaikan, program
pemberdayaan masyarakat
yang dilaksanakan untuk
masyarakat Desa Bulak
Kecamatan Kandanghaur
i n i m e r u p a k a n p ro g r a m
CSR yang berkelanjutan
d a r i p ro g r a m p e l a t i h a n
dan bantuan alat tangkap

sebelumnya. “Kegiatan ini
akan lebih meningkatkan
motivasi masyarakat dan
meningkatkan pengetahuan
bagaimana cara pengelola ikan
yang efektif, cara membuat
jaring, membuat alat tangkat,
membuat kerupuk dari kulit
ikan, membuat terasi, serta
bantuan alat pembuata
terasi serta bagaimana
manajemen pengelolaan
tempat pelelangan ikannya,”
jelas Agus.
Karena itu, Agus berharap
kegiatan yang diprakarsai
RU VI ini dapat membantu
dan mendorong masyarakat
untuk bisa lebih profesional.
“Kegiatan ini juga menjadi
bukti bahwa keberadaan
Kilang RU VI Balongan
dapat berkontribusi dalam
peningkatan kesejahteraan
masyarakat pesisir Indra
mayu serta bersinergi de
ngan berbagai pihak se
cara berkelanjutan dalam
meningkatkan IPM,” te

Foto : RU VI BALONGAN

Foto : FRM REG. IV

Penghijauan di Tandem, Binjai

gasnya.
Muhidin, Asda II In
dramayu saat membuka
pelatihan menjelaskan,
pembangunan sumberdaya
pesisir dan laut saat ini
menjadi salah satu andalan
pertumbuhan ekonomi bagi
masyarakat daerah, sesuai
dengan kebijakan pemerintah
daerah. Untuk itu, tiga
komponen pembangunan,
yaitu pemerintah, stake
holders dan masyarakat
harus terpadu sehingga

dapat mengupayakan pem
berdayaan, kemandirian dan
peningkatan kesejahteraan
masyarakat. “Kami sangat
mengapresiasi dukungan dan
partisipasi RU VI Balongan
dalam memajukan masyarakat
pesisir Indramayu selama ini.
Semoga kegiatan ini menjadi
starting point dalam upaya
pelestarian sumberdaya pesisir
dan laut serta pemberdayaan
masyarakat nelayan.• RU VI
BALONGAN

Pelatihan IT untuk Guru SD Balikpapan

BALIKPAPAN – Terminal BBM Balikpapan berikan pelatihan IT
kepada guru-guru SD di sekitar wilayah operasi, pada Jumat
(22/6).
Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan,
Terminal BBM Balikpapan meng-upgrade kompetensi guruguru mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Guru-guru yang mengikuti pelatihan ini berasal dari delapan SD
yang lokasinya berada di sekitar wilayah operasi Terminal BBM
Balikpapan, yaitu SDN 008, SDN 009, SDN 013, SDN 021, SDN
029, SDN 030, SDIT Auliya, dan SDIT Lukmanul Hakim.
Dalam penyelenggaraannya, Terminal BBM Balikpapan
bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan
LP3I sebagai instruktur pelatihan. Materi yang diberikan adalah

Microsoft Office.
“Sebagian dari kami memang masih terbatas penge
tahuannya tentang IT, termasuk Microsoft Office. Kami belum
sepenuhnya menguasai,” tutur Andin, guru TIK dari SDN 009.
Pelatihan ini berlangsung selama 20 kali pertemuan yang
dilaksanakan seminggu sekali di laboratorium komputer SDN
009. Laboratorium komputer tersebut merupakan bantuan dari
Pertamina tahun lalu. “Kami menginginkan bantuan di bidang
pendidikan ini berkelanjutan. Setelah tahun lalu memberikan
bantuan laboratorium komputer, tahun ini kami meningkatkan
kompetensi IT para tenaga pengajarnya,” ujar Ronny Bawelo,
Operation Head Terminal BBM Balikpapan, saat menghadiri
pembukaan pelatihan tersebut.•FRM REG. VI
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Pertumbuhan Gugus Meningkat,
CIP Pertamina Memang Hebat
Tak terasa hampir satu tahun berlalu pelaksanaan Forum Presentasi Continuous Improvement
Program (CIP) Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat 2011 selesai dilaksanakan. Masa presentasi
CIP tahun 2012 sudah semakin dekat. Tentunya persiapan yang dilakukan harus benar benar terus
dimatangkan.
Sejalan dengan kebijakan Direksi bahwa sudah seharusnya setiap insan Pertamina di berbagai
Lini/Fungsi/Unit Bisnis/Anak Perusahaan dalam menyelesaikan tugas pekerjaan apapun dengan
menggunakan konsep CIP (PDCA dan DELTA) dan laporannya dituangkan dalam bentuk risalah SS/
GKM dan PKM.
Salah satu faktor kunci keberhasilan implementasi CIP adalah faktor peran manajemen puncak.
Meskipun demikian, keterlibatan Pekerja yang terlihat antusias untuk mengikuti Forum Presentasi CIP
Dit.Non Teknis dan Kantor Pusat ini sudah seharusnya tetap mendapatkan dorongan dan dukungan
manajemen.
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Insan Mutu
Menuju World Class
Berbekal persiapan yang matang dan semangat tinggi, Gugus Mutu Pertamina yang terdiri
dari PKM Coker Plus – RU II Dumai, PKM Bintang – RU IV Cilacap dan GKM Rewulu – TBBM
Jawa Bagian Tengah berlaga di Forum International Exposition on Team Excellence (IETEX) 2012
yang dilaksanakan tanggal 27-28 Juni 2012 di Singapura. Forum yang tahun ini mengangkat
tema “Productivity Trough Team Innovation” menjadi Forum untuk berbagai pengalaman
keberhasilan peningkatan produktivitas yang dilakukan oleh tim inovasi dari berbagai negara.
Forum ini diikuti oleh 38 Tim Inovasi yang berasal dari Singapura, India, Malaysia, Thailand,
Hongkong dan Indonesia. Delegasi Pertamina menampilkan Tim Continuous Improvement
Program (CIP) terbaik di Annual Pertamina Quality (APQ) Awards dan Temu Karya Mutu dan
Produktivitas Nasional (TKMPN) dengan tema inovasi :
1. “To overcome Excess Coker Naptha Problem in NHDT Unit” oleh PKM Coker Plus – RU II
Dumai;
2. “Improving the Reliability Unit 054WS102 by Making Flushing Facilities for Pitot Tube Feed
Water SWD” oleh PKM Bintang – RU IV Cilacap; dan
3. “Overcome The Difficulty of Performance Testing of Portable Fire Pump 500 GPM Capacity”
oleh GKM Rewulu - TBBM Jawa Bagian Tengah.

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan
kesempatan dan mengembangkan kreativitas Pekerja,
Perusahaan terus menerus memacu pertumbuhan dan
perkembangan aktivitas CIP. Ini dapat dibuktikan dengan
semakin meningkatnya peserta presentasi dari fungsifungsi di lingkungan Kantor Pusat dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2009 terdaftar 6 gugus, tahun 2010
sebanyak 10 gugus, tahun 2011 diikuti oleh 16 gugus,
dan tahun 2012 ini yang sudah terdaftar di Fungsi Quality
Management adalah 19 gugus.
Bila dibandingkan dengan jumlah gugus di Unit Operasi/Region, jumlah ini memanglah tidak
sebanding. Akan tetapi, melihat tingkat pertumbuhannya bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun
ke depan akan mencapai ratusan seperti yang terjadi di beberapa Unit Operasi Perusahaan.

PKM Coker Plus – RU II Dumai, PKM Bintang – RU IV Cilacap dan GKM Rewulu – TBBM Jawa Bagian Tengah

Insan Mutu Pertamina menunjukkan kemampuannya untuk bersaing dengan Tim lain dari
berbagai negara. Kemampuan itu dibuktikan dengan berhasilnya PKM Coker Plus – RU II
Dumai meraih Peringkat Silver dan PKM Bintang – RU IV Cilacap yang meraih Penghargaan
Merit dalam IETEX 2012.

Sampai saat ini gugus yang telah terdaftar untuk mengikuti presentasi.

Predikat Silver diraih oleh PKM Coker Plus – RU II Dumai

Forum ini bukanlah Forum mutu internasional pertama yang diikuti Pertamina. Gugus Mutu
Pertamina hampir setiap tahun mengikuti ajak International Convention on QC Circle (ICQCC)
dan International Quality Convention (IQC). Dalam waktu dekat, Pertamina akan mengikuti
Global Performance Excellence Award (GPA) yang merupakan Forum penghargaan terhadap
perusahaan yang berhasil melakukan perbaikan kulitas secara berkelanjutan, tidak hanya untuk
barang dan jasa, namunnya memperhatikan aspek sumber daya manusia.
Keterlibatan Insan Mutu dalam berbagai Forum internasional tersebut, bukan sekedar Forum
unjuk gigi semata, akan tetapi, juga untuk mendorong Insan Mutu agar dapat terus meningkatkan
kompetensinya sehingga mampu bersaing dengan Perusahaan terkemuka lainnya. Prestasi
Pertamina di Forum internasional ini membuktikan bahwa Pertamina siap menjalankan visi
mejadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Kiprah Insan Mutu sudah seharusnya dipandang
sebagai pilar penting dalam mencapai visi baru Perusahaan.•

Jumlah gugus diatas kemungkinan masih dapat bertambah karena pendaftaran masih dibuka
sampai dengan tanggal 15 Juni 2012.

oleh Shynta Dewi – Tim KOMET, General Affairs Directorate

Diharapkan Forum Presentasi CIP Direktorat Non Teknis dan kantor Pusat 2012 dapat berjalan
dengan lancar, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja Perusahaan
yang kita cintai ini. Insan Mutu ! Semangat ! Hebat ! Pertamina ! Jaya...Jaya !.•
oleh Hilda Yanti – Tim 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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: 8 Etos Kerja Profesional
: Jansen Sinamo
: Institut Darma Mahardika
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Kerja adalah Ibadah Bekerja Serius Penuh
Kecintaan. Segala pekerjaan yang diberikan
Tuhan kepada kita harus kita syukuri dan
lakukan dengan sepenuh hati. Tidak ada
tipe atau jenis pekerjaan yang lebih baik dan
lebih rendah dari yang lain karena semua
pekerjaan adalah sama di mata Tuhan jika kita
mengerjakannya dengan serius dan penuh
kecintaan. Etos kerja bukan hanya dilihat
manusia, Tuhan Maha Mengetahui.
Etos kerja telah menjadi hot topic di
dalam, maupun di luar negeri karena semakin
disadari perannya yang sangat sentral dalam
kinerja sebuah organisasi. Wacana etos kerja
sudah makin akrab dan populer dewasa ini.
Etos memang tidak tumbuh di lahan kosong.
Hingga saat ini belum pernah menemukan
orang yang menganggap etos tak penting.
Yang sering kita jumpai justru harapan supaya
program Etos diperluas dan diperbesar ke
berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi,
politik, dan birokrasi. Andai sekarang kita masih
berada dizaman Soeharto, dan misalkan pula
kita orang yang dekat dengan beliau, sangat
mungkin 8 Etos digelar menjadi program
seperti Penataran P4 zaman dahulu.
T idak berlebihan mengharapkan,
kiranya dalam dekade kedua perjalanannya
8 Etos bakal diadopsi berbagai organisasi
profit maupun non-profit sebagai basis
pengembangan. Sebagai konsep yang hidup
dan berkembang di tengah masyarakat, 8
Etos juga memiliki tantangannya sendiri. Paling
tidak pada 3 strata.
Strata pertama, popularitas. Banyak
sekali konsep di pasar yang mengakui sebagai
rahasia sukses, cetak biru keberhasilan dan
sebagainya. Tentu saja hal itu tak seluruhnya
salah, tetapi 8 Etos telah memperlihatkan jati
dirinya sebagai konsep yang solid di tengah
ramainya konsep bertema mirip. Strata
kedua, konseptual. Konsep-konsep 8 Etos
berusaha dibangun sekolah dan sekoheren
mungkin sejak desain awal sehingga pada
akhirnya cukup layak disebut sebagai the
grand theory success. Karena itu dapat
dimaklumi jika konsep 8 Etos masih sering
sulit diterima. Masyarakat kita lebih suka
pada konsep-konsep bombastis, memukau,
cespleng, dan instant, sementara yang ada
didalam buku ini lebih bersifat fundamental dan
berjangka panjang. Strata ketiga, pengalaman.
Bagaimanapun 8 Etos membutuhkan jam
terbang. Harus ada contoh-contoh sukses
yang meyakinkan baik ditingkat individual
maupun organisasional.
Dalam buku ini menguraikan esensi etos
kerja yang dimaksud dan bagaimana cara
membangunnya. Pada arah nilai, masingmasing etos kerja itu diformulasikan dalam
bentuk kenyataan kausal yang jika dipeluk
dengan sepenuh keyakinan akan menjelma
menjadi sikap dan perilaku kerja yang
positif. Itulah semua yang disebut sebagai
8 Etos kerja profesional atau disingkat 8
Etos.•PERPUSTAKAAN

Survei KOMET : Bagian dari proses Indonesian MAKE Study 2012.

mempertahankan lingkungan untuk berbagi pengetahuan; menciptakan
dan mempertahankan kultur organisasi pembelajaran; mengelola
pengetahuan pelanggan untuk menciptakan nilai dan modal intelektual
organisasi dan mengelola pengetahuan organisasi untuk menghasilkan
bagi shareholder/stakeholder.
MAKE Study di Indonesia diadakan untuk mengukur tingkat komitmen
dan kematangan organisasi berbasis pengetahuan. Dengan mengikuti
studi ini, organisasi dapat melakukan benchmark dalam knowledge
strategy dengan para pesaingnya atau perusahaan-perusahaan dunia
yang knowledge-driven.•NILAWATI DJ

Media Internal Sarana Informasi
Jakarta – Media Relations Training Program ini bertujuan untuk
menambah wawasan kehumasan, selain itu juga untuk membina
hubungan dengan wartawan. Demikian disampaikan Sekretaris
Perusahaan Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI), Ali
Mundakir (saat menjabat) pada saat pembukaan workshop Humas
Anak Perusahaan Pertamina di Atlet Century Hotel Jakarta, (7/6).
Ali mengat akan, sebagai humas harus bisa melakukan
pendekatan secara personal dengan para jurnalis. “Ini dapat
memudahkan kita memahami apa yang dibutuhkan jurnalis dalam
membuat berita tentang perusahaan,” ujarnya.
Sementara itu, Media Manager Pertamina Wianda Pusponegoro
menjelaskan tentang strategi yang harus dimiliki oleh seorang

Humas. Antara lain bagaimana melakukan media monitoring, membina
wartawan hingga bagaimana menangani media.
Adapun materi pelatihan yang diberikan adalah tentang media internal
sebagai alat komunikasi dan informasi. Hal itu dipaparkan oleh Riza
Primadi selaku praktisi jurnalistik. Menurutnya, media internal dikelola
tidak hanya untuk kalangan internal tetapi juga untuk eksternal. “Karena
sifatnya untuk memberikan informasi kepada karyawan dan mitra kerja
yang berada di luar perusahaan,” kata Riza Primadi.
Selain pengelolaan media internal, dipaparkan juga materi tentang
teknik pengambilan materi audio visual dengan handycam, memahami
foto jurnalistik, merancang media internal dan mengenal ragam tulisan
di media cetak.•NILAWATI DJ

FRM Region Sulawesi Luncurkan Pertamax Deposit

MANADO — Fuel Retail Marketing (FRM) Region Sulawesi
memodifikasi penjualan Pertamax dengan meluncurkan Pertamax
Deposit. Program terbaru ini untuk kali pertama diperkenalkan ke
masyarakat Manado dan pertama di Indonesia.
Pertamax Deposit yang di-launching baru-baru ini mengajak
masyarakat “Bumi Tinutuan” untuk menggunakan BBM RON 92 itu
dengan cara baru yang lebih menguntungkan dan lebih praktis.
“Program ini mengadopsi sistem deposit bank dimana setiap
pembelian voucher Pertamax dengan nominal tertentu akan
langsung memperoleh Pertamax bonus dengan rate relatif lebih tinggi
dari rate bunga bank konvensional,” jelas Timotius Dwi Kristanto,
Sales Repesentasi wilayah VI.
Timotius memaparkan, setiap pembelian voucher Pertamax
minimal Rp 1 juta akan mendapat bonus tambahan sebesar Rp 50
ribu yang berlaku selama 30 hari. “Sistem ini sangat praktis dalam
penggunaannya dan mudah diperoleh. Voucher bisa di peroleh di
Manado Pertamax Centre,” ujarnya.
Pada saat saat peluncuran Pertamax Deposit, animo masyarakat
Manado terhadap jenis BBM non subsidi ini cukup tinggi. Sejak
diluncurkan tahun 2009 lalu dari 45 SPBU yang ada di Sulawesi
Utara, 33 di antaranya sudah melayani penjualan Pertamax.
“Penggunaan Pertamax di Sulut mengalami peningkatan yang
signifikan dan diharapkan dengan hadirnya Pertamax Deposit
semakin mendongkrak penggunaan Pertamax,” terang General

Foto : FRM Region VII
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Jakarta – Knowledge Management (KOMET) melakukan survei
yang merupakan bagian untuk melengkapi Indonesian Most Amired
Knowledge Enterprise (MAKE) Study 2012. Dalam ajang MAKE
Study tersebut, KOMET Pertamina masuk sebagai finalis.
Menurut Ketua Tim Komet Pertamina Faisal Yusra, hasil survei
ini tidak mempengaruhi penilaian dari implementasi knowledge
management Pertamina dalam penghargaan. “Tetapi survei ini
dapat membantu kita untuk melihat hal-hal apa yang bisa menjadi
concern yang disebut dengan opportunity for improvement tentang
knowledge management di Pertamina,” tukasnya pada acara MAKE
Employee Survey di Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Selasa (19/6).
Survei dilakukan oleh 49 perwakilan pekerja Pertamina Kantor
Pusat.
Disinggung juga tentang presentasi yang telah dilakukan Tim
Komet Pertamina di hadapan panelis Indonesian MAKE Study
2012, menurut Faisal, Komet telah banyak melakukan akselerasi
proses implementasi. “Itu mendapat respon positif dari panelis
karena adanya peningkatan dari kegiatan implementasi berdasarkan
delapan dimensi MAKE Study,” kata Faisal.
Adapun delapan dimensi yang menjadi kriteria Indonesian MAKE
Study sebagai berikut, membentuk budaya pengetahuan organisasi;
mengembangkan knowledge worker melalui kepemimpinan
manajemen senior; mengembangkan dan memberikan produk/
jasa/solusi berbasis pengetahuan (kemampuan inovasi);
memaksimalkan nilai dari modal intelektual; menciptakan dan

Foto : RAHMAN

KOMET Adakan MAKE Employee Survey

Manager FRM Region VII, Adi Nugroho.
Adi menambahkan, program Pertamax Deposit menjadi salah satu
upaya Pertamina dalam mendukung pemerintah dalam menggalakkan
pengunaan produk BBM non subsidi.
“Semoga kemudahan serta keuntungan Pertamax Deposit dirasa
kan merata oleh seluruh masyarakat dan bisa merambah sampai ke
pelosok,” harap Adi.
Lauching dengan tagline “Tinggal Cara Lama, Beralihlah ke Pertamax
Deposit” turut diramaikan Mulan Jameela sebagai bintang tamu yang
tampil menghibur hadirin.•FRM REG. VII

Foto : KUNTORO
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DONOR DARAH
DI KANTOR PUSAT PERTAMINA

suhaimi

VP Planning & Optimization
Refining Operation
Refinery Directorate

Foto : PRIYO WIDIYANTO

B. TRIKORA PUTRA

VP Petrochemical Trading
Marketing & Trading Directorate
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JAKARTA – Untuk kesekian kalinya PT Pertamina
(Persero) menjalankan aksi sosialnya dengan berpartisipasi
menyumbangkan darahnya untuk memenuhi pasokan
kantong darah di Palang Merah Indonesia (PMI) yang tentunya
diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan darah.
Kegiatan donor darah yang berlangsung di Lantai Ground
Kantor Pusat Pertamina, Rabu (27/6) ini rutin dilaksanakan
setiap 3 bulan sekali dengan target minimal 400 pendonor.
Disamping para karyawan Pertamina, tampak terlihat juga
Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto dan Corporate
Secretary Pertamina, Nursatyo Argo turut serta mendonorkan
darahnya sebagai wujud aksi sosial mereka. Ketua PMI DKI
Jakarta, Rini Sutiyoso yang hadir pada kesempatan aksi
donor darah tersebut mengatakan bahwa Pertamina sangat
berkontribusi besar terhadap pemenuhan pasokan kantong
darah. “Tidak hanya aksi donor darah, Pertamina juga telah
turut membantu PMI dengan memberikan pengadaan Mobil
Unit Donor Darah yang tentunya sangat bermanfaat bagi
PMI karena bisa menjangkau ke wilayah manapun,” ujar
Rini.•IRLI KARMILA

muhammad iskandar
VP Fuel Retail Marketing
Marketing & Trading Directorate

gigih wahyu hari
irianto

VP LPG & Gas Product
Marketing & Trading Directorate

perkenalan dan
perpisahan di lingkungan
corporate secretary
JAKARTA - Bertempat di Media Center,
Gedung Perwira 2 – 4 pada Rabu (27/6),
Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo
dan VP Corporate Communication Ali Mundakir
memperkenalkan diri kepada jajaran Sekretaris
Perseroan. Argo menyatakan bahwa ia berharap
apa yang ditugaskan oleh BOD dan BOC dapat
dilaksanakan dengan baik oleh jajaran Corporate
Secretary. Sementara Ali mengatakan siap untuk
bekerja keras. Acara tersebut juga melepas M.
Harun, mantan VP Corporate Communication
terdahulu yang kini mejabat Kepala Perwakilan
Pertamina di Asia Timur.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Foto : KIKI
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Foto : KUNTORO
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POSISI

dani adriananta

GM Fuel Retail Marketing Region VI
Balikpapan

VP Fuel Industry and Marine Marketing
Marketing & Trading Directorate

Foto : KUNTORO

ferdy novianto

JAKARTA - Vice President Corporate Communication
Pertamina yang baru Ali Mundakir bertemu dengan
insan pers usai dikukuhkan pada Selasa, (26/6).
Dalam kesempatan tersebut turut hadir VP Corporate
Communication sebelumnya M. Harun yang
menyampaikan terima kasih kepada insan pers yang
telah men-support Pertamina selama ini. Ali berharap
hubungan yang terbina baik antara insan pers dengan
Pertamina akan terus berlanjut.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

ibnu prakoso

Sales Region III Manager
Marketing & Trading Directorate

eko ricky

Sales Region I Manager
Marketing & Trading Directorate

FUNBIKE CERIA DI LINGKUNGAN
CORPORATE SECRETARY
JAKARTA – Dalam rangka mempererat tali silaturrahmi
antara para pekerja dan pekarya di lingkungan Corporate
Secretary PT Pertamina (Persero), dilaksanakan kegiatan
funbike yang dikuti oleh keluarga besar Corporate
Secretary. Start funbike Ceria yang berlangsung di
Kantor Pusat Pertamina, Minggu (24/6) ini dilepas
oleh Manager Internal Communication Mindaryoko
Deri. Kegiatan yang mengambil rute Kantor Pusat
Pertamina menuju Ratu Plaza Sudirman dan kembali
ke Kantor Pusat Pertamina ini diikuti sekitar 80 peserta.
Acara diakhiri dengan pengundian berbagai doorprize
menarik.•IRLI KARMILA

Foto : KUNTORO
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Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

TATAP MUKA PERTAMA INSAN
PERS DENGAN VP CORPORATE
COMMUNICATION BARU

SORONG – Sebagai bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan untuk meningkatkan kualitas
kesehatan yang menunjang kecerdasan anak
bangsa, Pertamina memberikan 316 kacamata
untuk para pelajar dari 12 sekolah setingkat SD,
SMP, dan SMA di Kota Sorong, Selasa (5/6).
Field Manager Papua Subli Ibrahim
menegaskan, bantuan kacamata ini diberikan
untuk membantu para siswa dalam proses
belajar. Dengan bantuan ini diharapkan dapat
memberikan kemudahan bagi pelajar yang
memiliki masalah pengelihatan. “Kami berbahagia
bisa memberikan bantuan kepada para siswa di
kota Sorong,” tegas Subli Ibrahim.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Dinas
Pendidikan Kota Sorong Torus Sibagariang
menyampaikan apresiasi kepada Pertamina atas
kepeduliannya terhadap pelajar di Kota Sorong.
Para penerima bantuan di kota Sorong
tersebut telah melalui tahap seleksi, di antaranya
pemeriksaan kesehatan mata yang dilakukan oleh
tim kesehatan dari Yayasan Peduli Kemanusiaan
yang bekerja sama dengan Pertamina dan pihak
sekolah. Tim tersebut melakukan seleksi terhadap
2.000 siswa dari 12 sekolah di kota Sorong.
“Saya sangat senang sekali bisa menda
patkan kaca mata gratis ini dari Pertamina.
Pandangan mata saya menjadi lebih terang
dan belajar juga lebih nyaman,” ungkap Novalin
Hosyo, salah satu pelajar penerima kacamata
gratis dari Pertamina.
Kepedulian ini merupakan bagian dari pro
gram Bright with Pertamina yang telah digulirkan
di sejumlah area operasi Pertamina di seluruh
Indonesia.•IRLI KARMILA/EP

Dengan adanya perjan
jian ini, lanjut Salis, PHE
memperoleh beberapa ke
untungan. Pertama, PHE
memperoleh informasi ke
pastian pasar untuk crude
produksi PHE sendiri, yang
selama ini hanya tergantung
pada partner, sehingga har
ganya pun flat.
Kedua, kinerja keuangan
PHE juga diharapkan akan
meningkat. Ketiga, hasil
crude PHE ini bagi PES juga
akan meningkatkan kinerja
keuangannya. Dan yang
keempat, dengan kerja sama
ini, PHE juga akan dikenal
sebagai produser crude.
Usai acara, Salis men
jelaskan tentang perjanjian
master SPA (Sales Purchase
Agreement). “Perjanjian ini
akan mengikat kedua belah
pihak untuk saling bekerja
sama dan memberikan ke
untungan masing-masing,”
kata Salis.
Ia mengakui, kerja sama
ini merupakan tindak lanjut
dari arahan Direksi Pertamina

Foto : TATAN AGUS RST

JAKARTA - Dua anak per
usahaan Pertamina, yaitu
Pertamina Hulu Energi
(PHE) dan Pertamina Energy
Services Ltd. (PES/Petral)
sepakat untuk bersinergi satu
sama lain. Penandatanganan
kesepakatan itu dilakukan
oleh Presiden Direktur PHE
Salis S. Aprilian dan Dirut
PES/Petral Bambang Irianto
pada Selasa (19/6) di Hotel
Aryaduta, Jakarta.
Dalam sambutannya, Salis
menyatakan bahwa perjanjian
ini untuk menguatkan aspek
legalitas kerja sama diantara
keduanya. “Agar lebih cre
dible, lebih accountable, dan
juga nanti pada akhirnya bias
meningkatkan kinerja masingmasing,” kata Salis.
Ia pun menekankan
makn a dari kata ‘sinergi’.
Menurutnya, ‘sinergi’ tidaklah
selalu berarti 1 + 1 = 2, tetapi
bisa juga 4 atau 5. “Karena
masing-masing punya ke
kuatan, dan inilah yang mem
buat sinergi semakin baik,”
tegas Salis.

Presiden Direktur PHE Salis S. Aprilian dan Dirut PES/Petral Bambang Irianto
sepakat bersinergi dalam meningkatkan kinerja kedua perusahaan.

agar anak-anak perusahaan
Pertamina bisa bersinergi.
Salis sekali lagi menekankan
beberapa keuntungan untuk
PHE dalam kerjasama ini. Yang
utama, akan meningkatkan
kinerja keuangan PHE karena
PHE akan memiliki informasi
yang sangat cepat dan tepat
mengenai harga crude di
pasaran dunia melalui PES.
PES pun akan memperoleh
keuntungan juga dari PHE.
Kedua, bagi PHE sen
diri, ini merupakan jalan

untuk dikenal dunia selain
sebagai crude producer,
juga akan dikenal sebagai
crude seller. “Nah, ini akan
menambah image PHE di
dunia internasional.”
Sebelum perjanjian de
ngan PES ini, penjualan crude
produksi dari PHE biasanya
ditangani oleh PHE sendiri.
Perjanjian dengan PES ini
berlaku untuk 5 tahun ke
depan, yang setelah itu bisa
ditinjau lagi.• URIP HERDIMAN
KAMBALI

Sinergi Pertagas - Pertamedika Ciptakan
Budaya Hidup Sehat
JAKARTA - Dalam rangka
meningkatkan sinergi antar
anak perusahaan Pertamina,
pada 14 Juni 2012 di Kantor
Pusat PT Pertamina Gas
(Pertagas), PT Pertamina
Bina Medika (Pertamedika)
mengadakan Healthy Talk
Show serta mengenalkan
kembali VIP Card dan Patient
Relations, yang dihadiri oleh
Direksi Pertagas serta pekerja
Kantor Pusat Pertagas.
Acara tersebut diadakan

dalam rangka peningkatan
mutu layanan Pertamedika
agar tercipta hubungan yang
harmonis dengan Pertagas.
Talk show dengan tema
Pola Hidup Sehat disampaikan
oleh dr Henki Sp. J. dari RS
Pusat Pertamina. Melalui talk
show ini Pertamedika berupaya
menciptakan budaya hidup
sehat di lingkungan pekerja
dan keluarga Pertagas.
Sebelumnya, Pertagas
dan Pertamedika telah

Foto : PERTAGAS

Kacamata
untuk Pelajar
Kota Sorong

PHE dan Petral Bersinergi
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menjalin kerja sama dalam
bentuk pemberian pelayanan
kesehatan berbasis Managed

Care untuk 336 pekerja dan
keluarga Pertagas.•PERTAGAS

Geothermal yang Ramah Lingkungan
JAKARTA – Pemanfaatan panas bumi (geothermal) relatif
ramah lingkungan karena emisi gas sangat rendah dan tidak
terdapat limbah cair. Untuk itu, perlu didorong dan dipacu
perwujudannya. Selain itu, pemanfaatan panas bumi akan
mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak
sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi.
Hal itulah yang telah dilakukan oleh Pertamina Geothermal
Energy (PHE) selaku anak perusahaan PT Pertamina (Persero)
yang memanfaatkan geothermal sebagai energi yang ra
mah lingkungan yang tersebar di 15 wilayah kerja seluruh
Indonesia.
Dalam kesempatan talk show bertema “Art Creativity
Technologies” yang berlangsung di Bentara Budaya Jakarta,
Rabu (20/6), Corporate Secretary PGE Adiatma Sardjito

mengatakan, sebagai energi yang terbarukan, disamping ramah
lingkungan, geothermal juga dapat diandalkan sebagai pasokan
jangka panjang.
“Konsumsi 1 Mwh diperlukan 1,7 barel BBM, 390 kg batubara
dan 7,9 Mcf natural gas. Penghematan 1 MWh pembangkit listrik
tenaga panas bumi diperkirakan dapat menghemat pemakaian
BBM setara 45 barel per hari,” ujar Adiatma usai memberikan
presentasi di hadapan para mahasiswa dan pelajar yang
tergabung dalam Komunitas Bentara Muda.
Pengembangan energi geothermal memang dinilai penting
mengingat kebutuhan energi listrik terus menigkat, keterbatasan
dan menurunnya cadangan energi fosil (migas, batubara),
potensi panas bumi yang sangat besar (27.000 MW), dan
terbarui secara alami (renewable).•IRLI KARMILA

Foto :TATATN AGUS RST

Foto : TATAN AGUS RST

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

No. 28

Tahun XLVIII, 9 Juli 2012

Corporate Secretary PGE Adiatma Sardjito menjelaskan tentang geothermal
sebagai salah satu energi yang bisa diandalkan untuk jangka panjang.

Menghidupkan
Jalan Setapak
“Kini, jalan setapak yang penuh dengan
lumpur tanah merah sudah bisa dilalui oleh
kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) dan roda 4
(empat) dan kaki tak penuh oleh lumpur lagi ”
KLAMONO - Anak-anak berlari ke sana ke mari
diiringi tawa riang menghiasi wajah mereka yang
sedang bermain. Kesenangan tampak terpancar
mengiringi langkah kaki mereka disepanjang
jalanan yang lebih lebar dan tanpa lumpur lagi.
Kehidupan warga Distrik Klamono Kecamatan
Klawana Kabupaten Sorong-Papua Barat,
memang sudah selayaknya untuk mendapatkan
perhatian yang lebih dalam hal infrastruktur
seperti akses jalan yang lebih memadai sehingga
jalan setapak yang tampak mati dan berlumpur
tersebut terlihat lebih hidup.
Pertamina EP Field Papua yang wilayah
kerjanya berlokasi di tengah kehidupan
masyarakat Distrik Klamono telah menunjukkan
rasa empatinya dengan melakukan pengerasan
jalan Distrik Klamono sepanjang 5 kilometer
dengan lebar sekitar 4 meter.
Disamping pengerasan jalan, Pertamina juga
menaruh perhatian terhadap pembangunan
jembatan yang menghubungkan antar desa dan
memberikan fasilitas penerangan jalan dengan
menggunakan pembangkit listrik tenaga panel
surya (Solar Cells) serta fasilitas MCK (Mandi
Cuci Kakus).
Kehadiran Pertamina di Klamono membawa
manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari warga
Klamono. Seperti yang dirasakan oleh Keluarga
Besar Paulina Walek, penduduk asli Klamono,
mereka sangat senang semenjak Pertamina
memberikan berbagai fasiltas disekitar tempat
tinggal mereka.
“Kita sangat senang punya jalan besar di
depan rumah, motor dan mobil sudah bisa masuk,
kaki kita tidak penuh lumpur lagi saat berjalan
kaki dan anak-anak senang bermain-main,” ujar
Paulina Walek, penduduk asli Klamono.
Kebahagian tampak terpancar dari muka
ibu dari empat anak ini. Ungkapan terima kasih
terus terucap olehnya. Begitupun keceriaan
berpendar di wajah anak-anaknya yang sedang
asyik bermain dijalan yang sudah tak berlumpur
tersebut.•IRLI KARMILA
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PHE FEO Forum 2012 :
Wujudkan Multidiscipline Team yang Kokoh
Bandung - Pertamina
Hulu Energi (PHE) dalam
usahanya mewujudkan sinergi
fasilitas produksi menuju “one
PHE” menggelar PHE Facility
Engineering Operation (FEO)
Forum 2012, di Trans Luxury
Hotel, Bandung, (28/5).
Direktur Utama PHE Salis
S. Aprilian mengatakan, forum
tersebut penting diadakan
untuk membangun the winning
team. Tentang bagaimana
membentuk komunitas yang
bisa lebih besar dan lebih
multidisiplin, serta bersinergi
antara service dan subservice
menjadi “the strenght of
multidiscipline team”.
“Kita harus gencar mengempower teman-teman se
mua dalam kinerjanya di
PHE melalui visi “one PHE”,”

ungkap Salis.
Salis juga menekankan
pentingnya berpikir out of the
box, membangun winning
team dengan mencari solusi
di luas kebiasaan. “Kita harus
berani berpikir out of the box.
Menjadi “gila”, tapi bukan
tanpa perhitungan. Jangan
hanya bisa mengucapkan
kata “What” tapi cobalah
kata “Why not”. Perkaya dan
perluas kemampuan kita
supaya bisa membuktikan
bahwa kita adalah PHE yang
kuat dan aktif, ” imbuh Salis.
Forum ini merupakan
forum tahunan yang
diselenggarakan PHE
sebagai sarana knowledge
sharing yang bermula dari
diskusi-diskusi kecil. Untuk
mempererat hubungan antara

PHE, JOB dan BOB, dalam
membangun sinergi yang
optimal, diadakanlah PHE
Facility Engineering Operation
(FEO) Forum 2012.
Chairman PHE FEO
Forum 2012 Ade Kismantoro
mengatakan, forum besar ini
berawal dari forum kecil dua
bulanan yang rutin digelar
di lingkungan PHE. Peserta
yang hadir di forum bulanan
tersebut adalah dua orang
delegasi dari masing-masing
anak perusahaan PHE,
berbeda dengan PHE FEO
Forum 2012 yang diikuti oleh
170 pekerja baik dari PHE,
maupun anak perusahaan
PHE.
Forum ini diisi dengan
diskusi panel yang melibatkan
para GM di anak perusahan

PHE, persentasi materi dari
para peserta, soft launching
Investment Value Assurance
(IVA), Sosialisasi Komunitas
PHE FEO, Lauching Portal
Network Community, PHE
FEO Award 2012, dan
team bulilding untuk semua
peserta.
Forum yang diadakan
selama tiga hari diikuti oleh
11 booth anak perusahaan
PHE baik JOB maupun BOB
yang mempersentasikan
improvement, sistem, project
yang sedang bergulir, data
base, serta berbagai planning
ke depan. Selain itu hadir pula
13 booth dari perusahaan
rekanan PHE, baik kontraktor
maupun supplier.• SAHRUL
HAETAMY ANANTO

Management Walkthrough ke Area JBT Pertagas
JAKARTA - Jajaran Mana
jemen PT Pertamina Gas
(Pertagas) melaksanakan
Management Walkthrough
( M W T ) k e a re a o p e r a s i
Pertagas yakni Area Jawa
Bagian Timur (JBT). Kunjungan
ini merupakan agenda rutin
manajemen untuk meninjau
secara langsung kinerja serta
penerapan HSE di wilayah
operasi Pertagas. Namun pada
MWT yang dilaksanakan pada
21 Juni 2012, manajemen
memiliki agenda khusus, yakni
untuk melakukan pemeriksaan
kesiapan Area JBT menerima
pasokan gas dari Lapangan
Terang Sirasun Batur (TSB).
Komisaris Pertagas
Nanang Untung dan Direktur
Utama Pertagas Gunung
Sardjono Hadi meninjau
dua titik penyerahan antara
Kangean Energy Indonesia

Ltd. (KEIL) dan PT Pertagas
NIaga, yaitu di Metering
System Gresik dan Metering
System Waru.
Dalam kunjungan tersebut
Nanang menekankan pen
tingnya kesiapan unsurunsur HSE demi menjamin
keselamatan kerja dan pa
sokan gas bagi konsumen
Pertagas. “Kesiapan ope
rasional khususnya dari sisi
HSE harus menjadi concern
utama kita. Karena hal tersebut
tidak hanya mempengaruhi
keselamatan kerja dan
jaminan pasokan namun juga
sebagai langkah kita menuju
World Class Enterprise,” ujar
Nanang.
Pada Juni lalu Pertagas
menerima pasokan gas baru
dari Lapangan TSB milik KEIL
sebesar 300 MMSCFD yang
disalurkan lewat East Java Gas

Foto : PERTAGAS
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Komisaris Pertagas Nanang Untung (paling kiri) dan Dirut Pertagas Gunung
Sardjono Hadi (ketiga dari kiri) saat MWT Pertagas ke Area JBT.

Pipeline (EJGP) milik Pertagas.
Gas tersebut akan disalurkan
ke PLN (130 MMSCFD),
PT Petrokimia Gresik (65
MMSCFD), PT Indogas Kriya
Dwiguna (20 MMSCFD) dan
PT Pertagas Niaga (100
MMSCFD).
Pertagas Niaga yang
merupakan anak perusahaan
Pertagas di bidang niaga gas

akan menjual gas sebesar
100 MMSCFD dari TSB
tersebut kepada lima trader
di Jatim yakni PT Java Gas
Indonesia, PT Surya Cipta
Internusa, PT Walinusa Energi,
PT Sadikun Niagamas Raya
dan PT Bayu Buana Gemilang
dengan volume masingmasing trader sebesar 20
MMSCFD.•PERTAGAS

Go Live Modul Fico & JVA MySAP
di JOB Pertamina Talisman (Ogan Komering)
Jakarta – General Manager Joint Operating Body Pertamina
Talisman (Ogan Komering) Zakaria Harun dan Pjs VP IT Solution
Bambang Rudi, melakukan penandatanganan dimulainya Go
Live Implementasi CSS di AP JOB Pertamina Talisman (Ogan
Komering), di Jakarta, Senin (18/6).
Dalam kesempatan tersebut, Zakaria Harun mengatakan
dengan diluncurkannya sistem MySAP ini diharapkan dapat
mempermudah akses, mulai dari sistem manajemen data,
keuangan, pemeliharaan peralatan di lapangan yang sudah

berusia 24 tahun. “Karena dengan kondisi peralatan yang sudah
tua, jika tidak dipelihara dengan baik nantinya dapat menggangu
produksi,” ujarnya.
“Modul ini nantinya dapat mengontrol keuangan dengan
baik. Misalnya, bagaimana sistem pembayaran vendor dan
berbagai macam proyek sehingga semua dapat terkontrol
dengan baik. Saya menargetkan Juli 2012 ini sudah dapat
bekerja dengan baik dan langsung implementasi,” tukas
Zakaria.•NILAWATI DJ

PERSATUAN WANITA PATRA

PKBL Bantu
Tingkatkan
Kesejahteraan
Usaha Kecil
JAKARTA – = Pertamina tidak hanya sekadar

menghasilkan energi, tetapi juga menjadi energi
bagi Indonesia. Tentunya profit yang dihasilkan
dari bisnis Pertamina akan menjadi deviden

JAKARTA – Persatuan Wanita Patra Direktorat
Pengolahan mengadakan acara silaturahmi
pengurus PWP baru, sekaligus pembubaran
panitia jumpa pisah pengurus di Pertamina,
Simprug, Jakarta, pada (28/6). Acara dibuka
dengan laporan pertanggungjawaban panitia
pisah sambut pengurus PWP lama dengan
pengurus baru, serta pemberian surat keputusan
pengangkatan pengurus baru. Penetapan
pengurus PWP Direktorat Pengolahan ini dilakukan
berdasarkan hasil Musyawarah Besar ke-4 PWP
yang telah dilaksanakan 19 Juni 2012. Diharapkan
dengan terbentuknya pengurus baru PWP
Direktorat Pengolahan memberikan angin segar
demi majunya organisasi.•KIKI

PWP Direktorat Hulu Bantu Dana Pendidikan
Putera-puteri Pekarya

untuk pemasukan negara yang diharapkan akan
membantu menyejahterakan masyarakat.
“Program meningkatkan kesejahteraan
masyarakat kami lakukan melalui Program
Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL),” ungkap
oleh Koordinator SME&SR Partnership Region
JBB Pertamina, Edi Budiarto dalam kesempatan

Komunitas Bentara Muda yang berlangsung di
Bentara Budaya Jakarta, Jumat (22/6).
Melalui PKBL, Pertamina mendidik orangorang yang ada di sekitar daerah operasinya
untuk berkembang. Hal ini bertujuan untuk
menyeimbangkan antara yang bekerja di korporasi
dan pengembangan bisnis.
“Tujuan kita hanyalah satu, yaitu membantu
usaha kecil untuk terus mengembangkan usaha
nya tanpa hambatan biaya karena kesulitan
modal. Pertamina memberikan jalan keluarnya,
baik pemberian modal maupun pelatihanpelatihan,” ungkap Edi.

Foto : AGUNG

talkshow PKBL Pertamina bersama para
mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam
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Foto : KIKI

Foto : TATAN AGUS RST

Silaturahmi Pengurus PWP Pusat
Direktorat Pengolahan

Koordinator SME&SR Partnership Region JBB Pertamina Edi
Budiarto saat mengisi talkshow PKBL Pertamina bersama
mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Komunitas
Bentara Muda.
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Jakarta - Sebanyak 368 putera-puteri pekarya Pertamina
mendapatkan bantuan dana pendidika dari PWP Direktorat
Hulu, pada (8/6).
Total bantuan pendidikan senilai lebih dari Rp 300 juta
tersebut secara simbolis diserahkan Ketua PWP Direktorat
Hulu Dwi Muhamad Husen kepada tiga anak pekarya, yaitu
Achmad Baydhowi, Tresno Juanto dan Andi Nila Karlina, di
Gedung Kwarnas, Jakarta.
Para penerima bantuan tersebut terdiri dari 195 siswa SD
yang masing-masingnya menerima Rp 700 ribu, 97 siswa SMP
masing-masing Rp 900 ribu, dan Rp 1,1 juta untuk masing-

masing 76 siswa SMA.
Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama PWP Direktorat
Hulu dengan CSR Pertamina. Ketua PWP Direktorat Hulu Dwi
Muhamad Husen mengatakan bantuan pendidikan ini diberikan
dalam rangka memperingati HUT PWP, sekaligus sebagai
bentuk kepedulian PWP terhadap kelangsungan pendidikan
generasi muda, khususnya di lingkungan Pertamina.
“Mudah-mudahan bantuan ini bisa memberikan semangat
dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk tujuan
pendidikan. Semoga tahun depan kami bisa memberikan
bantuan yang lebih besar dari sekarang,” ungkap Dwi sambil
tersenyum manis.
Salah satu penerima bantuan, Achmad (9 tahun) siswa
kelas 3 SD Kebon Kosong, Kemayoran, mengungkapkan rasa
senangnya. Didampingi ibunya, walau terlihat malu-malu, bocah
yang bercita-cita menjadi TNI ini mengucapkan terima kasih
kepada Pertamina, yang telah membantu meringankan beban
orang tuanya yang bekerja sebagai cleaning service.
Hal serupa juga dirasakan oleh Sukri, yang bekerja sebagai
supir di PT Pertamina Geothermal Energysejak 2010. Ia datang
untuk anak keduanya, Sheefa, siswa kelas dua SMP PGRI
Tebet. “Ini kedua kalinya saya mendapatkan bantuan pendidikan
dari PWP. Saya merasa senang dan sangat terbantu,” aku Sukri,
berkaca-kaca.•SAHRUL

Salah satu mitra binaan Pertamina, Astrid (24)
dengan BUMN ini. “Kita perlu memiliki kreativitas
tinggi untuk memulai dan mengembangkannya,”
ujarnya. Ia juga berbagi tips bagaimana memulai
dan mengembangkan bisnisnya di bidang
aksesoris hingga menjadi produk ekspor.
“Alhamdulillah, dalam kurun waktu setahun
usaha saya terus berkembang dengan menjadi
mitra binaan Pertamina. Karena Pertamina
selalu memberikan kesempatan untuk mengikuti
berbagai pameran agar produk saya lebih dikenal
luas dan menjaring lebih banyak pembeli,” ujar
Astrid.
Dengan berbagai kesempatan yang diberikan
oleh Pertamina terhadap mitra binaannya tersebut,
maka peluang untuk memajukan usaha kecil dan
menengah semakin besar dan harapan menjadi
eksportir pun bisa segera terwujud.•IRLI KARMILA

PWP FRM Region VIII Peringati HUT Ke-12
Jayapura - Persatuan Wanita Patra Fuel Retail Marketing
Region VIII, pada 15 Juni 2012, memperingati HUT ke-12
dengan tema “Menggali Potensi Diri, Wujudkan Kemandirian”.
Tahun ini, PWP FRM Region VIII memaknainya dengan
mengadakan bakti sosial penyerahan sembako ke panti
asuhan di Doyo Kabupaten Jayapura dan berbagai kegiatan
perlombaan di bidang olahraga, boga, dan lain-lain.
Ulang tahun dirayakan di Ruang Bumi Cenderawasih Lt.
4 kantor FRM Region VIII dengan pemotongan tumpeng oleh
Ketua PWP Region VIII dan diikuti dengan pembagian hadiah
untuk yang menjuarai berbagai perlombaan, serta memberikan
perlengkapan sekolah kepada anak-anak tenaga outsourcing,
sopir, dan cleaning service.
Dalam sambutan Ketua PWP Region VIII Tyas Wahyu Riyadi
mengatakan, sebagai seorang ibu sekaligus pendamping
suami, anggota PWP harus dapat memilih dan memilah tugas
dan prioritas yang harus didahulukan, agar segala sesuatunya

Foto : FRM REG. VIII

menceritakan pengalamannya selama berpartner

dapat berjalan secara selaras, sehingga kehidupan berkeluarga
dapat berlangsung harmonis.
“Seluruh anggota PWP Region VIII teruslah berkarya. Jadilah
motivator yang andal untuk keluarga,” ujarnya.•FRM REG. VIII
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Pertamina Raih Bronze di
ICT Antam Belajar dari CSS
BUMN Marketing Day 2012 Pertamina
Jakarta – Pertamina meraih

Jakarta - PT Antam (Persero) melakukan

tingkatan bronze pada kriteria

studi banding ke Fungsi Corporate Shared

tactical management pada

Service (CSS) PT Pertamina (Persero), pada

BUMN Marketing Day 2012,

Kamis (7/6), di Gedung Annex Kantor Pusat

di Hotel Borobudur Jakarta,

Pertamina.

Rabu (20/6). Acara tersebut

Studi banding tentang infornation

juga dihadiri Menteri BUMN

technology service management ini dihadiri
Foto : TATAN AGUS RST

Dahlan Iskan.
Penghargaan ini meru
pakan bentuk apresiasi
dari majalah BUMN Track,
BUMN Marketers Club,
dan Markplus Incorporation

oleh Senior Manager Information And
Communication Technology (ICT) Antam
Achmad Djamalilleil dan Head of Bussines
Demand CSS Pertamina Benny Ishanda.

Staf Ahli Bidang hubungan Antar Lembaga Kementerian BUMN menyerahkan
penghargaan kepada Product & Business Dev Manager Lubricants Andria Nusa.

Kegiatan ini diawali dengan sesi persentasi
yang disampaikan oleh Manager ITSM

kepada BUMN yang ber

Pertamina Syafanir Sayuti

comunication sales, dan ser

CSS Udi Prayoko tentang perjalanan

hasil mengembangkan

berharap ke depannya Per

vices. Sedangkan, special

CSS Pertamina meraih ISO 20000-

prog ram marketing dan

tamina bisa meraih peringkat

marketing, terdiri dari aspek

1:2005, pada tahun 2010 dan bagaimana

inovasi marketing sebagai

gold.

penerapan marketing 3.0 dan

faktor utama dalam proses

Dalam kesempatan

transformasi. Ada tiga kri

tersebut, Hermawan Kar

BUMN Marketing Day

teria yang harus dimiliki pa

tajaya dari tim Markplus

merupakan upaya memacu

ra pemenang antara lain

Inc. menjelaskan strategic

proses transformasi BUMN

strategic marketing, tactical

marketing terdiri dari aspek

menuju korporasi yang sehat,

management, dan special

brand management, pro

tangguh dalam persaingan

marketing. Terdapat 32

duct management, cus

dan berkontribusi tinggi dalam

BUMN turut ambil bagian

tomer management. Se

pertumbuhan ekonomi na

dalam ajang tersebut.

m e n t a r a t a c t i c a l m a n a 

sional serta peningkatan ke

gement mencakup sales,

sejahteraan rakyat.•NILAWATI DJ

Retail Marketing Manager

mempertahankannya.
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Menurut Achmad Djamalulleil, kehadiran

timnya ke Pertamina dimaksudkan untuk
mendapatkan rekomendasi dari perusahaan
yang telah mendapatkan ISO 20000-1 :
2005. “Kami ingin mengimplementasikan
ISO 20000-1:2005 sebagai langkah tindak
lanjut dari ICT Governance. Salah satu
perusahaan yangtelah menerapkannya
adalah Pertamina. Kami ingin belajarlah
dari teman-teman di Pertamina.” kata
Achmad.
Faktor-faktor yang menjadi penentu
keberhasilan CSS Pertamina meraih
ISO 20000-1:2005 di antaranya adalah
komitmen manajemen assesment dan
pemetaan, serta pembentukan tim dengan
job desk yang jelas.•SAHRUL

new wave marketing.

Training ICoFR untuk Pertamina
dan Anak Perusahaan

Jakarta – Selaku user,

harapannya sistem Internal

sedur serta tata kerja terkait
proses pelaporan keuangan

Control over Financial Re

untuk menjamin tersusunnya

porting (ICoFR) dapat

laporan keuangan yang akurat,

memb antu operasi fungsi
keuangan. Apalagi sejak
Pertamina menjadi Persero
tahun 2003, laporan ke
uangannya selalu diaudit.
Demikian disampaikan Senior
Vice President Controller
Pertamina Yudi Wahyudi pada
Training for Trainers Pertamina
dan Anak Perusahaan ICoFR
di Lantai 21 Kantor Pusat
Pertamina Jakarta, (25/6).
“Ada tahapan dalam
penyusunan laporan keuangan
karena laporan keuangan lahir
dalam satu proses yang luar
biasa sulitnya dan luar biasa
berisikonya,” ujar Yudi.

andal dan tepat waktu.
Tujuannya agar memiliki
keyakinan yang memadai
(reasonable assurance), bahwa
proses pencatatan di laporan
keuangan telah didukung
dengan internal control yang
efektif berdasarkan ketentuan
yang berlaku.
Dalam kaitan ICoFR, ada
pihak-pihak yang terlibat
dan bertanggung jawab.
Antara lain Direksi yang
mempunyai tanggung jawab
pada pengendalian intern
yang efektif serta memastikan
hal tersebut berjalan sesuai
dengan tujuan pengendalaian

Inter nal Control over

intern yang telah ditetapkan

Financial Reporting (ICoFR)

dalam memenuhi harapan

merupakan kebijakan-ke

stakeholders.

bijakan dan rangkaian pro

Corporate Shared Service

IT bertanggung jawab terha
dap pelaksanaan dan peme
liharaan pengendalian intern
pada proses pendukung
(teknologi informasi) laporan
keuangan serta sebagai pe
ngelola data atas pen gen
dalian.
Business Process Owner
(BPO), masing-masing
fungsi bertanggung jawab
terhadap pengembangan,
pelaksanaan, dan pemeli
haraan pengendalian intern
yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keseluruhan
proses pengelolaan peru
sahaan.
Selain itu, internal audit
bertanggung jawab untuk
mengevaluasi pelaksanaan
ICoFR secara keseluruhan
serta memberikan rekomen
dasi untuk perbaikan proses
pengendalian intern.•NILAWATI
DJ
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10 Tunas Muda Jakarta
Lolos AC Milan Camp

Seleksi AC Milan Junior Camp di Jakarta.

mengikuti turnamen Intesa
Sanpaolo,”ujar Ali.
Bagi Pertamina seleksi AC
Milan Junior ini merupakan
yang kedua kalinya dimana
tahun lalu telah melahirkan
18 bibit muda berbakat yang
meraih juara pertama pada
turnamen tahunan Intesa
Sanpaolo di Milan Italia.
Sebagaimana tahun
sebelumnya, seleksi di tiap
kota tidak didominasi oleh
peserta yang berasal dari kota
tempat seleksi dilaksanakan.
Namun juga ada peserta
dari daerah lain, yang ingin
mewujudkan mimpinya
menjadi pesebakbola pro
fesional.

Diskusi Kuota
BBM dan Safety
di Kendari

Foto : ENOS

JAKARTA - Lagu Kebang
saan Indonesia Raya
menggema di Lapangan
Sepakbola Simpruk, Jakarta
Selatan, Minggu (1/7). Se
kitar 400 bibit muda sepak
bola, dengan lantang dan
s e m a n g a t m e n y a n y i k a n
lagu kebangsaan sambil
meletakkan tanggan kanan
di dada.
Mereka adalah remaja
berbakat usia 13 – 16 tahun
yang ingin mendapatkan
kesempatan bergabung
dalam AC Milan Junior Camp
2012 lewat ajang seleksi
AC Milan Junior. Seleksi di
wilayah Jakarta, merupakan
seleksi terkahir yang diikuti
anak-anak dari Jakarta dan
daerah lainnya.
Pembukaan seleksi
dilakukan VP Coporate
Communication Pertamina
Ali Mundakir, Ketua tim
seleksi sekaligus pelatih dari
Universitas Negeri Jakarta
Hadi Rahmaddani, dan
Brand Management Manager
Pertamina Agus Mashud.
Dalam sambutannya Ali
Mundakir menyemangati
para peserta agar bisa tampil
maksimal sehingga bisa lolos
seleksi di wilayah Jakarta.
“Tunjukkan kemampuan ka
lian, karena kami yakin dari
ratusan anak Indonesia ini
akan lahir 18 peserta terbaik
yang berhak pergi ke Italia

Sebut saja Jefry Smith (14
tahun), siswa kelas 2 SMP
Sudirman yang rela berangkat
subuh dari rumahnya di
Depok, Jawa Barat. Putra
almarhum Mask Jefry Smith
dan Aristiani ini mendapatkan
info seleksi AC Milan dari
twitter seorang teman. “Citacita saya jadi pemain bola,
saya ingin membanggakan
nama bangsa dan orang tua.
Semoga saya lolos,”ujar fans
berat klub Real Madrid ini.
Sementara itu Julius
Jossel Omkarsba (13 tahun),
tidak patah arang harus
mengulang lagi seleksi di
Jakarta. Anggota AC Milan
Camp 2011 ini penasaran

ikut seleksi kembali karena
tak lolos seleksi di Malang.
“Seleksi di Jakarta harapan
terakhir saya. Saya ingin ikut
Camp lagi, dan targetnya
masuk menjadi Indonesia All
Star Team 2012,”ujar bocah
berambut keriting itu.
Upaya Jossel tak sia-sia.
Namanya disebut dalam 10
peserta yang lolos seleksi
Jakarta. Selain Jossel,
semb ilan peserta lainnya
yang berhak masuk dalam
Milan Junior Camp, yakni
Muhammad Yusri, Ari Resky,
Asman, Mubbarok, Damai. J,
Muhammad Saddam, Hugo,
M. Ali, dan Deddy H R.•DSU
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KENDARI - Setelah Makassar, Parepare dan Manado,
giliran kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra)
menjadi lokasi pelaksanaan Sharing Knowoledge
Media Gathering akhir Mei kemarin. Sebanyak
30 wartawan media cetak, elektronik dan online
mengikuti kegiatan tersebut.
Tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan
sebelumnya, materi media gathering ini masih
membahas informasi seputar BBM PSO/NPSO,
distribusi BBM dan aspek safety dasar yang
diterapkan di lingkungan kerja Pertamina.
Agus Taufik Harahap, pemateri Mekanisme dan
Tata Niaga Migas menungkapkan permasalahan
BBM di Kendari bukan karena langka. “Khusus
BBM Jenis PSO masing-masing daerah telah diatur
penganggarannya melalui APBN-P, di Kendari untuk
tahun 2012 jenis Premium 84.007 KL, Minyak Tanah
27.357 KL dan Solar 37.413KL,” jelasnya.
Agus juga menjelaskan di wilayah Sulawesi
Tenggara termasuk lokasi yang banyak memiliki
industri tambang. “Maraknya indikasi penyelewengan
BBM bersubsidi di Sultra karena banyak yang dilarikan
ke industri tambang,” urainya.
HSSE Area Manager Sulawesi Sigit Pudyoko
menyampaikan materi safety, berkaitan dengan
kegiatan jurnalistik di area vital Pertamina diterapkan
beberapa rambu-rambu penting yang harus
ditaati insan pers untuk menghindari insiden. “Saat
melakukan peliputan di lingkungan Pertamina, jurnalis
juga harus menggunakan instrument safety seperti
helm, rompi, sepatu tidak mengaktifkan handphone
atau memotret dengan menggunakan flash kamera,”
jelasnya.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kendari,
Midwan yang juga koresponden TV Swasta Nasional
menanggapi kegiatan Pertamina telah membuka
ruang informasi yang dibutuhkan masyarakat dan
wartawan. “Informasi tentang aspek keselamatan
merupakan masukan yang sangat baik sehingga
ketika rekan-rekan pers bertugas di area vital
Pertamina bisa memproteksi dari hal-hal tidak
diinginkan,” pungkasnya.•FRM REG. VII

PALEMBANG - Setelah me
lalui proses seleksi yang super
ketat dan melelahkan selama
satu hari penuh, akhirnya
sepuluh pesepakbola ber
bakat Sumsel berhasil lolos
AC Milan Junior Training
Camp di Jakarta dari hasil
seleksi Kota Palembang
yang dilakukan di lapangan
Sepak Bola Garuda Sriwijaya
Palembang, 28 Juni 2012.
Mereka akan digembleng
dan diseleksi kembali untuk
memperebutkan 18 pemain
yang akan terbang ke Italia
mengikuti Turnamen AC Milan
Junior Camp di San Paolo
Italia.

Kegiatan ini sendiri
berlangsung semarak
dengan antusiasme tinggi dari
masyarakat Kota Palembang
dan sekitarnya. Peserta yang
datang dari berbagai SSB di
Kota Palembang ini disambut
dengan antusiasme tinggi
yang terlihat dari keseriusan
setiap peserta dalam meng
ikuti tahap demi tahap
proses seleksi yang diberikan
oleh para tim seleksi yang
didatangkan dari Universitas
Negeri Jakarta.
Rico Raspati selaku Ast
Customer Relation Fuel Retail
Marketing Region II saat
membuka acara mengatakan

Pertamina yang sangat peduli
terhadap pengembangan
dunia sepak bola di tanah
air. Ia mengatakan tahun
ini, Pertamina mendukung
pencarian bibit-bibit pemain
sepak bola masa depan lewat
program AC Milan Junior
Camp.
“ P ro g r a m i n i s e n d i r i
bertujuan mencari generasi
muda dalam bidang sepak
bola mulai dari usia 12 hingga
14 tahun untuk dilatih oleh
pelatih dari Associazione
Calcio (AC) Milan, dimana
puncak pelatihan “AC
Milan Junior Camp” akan
berlangsung selama dua

pekan di Jakarta,” ujarnya.
Di Palembang, lebih dari
120 peserta mengikuti seleksi
melalui empat jenis tes tahap
seleksi yang akan diplot dari
pagi hingga sore hari secara
spartan sehingga sangat
membutuhkan endurance
peserta yang benar-benar
mumpuni untuk lolos. Adapun
tahapan seleksinya yakni
kemampuan fisik dan tahap
seleksi kemampuan skill.
Berikut nama nama peserta
yang lolos seleksi Milan Junior
Camp asal seleksi Palembang
yang berhak ikut Milan Junior
Camp bersama Pertamina
di Jakarta ; M Bagas DS,

Foto : FRM REG. II

10 Garuda Muda Sumsel Menuju Jakarta

Ast. Customer Relation Pertamina Fuel Retail Marketing Region II, Rico Raspati
Menyerahkan hadiah peserta seleksi Indonesia All Team Challenge 2012 menuju
AC Milan yang berhasil lolos seleksi menuju Jakarta.

Reza Erlangga, M Ilham S,
Ilham Bagas, Mulyadi, Roby
Andika, M Alfian Ardiansyah,

Nabil Dwi Julian, Joko Satrio,
dan terakhir Rizky Arya A.
•FRM REG. II

