Terbit Setiap Senin
26 November2012

NO. 48 TAHUN XLVIII
12 Halaman

weekly

Cerdaskan Warga Papua

MarketUpdate
komunikasi proaktif selektif
dengan pelaku pasar uang global
Sebagaimana diulas dalam Market Update edisi pekan lalu,
menjaga terbinanya komunikasi dengan para pemangku
kepentingan perusahaan merupakan proses jangka
panjang yang harus terus dijaga. Hal ini tidak hanya berlaku
bagi Fungsi-fungsi yang berkiprah dalam aspek komunikasi
perusahaan seperti di Unit Operasi maupun di Kantor Pusat,
namun juga oleh Fungsi Investor Relations dengan pelaku
pasar uang yang tersebar di seluruh penjuru dunia.
Dalam ruang lingkup komunikasi dengan investor pasar
uang, salah satu bentuk komunikasi proaktif selektif yang
lazim dilakukan adalah melakukan paparan mengenai
informasi kuartalan terkini kepada beberapa investor
yang berpotensi membeli obligasi Pertamina (potential
bondholder) – baik di pasar sekunder maupun untuk
penerbitan instrumen baru - dan existing bondholder. Salah
satu ajang yang diikuti oleh Pertamina adalah non-deal
roadshow(1) (NDR). NDR tidak hanya dilakukan Pertamina
di luar negeri, namun di beberapa ajang konferensi di dalam
negeri ataupun kunjungan investor ke kantor Pertamina.
Tujuannya adalah sebagai salah satu akses informasi
kepada existing bondholder dan menjaga loyalitas mereka,
serta untuk menarik investor baru (memperluas investor
base). Salah satu kegiatan NDR yang pernah ditempuh
antara lain dengan beberapa bondholder berbasis di Eropa,
seperti pada gambar berikut.

Komunikasi melalui NDR merupakan dialog dua arah antara
Pertamina dengan investor, sehingga perusahaan dapat
mengetahui secara langsung pandangan, harapan, dan
masukan dari para pelaku pasar uang. Di sisi lain, investor
memperoleh akses informasi secara langsung mengenai
prospek bisnis Pertamina serta dapat menetralisir potensi
isu negatif mengenai Perusahaan dan iklim bisnis di
Indonesia, yang seringkali menjadi kekhawatiran investor.
Pada akhirnya, komunikasi proaktif selektif tersebut akan
dapat turut membantu membangun investor’s confidence
bilamana Perseroan akan mengakses pendanaan berbiaya
murah di tahun-tahun mendatang.•
(1) Non-deal Roadshow (NDR) adalah paparan dari Manajemen Perusahaan kepada investor atau calon
investor, tanpa memasarkan produk/instrumen pendanaan. NDR dapat berbentuk 1-on-1 meeting
atau langsung kepada beberapa investor dalam bentuk small group atau konferensi.
(2) Roadshow adalah paparan dari Manajemen Perusahaan dalam rangka memasarkan suatu produk
instrumen pendanaan, kepada beberapa investor potensial.
Sumber: (www.investopedia.com)

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Pojok Manajemen :
kpi dan war room depa
saling mendukung
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Pertamina
berkomitmen menjadi
agent of development
bagi masyarakat
Indonesia Timur,
khususnya dalam
peningkatan kualitas
pendidikan dan
kesehatan generasi
penerus bangsa.
Komitmen tersebut
diwujudkan lewat
kegiatan tanggung
jawab sosialnya, dalam
bidang pendidikan dan
kesehatan ibu hamil
dan balita.

JAYAPURA - Melahirkan
anak didik yang melek
informasi dan teknologi
menjadi cita-cita Yatini,
Kepala Sekolah SD Inpres
Kayu Batu, Tanjung Ria,
J a y a p u r a . P e re m p u a n
paruh baya yang sudah 28
tahun mengabdi sebagai
guru dan kepala sekolah di
kawasan Indonesia Timur
itu berharap, anak-anak
Papua bisa mendapatkan
praktik pelajaran teknologi
dan informasi (TI) sejak dini.
Selama ini pengenalan
TI, lewat pelajaran komputer
di SD Inpres Kayu Batu,
terbatas diberikan kepada
siswa kelas 6 SD, dengan
10 unit komputer yang ada.
Antusiasme anak-anak
Papua dalam mengenal TI,
tak bisa diimbangi dengan
fasilitas yang ada. Anak
kelas 6 harus bergantian saat
praktik dengan komputer
yang ada, “Terpaksa kami

Suara Pekerja:
kekuatan dari sebuah pujian

Foto : KUNTORO

http://www.pertamina.com/epaper

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berbincang dengan dua siswa SD Inpres Kayu Batu yang mendapatkan
bantuan perangkat komputer.

bagi dalam beberapa ke
lompok, dan waktu praktik
dibatasi agar semua bisa
mengoperasikannya. Ingin
menambah satu unit lagi
agar anak-anak bisa leluasa
praktik TI,”harap Yatini.
Kini, harapan Yatini
terwujud sudah. Pertamina
memberikan bantuan 3
unit komputer, 1 unit note
book serta fasilitas lainnya
kepada 5 sekolah di wilayah
Jayapura. Selain SD Inpres
Kayu Batu, empat sekolah
lainnya yang mendapatkan
bantuan yakni SMP Negeri
6 Kayu Batu, SMA Negeri
2 Serui Dok IX Atas, SMP
Negeri 5 Abepura dan
Pondok Pes antren Ya
bunnaya, Waena.
Bantuan diserahkan oleh
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan di SD
Inpres Kayu Batu, didam
pingi Direktur Gas Hari
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Karyuliarto, Corporate
Secretary Nursatyo Argo
dan disaksikan Kepala
Dinas Pendidikan Jayapura.
“Pertamina ingin menjadi
agent of development khu
susnya bagi masyarakat
Indonesia Timur,”ujar Ka
ren dalam sambutan sing
katnya.
Pendidikan di kawasan
Indonesia Timur, menjadi
perhatian khusus Pertamina
yang terus berupaya me
ningkatkan kualitas pen
didikan generasi penerus
bangsa dengan berbagai
kegiatan. Selain memberikan
bantuan fasilitas pendidikan
yang menunjang pelajaran TI,
Pertamina juga mendukung
kegiatan posyandu untuk
melahirkan generasi cerdas.
“Dengan rutinnya kegiatan
posyandu, ibu hamil dan
balita akan terpantau per
kembangan gizinya dengan

Kiprah Anak Perusahaan :
PGE - GEONZ bangun
capacity building
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baik, sehingga mendukung
kesehatan ibu, yang akan
melahirkan anak cerdas,”ujar
Karen saat meninjau kembali
Posyandu Tanjung Ria yang
dibangun Pertamina April
lalu.
Saat meninjau lokasi,
seluruh fasilitas posyandu
yang diberikan Pertamina
terawat dengan baik dan
kegiatan Posyandu kian
rutin dilaksanakan. Kegiatan
tidak sekadar penimbangan
balita dan pemeriksaan ibu
hamil, tetapi diikuti dengan
pemberian makanan tam
bahan bagi balita serta
kegiatan penyuluhan bagi
ibu hamil dan menyusui.
“Kini kegiatan makin rutin
dan pertumbuhan gizi
anak balita di wilayah kami
makin terpantau,”papar
Deisye Tureai, penggerak
kegiatan Posyandu Tanjung
Ria.•KUNTORO/DEWI SRI UTAMI

Utama :
ekspor pelumas ke swiss
dan afrika Selatan
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

kpi dan WaR Room depa
saling mendukung
Foto :PERTAMINA

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

Pengantar Redaksi :

Direktorat Hulu sebagai tulang punggung Pertamina,

‘memperkenalkan’ War Room Drilling Effectiveness
Production Acceleration (DEPA) atau mungkin semacam
pusat pengendali, untuk mencapai target-target yang

Padahal padahal vendor yang sama jika bekerja sama
dengan perusahaan migas lainnya bisa lebih bagus.
Apakah dengan KPI masih belum optimal hingga

harus dilakukan konsep War Room DEPA? KPI dan

telah ditetapkan. Untuk itu, Energia Weekly berbincang

konsep War Room DEPA saling mendukung. Justru dari

lebih dalam lagi tentang War Room DEPA ini.

War Room DEPA ini maka akan turut menambah KPI kita.

dengan Direktur Hulu Muhamad Husen untuk menggali

Apa yang melatar belakangi perlunya War Room

DEPA ini? War Room DEPA (Drilling Effectiveness

Production Acceleration) sebagai salah satu cara untuk
memastikan project-project bisa berjalan tepat waktu dan
tepat sasaran. Karena memang di akhir tahun ini kami
selaku Direktorat Hulu ingin memastikan bahwa tidak
ada project yang telat dan pencapaiannya tidak sesuai
sasaran. Karena itulah kita buat sebuah tim DEPA untuk
memonitor project-project.

sinilah kita mengetahui pencapaian KPI kita dan dengan
Misalkan KPI saya baru 94 persen maka yang 6 persen
bisa kita dapatkan dari War Room DEPA ini.
Hal-hal apa yang harus kita tingkatkan lagi untuk
pencapaian KPI kita dan melaui War Room DEPA ini kita
bisa mendapatkan gambarannya.
Apakah dampak dengan dibentuknya War Room

DEPA tersebut akan ada peningkatan produksi Hulu

secara keseluruhan ? Tentunya konsep War Room
DEPA ini bisa meningkatkan produksi. Sejak dimulainya

konsep War Room DEPA ini hingga sekarang produksi

Tujuannya apa ? Yang pertama adalah dalam rangka

Hulu keseluruhan mengalami peningkatan sekitar 200

sasaran. Kedua, untuk mengetahui kelemahan apa

belum terlihat signifikan tapi yang jelas jika kita lihat

memastikan project-project bisa tepat waktu dan tepat
yang ada secara menyeluruh. Katakanlah dari 40 wilayah
operasi kita sampling 5 wilayah, untuk mengetahui
masalah-masalah yang terdapat di lapangan.
Menurut saya, War Room ini merefleksikan juga situasi
di Hulu yang lainnya sehingga saya bisa mendapatkan
gambaran hal-hal apa yang harus ditingkatkan di Hulu.
Terutama yang menjadi konsentrasinya ada di drilling
atau pengeboran.
Sejak kapan dimulainya War Room DEPA ini ?

War Room DEPA ini kita lakukan selama 3 bulan yang
dimulai dari bulan Oktober – November - Desember.

ribu barel. Walau tahap awal ini peningkatan produksinya
statistiknya jelas mengalami peningkatan.
Apa benefit ke depannya bagi Direktorat

Hulu dan AP Hulu? Benefitnya tentu saja membantu

meningkatkan produksi dan project-project berjalan tepat
waktu dan tepat sasaran.
Kira-kira hal apa yang masih perlu dibenahi

dalam konsep War Room DEPA kali ini ? Jika kita lihat

dari sisi luar (eksternal) yaitu harus meningkatkan kualitas
vendor-vendor yang menjadi mitra kerja kita. Sedangkan
untuk internal sendiri mulai dari perencanaannya ini
banyak hal yang masih kurang teliti. Kita jarang atau

Pembuatan konsep tersebut perlu benchmark

belum terbiasa merencanakan plan B jika suatu saat plan

rasa konsep ini perlu dilakukan benchmark dengan

Selanjutnya adalah masalah koordinasi yang masih

dengan perusahaan asing atau yang lainnya? Saya

A tidak berhasil.

perusahaan asing lainnya. Karena kalau kita lihat yang

berjalan baik. Jika koordinasi berjalan dengan baik maka

menjadi kekurangan di Pertamina adalah bahwa kita
harus meningkatkan kualitas vendor-vendor yang
bekerjasama dengan Pertamina.
Itulah pentingnya dilakukan program Contractor Safety
Management Systems (CSMS). CSMS ini perlu lebih
ditingkatkan lagi karena salah satu dari kejadian-kejadian
yang ada, banyak bermasalah dengan vendor-vendor.

segala pekerjaan akan berjalan dengan lancar.
Hal lain lagi adalah soal antisipasi perkembangan yang
terakhir terkait operation di lapangan, masalah sosial
yang harus segera dilakukan antisipasi lebih dini. Karena
masalah sosial yang sedang bergejolak saat ini menjadi
tantangan bagi kita untuk itulah kita perlu lebih cepat
mengantisipasi hal seperti ini.•IRLI KARMILA

EDITORIAL

Rantai
Ketahanan Energi

Pekan melelahkan. Begitu komentar
sebagian besar warga Jabodetabek yang
melewati pekan lalu dengan berbagai masalah
terkait transportasi. Macet total, KRL alami
gangguan serta angkutan umum mogok.
Lengkap sudah sepekan dilanda kemacetan
yang membuat orang harus menempuh
perjalanan pulang kantor selama 3 hingga
4 jam, dari waktu tempuh biasanya hanya 1
jam saja.
Sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah nasib
warga Jabodetabek, yang bekerja di Jakarta.
Buruknya infrastruktur dan transportasi massal,
membuat masyarakat harus memiliki kendaraan
pribadi sendiri. Sementara dengan kendaraan
yang ada, mereka harus menanggung beban
kemacetan akibat jalan yang tak bisa lagi
menampung banyaknya kendaraan. Belum
lagi menanggung ongkos bahan bakar, yang
tentu saja kian boros konsumsinya. Rentetan
panjangnya berpengaruh pada peningkatan
volume konsumsi BBM.
Jika kendaraan pribadi masih menjadi tulang
punggung transportasi di masyarakat, mau
tidak mau konsumsi BBM pastilah meningkat.
Inisiatif masyarakat menghemat BBM dengan
cara berangkat bersama saat ke kantor dengan
satu kendaraan atau dengan sistem “nebeng”,
tak bisa mengimbangi banyaknya kendaraan
pribadi yang terus bertambah.
Kegalauan warga Jabodetabek khususnya
menghadapi masalah transportasi, bukan
kali ini saja terjadi. Tetapi sudah berulangkali
dan menjadi santapan sehari-hari. Masalah
konsumsi BBM yang terus meningkat tak bisa
lepas dari ketersediaan sistem transportasi
yang ada. Di beberapa negara maju, sistem
transportasi yang terkonsep berkesinambungan
membuat warga enggan membeli kendaraan
pribadi. Di Jepang misalnya, orang lebih
memilih hilir mudik dengan kereta bawah tanah,
atau bus. Sistem transportasi massal begitu
nyaman dan tepat waktu.
Di Pertamina saja, bisa dihitung berapa
banyak pekerja yang membawa kendaraan
pribadi. Dan akan bertambah saat KRL
bermasalah. Sungguh hidup tak ada pilihan.
Karena sistem transportasi yang amburadul
dan tidak terkonsep secara sinergi membuat
konsumsi energi di negeri ini tak terkendali.
Perlu kerja sama semua pihak untuk
menyelesaikan masalah transportasi dan
pengehematan energi, agar negeri ini tidak di
cap sebagai negara yang boros BBM. Karena
dalam konsep ketahanan nasional, energi
memegang peranan penting. Jika tidak dari
sekarang penghematan dilakukan, kelak bisa
jadi kenyataan negara yang kaya akan sumber
daya alam ini seratus persen akan tergantung
pada pasokan energi negara lain.
Upaya menjaga ketahanan energi, ternyata
tidak sekadar dilihat dari sektor bagaimana
mencari sumber energi migas, energi alternatif,
energi baru dan terbarukan. Tetapi juga dilihat
dari berbagai aspek yang menjadi rantai
perputaran konsumsi energi seperti masalah
transportasi.•
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Kekuatan dari Sebuah Pujian
“Ini adalah sebuah kebenaran bahwa anda bisa sukses
luar biasa dengan cepat bila anda membantu orang lain
untuk juga merasakan sukses” – Napoleon Hill
Seorang anak laki-laki kecil berumur 3 tahun terlihat
senang. Mata sipitnya yang lucu tiba-tiba membesar
dan berbinar-binar. Pipinya yang tembem bertambah
tembem karena senyuman lebar di bibir kecilnya. Dengan
berjingkrak-jingkrak dia memeluk ayahnya dengan perasaan
riang gembira saat sang ayah memajang pigura yang
berisi kertas hasil coretan sang anak di dinding kamarnya.
Coretan yang sebenarnya tidak berarti bagi kita orang
dewasa, tetapi ternyata merupakan kemampuan yg luar
biasa bagi anak berumur 3 tahun. Ya, itulah coretan
pertama sang anak yang baru mengenal crayon. Hari demi
hari, sang anak lebih semangat menunjukkan gambarnya.
Kemampuannya meningkat dan gambar-gambarnyapun
semakin menyerupai benda aslinya dan dimengerti oleh
orang dewasa. Kalau semangat ini tetap terjaga, siapa yang
bisa membantah kalau suatu saat sang anak mungkin saja
bisa menjadi seorang designer atau pelukis yang terkenal?
Yah, semua itu berawal dari hal kecil yang dilakukan
ayahnya. Pujian dan penghargaan bisa membuat sang
anak menjadi lebih “confident”, lebih “capable”, dan lebih
competitive di kemudian hari. Apa jadinya jika sang ayah
diam saja saat itu atau malah memberikan feedback yang
bersifat negatif? Hampir bisa dipastikan sang anak akan
patah semangat dan bakatnya tidak akan berkembang
secara maksimal.
Di lain hari, saat keluarga kecil itu berbelanja di sebuah
supermarket, mereka mendapatkan hadiah berupa
kesempatan bermain game setelah berbelanja dengan
nominal tertentu. Setelah melihat-lihat jenis permainan
yang ditawarkan, sang ayah memutuskan untuk bermain
game basket. Pada kesempatan pertama, sang ayah
yang memang bukan pemain basket lebih banyak gagal
memasukkan bola ke keranjang. Sang ayah mulai merasa
kecewa sampai tanpa disadari sang anak yang melihatnya
dari belakang memberikan komentar yang tidak terduga
“Papa Hebat,” katanya. Sang ayah kaget dan saat menoleh
ke belakang, dia mendapati sang anak sedang memandang
ayahnya dengan tatapan penuh kekaguman. Sang anak
yang berumur 3 tahun tesebut ternyata kagum dengan
kemampuan sang ayah saat berhasil memasukkan bola
tanpa mempedulikan saat bola itu gagal masuk. Hal itu
memberikan semangat baru bagi sang ayah untuk lebih
berusaha memasukkan bola basket ke keranjangnya. Dan
hasilnya, pada kesempatan kedua sang ayah berhasil
mengumpulkan point lebih banyak dari pada kesempatan
pertama dan berhak atas sebuah boneka kecil lucu yang
diterima sang anak dengan bisikan sekali lagi ”Papa
Hebat”.
Itulah sepenggal kejadian yang dialami penulis dan
anak semata wayangnya, sehingga memberikan inspirasi
bagi penulis untuk berbagi pengalaman tentang pentingnya
memberikan pujian dan penghargaan di perusahaan tempat
bekerja.
Sudah merupakan kodrat bahwa dicintai dan dihargai
merupakan hal yang sangat diinginkan oleh seorang
manusia, tidak peduli berapapun usia mereka. Anak-anak,
orang dewasa maupun orang tua akan sangat senang

apabila dihargai dan diberikan pujian yang tulus dari orang
lain. Dengan penghargaan, semangat/motivasi untuk
berbuat yang lebih baik lagi akan semakin meningkat,
terlebih apabila pujian/penghargaan itu diberikan di saat
banyak orang lain disekitarnya.
Hal yang sama akan berlaku di perusahaan tempat kita
bekerja. Hasil theme-o-meter survey yang dilaksanakan
pada bulan Mei 2012 menunjukkan bahwa “performance
management and recognition” mendapatkan nilai terendah
dibandingkan dengan domain-domain yang lain. Hal ini
menunjukkan adanya persepsi pekerja Pertamina terhadap
kurangnya pengakuan dan penghargaan terhadap kinerja
mereka dari atasan langsung/perusahaan. Ada banyak hal
yang sebenarnya bisa dilakukan untuk memperbaiki hal ini,
baik yang bersifat jangka panjang dan memerlukan proses
yang tidak sederhana, atau bisa juga dilakukan quick action
yang bisa langsung dilakukan tanpa prosedur yang terlalu
lama. Program jangka panjang biasanya memerlukan effort
besar dari tim kita juga dari cross functional team / tim-tim
lain yang terkait. Dengan kata lain ada hal-hal lain di luar
kontrol kita yang bisa menyebabkan gagalnya implementasi
dari program tersebut.
Salah satu program “quick action” yang bisa dilakukan
adalah “Thank You Campaign”. Program ini telah diso
sialisasikan oleh fungsi Culture & Transformation pada
bulan September 2012 kepada manajer di Pertamina. Di
dalam program ini, seorang manajer akan mendapatkan
“post it” berbentuk wajah yang sedang tersenyum dangan
tulisan “ I Would like to Thank ….. for the following reason
……………. , from ….”. Manajer bisa melengkapi tulisan
tersebut dengan nama member-nya, menyebutkan
prestasinya dan menandatanganinya. Post it ini bisa
diberikan oleh manajer kepada member-nya sebagai
ungkapan terima kasih sekaligus pujian/penghargaan
karena telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Akan
lebih baik lagi dan memberikan efek yang lebih besar jika
pemberian ini dilakukan saat semua anggota tim berkumpul
(misalnya saat 5 minutes morning talk). Diakhir quarter,
setiap orang yang mempunyai post it terbanyak bisa
menukarkannya dengan hadiah.
Menurut pengalaman penulis yang sebelumnya
pernah bekerja di sebuah perusahaan multinasional dari
negeri ginseng, efektifitas program ini ditandai dengan
meningkatnya jumlah manajer yg melakukannya sekitar 30
persen di quarter 1 serta akan memberikan efek domino
bagi kegiatan-kegiatan positif lainnya. Program ini juga
bisa menjadi media untuk meningkatkan keterbukaan,
juga mempermudah kita untuk mengucapkan terima kasih/
pujian yang menurut berbagai pendapat sangat sulit untuk
dilakukan oleh bangsa timur dibandingkan bangsa barat
yang lebih terbuka dan ekspresif. Tentu saja pujian yang
diharapkan adalah pujian yang tulus dan tidak ada unsur
pilih kasih.
Nah bagaimana menurut Anda? Apakah kita akan
menunggu saja dan berharap perubahan akan terjadi atau
kita bisa melakukan perubahan dengan quick action yang
bisa kita lakukan di dalam kontrol kita ? Sebuah pepatah
mengatakan “Perubahan yang besar selalu diawali dengan
sebuah langkah perubahan kecil dari kita sendiri”... So Let’s
Do It Together Now….•

RESUME
PEKAN INI

No. 48

SOROT

JAKARTA (Koran Tempo) – Pertamina
membatalkan rencana mengakuisisi Coastal Energy
Co. Vice President Corporate Communication
Pertamina Ali Mundakir mengatakan, rencana
pembelian saham perusahaan tersebut dibatalkan
karena harganya terlalu mahal. Berdasarkan
pembicaraan pada tahap penawaran, harganya
tidak sesuai dengan perhitungan keekonomian
mereka. Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan menyatakan Pertamina mundur
dari rencana pembelian Coastal Energy Co.
Menurutnya, meskipun aset bagus, jika harga
yang diminta terlalu tinggi dan tidak sesuai nilai
aset, Pertamina akan mundur. “Pokoknya kami
ingin dapat aset bagus dengan harga miring,”
katanya.

pertamina pastikan
akuisisi rekind

JAKARTA (Media Indonesia) – Pertamina
memastikan akan mengakuisisi saham PT
Rekayasa Industri (Rekind) yang bergerak di
bidang rekayasa dan konstruksi. Akuisisi itu
bertujuan memperkuat kompetensi perseroan
di bidang rancang bangun pada berbagai
proyek migas. “SPA atau kesepakatan jual
beli antara Pertamina dan PT Pusri sebagai
pemilik mayoritas Rekind diharapkan dapat
dilaksanakan pada Desember 2012,” kata Vice
President Corporate Communication Pertamina Ali
Mundakir. Menurutnya, saat ini Pertamina sudah
menyelesaikan proses valuasi aset-aset Rekind.
Pihak Pertamina berharap sebelum akhir 2012
sudah ada kesepakatan jual beli.•RIANTI OCTAVIA

Pertamina Siapkan Corporate University
Jakarta – Kebutuhan akan
tenaga kerja professional
yang andal serta siap
diterjunkan di seluruh unit
usaha, mendorong Pertamina
menyiapkan Corporate
University. Kebutuhan akan
riset dan development
menjadi landasan kuat dalam
menggapai visi Pertamina
sebagai Energizing Asia
2025. “Untuk itu sangat
tepat sekali adanya Corporate
University ini yang dapat
mendongkrak berbagai
proyek di Pertamina,”demikian
disampaikan Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan
pada Forum Corporate
University di Jakarta, Jumat
(9/11).
Karen menegaskan
alasan Pertamina membuat
universitas, karena semua
perusahaan minyak di dunia
membuat universitas yang
bertujuan untukmeningkatkan
kompetensi sumber daya
manusia sehingga dapat
mengimbangi perkembangan
bisnis perusahaan. “Saya
ingin tekankan bahwa SDM
itu bukan hanya tanggung
jawab Human Resources
saja, tetapi menjadi tanggung
jawab semua direktorat,”
tandasnya.

Foto : FRM REG. I

Pertamina Young Employee Forum
Bersinergi dengan MarkPlus
Medan – Demi memper
kokoh kegiatan dan
melancarkan program kerja,
Pertamina Young Employee
Forum (PYEF) Region I
melakukan Memorandum
of Understanding (MoU)
dengan MarkPlus Institute
of Marketing. MoU
ditandatangani oleh Ketua
PYEF Region I Awan Raharjo
dan Head Branch MarkPlus
Medan Aji Hogantara,
disaksikan oleh CEO MarkPlus
Hermawan Kertajaya, SVP
Human Resources Insan
Purwarisya L. Tobing, dan
GM FRM Region I Gandhi
Sriwidodo. Acara ini juga
dihadiri Manager HR M&T
Alex Zulkarnaen, Leadership
& People Development
Manager Ihsanuddin Usman,
Tim Management M&T Region
I, serta anggota PYEF Kantor
Medan dan sekitarnya.
Melalui MoU ini, kegiatan

yang bersifat marketing
business plan dari PYEF akan
diberikan pendampingan serta
konsultasi dari MarkPlus. SVP
HR Insan Purwarisya dalam
sambutannya menyampaikan
apresiasi dan tantangan bagi
PYEF untuk dapat memajukan
perusahaan melalui berbagai
inovasi dalam kegiatannya.
Sementara GM FRM
Region I, Gandhi Sriwidodo
menyatakan mengingatkan
agar forum ini dapat di

4

manfaatkan sebagai
ajang berlatih mengasah
kemampuan setiap pekerja
muda untuk berkreasi dan
memberikan nilai tambah bagi
perusahaan.
Setelah penandatanganan
MoU, acara ditutup dengan
sharing session CEO MarkPlus
Hermawan Kertajaya kepada
seluruh peserta mengenai
Perubahan Paradigma Mar
keting.•FRM REG. I

Foto : KUNTORO
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menegaskan pentingnya Corporate University sebagai upaya peningkatan
kompetensi SDM Pertamina agar dapat mengimbangi perkembangan bisnis perusahaan.

Sementara itu, Vice
President PLC Hasnil Rasyid
mengatakan Corporate
University lebih banyak mem
bina pekerja internal sendiri
untuk memenuhi seluruh
lokal bisnis sesuai kebutuhan.

Untuk tahap awal akan dimulai
dengan studi geothermal.
“Dengan menggunakan
pola Corporate University
kita akan fokus kepada real
business issue dan dalam
rangka mencapai bisnis

impact diperlukan kerjasama
yang lebih baik antara PLC
mengembangkan pola
pemb elajaran dengan HR
mengembangkan individual
development plan,” ujar
Rasyid.•NILAWATI TJ/LATIFA

Pertamina Lubricant Ukir
Prestasi Rekor Bisnis

JAKARTA – P e r t a m i n a
Lubricant kembali mengukir
prestasi karena telah berhasil
meraih penghargaan Rekor
Bisnis (ReBi) dengan predikat
sebagai Produsen Pelumas
dengan Market Share Ter
tinggi untuk Pabrikasi dan
Pasar Mobil di Indonesia.
ReBi adalah sebuah
apresiasi dan pengakuan
tertinggi yang diberikan
kepada perusahaan atau
organisasi atas kesuksesan
dan dedikasinya dalam
menghasilkan berbagai karya
dan prestasi terbaik di industri masing-masing. Pengakuan prestasi ReBi ini digagas oleh
Tera Foundation bekerjasama dengan harian Seputar Indonesia yang didukung oleh Frontier
Consulting Group.
“Ini kemenangan yang kedua kalinya kami dapatkan dengan kategori yang sama ditahun
sebelumnya. Penghargaan ini menggambarkan kualitas kinerja dari Pertamina Lubricant
sangat memenuhi konsumen,” ucap Vice President Pertamina Lubricant, Supriyanto Dwi
Hutomo saat ditemui usai menerima penghargaan Rekor Bisnis di Hotel Mulia, Rabu
(7/11).
Hal ini menurut Supriyanto membuktikan pula bahwa tingkat kepercayaan customer
kepada Pertamina Lubricant tidak perlu diragukan lagi dalam menghadapi kompetisi
Lubricant yang demikian ketat.
Lebih lanjut Supriyanto menambahkan, dalam menjalankan bisnisnya Pertamina
Lubricant menerapkan QCDS yaitu Quality dan Quantity, Cost yaitu dimana Pertamina
Lubricant memberikan harga pasar yang kompetitif, Delivery yang on time, dan Service.
Dengan adanya pengakuan prestasi berupa ReBi ini diharapkan dapat menciptakan
gairah disektor bisnis khususnya bagi Pertamina Lubricant sendiri akan lebih terpacu
mencurahkan pemikiran yang dituangkan dalam karya-karya terbaik di bidang Pelumas
yang pada akhirnya akan menghantarkan Indonesia menjadi Negara Maju.•IRLI KARMILA
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Peringati HKN,
Pertamina Bantu Ambulans
Menjadi Pahlawan
dengan Memilih Produk
Dalam Negeri

Jakarta - Pertamina menggugah semangat

nasionalisme masyarakat untuk lebih
mencintai dan bangga menggunakan produk
BBM buatan dalam negeri. Hal tersebut
disampaikan oleh VP Fuel Retail Marketing
Pertamina, M.Iskandar, dalam acara Pertamax
Extravaganza, “Indonesia di Tanganmu”, yang
digelar pada (10/11).
“Melalui momentum peringatan Hari
Pahlawan kali ini, kami ingin membangkitkan
semangat kepahlawan untuk menggugah
nasionalisme dengan mencintai produk dalam
negeri,” katanya.
Dalam acara yang digelar di Parkir Timur
Senayan tersebut, Pertamina mengundang
ribuan pelanggan setianya yang terhimpun
dalam berbagai komunitas otomotif.

Wates - Potensi bencana
alam serta wabah malaria dan
demam berdarah yang cukup
tinggi di wilayah Kulonprogo,
menarik perhatian berbagai
pihak untuk membantu
pemerintah setempat dalam
menanggulangi bencana.
Bertepatan dengan Hari
Kesehatan Nasional (HKN),
Pertamina turut ambil
bagian dengan memberikan
bantuan mobil ambulans dan
kelambu kepada Pemkab
Kulonprogo.
Bantuan diserahkan
langsung oleh Corporate
Secretary Pertamina,
Nursatyo Argo, kepada Wakil
Bupati Kulonprogo Sutedjo, di
halaman Pemkab Kulonprogo,
Senin (12/11/2012).
Menurut Argo, bantuan
berupa satu unit mobil am
bulans dan 1.250 kelambu

berinsektisida senilai Rp 515
juta tersebut merupakan wujud
nyata komitmen Pertamina
untuk meningkatkan kese
hatan bagi masyarakat.
“Dengan adanya mobil
ambulans serta kelambu ini,
diharapkan bisa mening
katkan layanan kesehatan
k o r b a n b e n c a n a a l a m
maupun penanganan wabah
malaria,”ujar Agro.
Menurutnya, Kulonprogo
merupakan wilayah rawan
bencana alam, terutama tanah
longsor, serta merupakan
daerah endemis malaria.
“Kami berharap, bantuan
mobil ambulans juga bisa
dijadikan perpustakaan
kesehatan keliling dan sarana
sosialisasi penanganan
penyakit, serta edukasi pola
hidup sehat, pengetahuan
gizi bagi ibu hamil dan balita,”

Foto : TATAN AGUS RST

Foto : PRIYO WIDIYANTO

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo menyerahkan ambulans kepada
Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo.

tambahnya.
Kabupaten Kulon Progo
memiliki 12 kecamatan 88
desa. Sebanyak 20 desa di
empat kecamatan terletak
di perbukitan yang rawan
longsor, yaitu Kokap, Sami
galuh, Girimulyo dan Kali
bawang. Sementara kawasan
di area dataran rendah se

perti Kecamatan Wates,
Pengasih, Panjatan, serta
daerah sepadan sungai Progo
rawan banjir. Selama tahun
2011 lalu terjadi bencana
alam berupa tanah longsor
di 161 titik, serta banjir lahar
dingin Merapi di sepanjang
aliran Sungai Progo.•DEWI SRI
UTAMI

Komunitas tersebut seperti BMW Car Club
Indonesia, Mercedes-Benz Tiger Club dan
Harley-Davidson Club Indonesia.
Iskandar juga menambahkan bahwa
melalui acara ini Pertamina ingin meningkatkan
awareness dan pengetahuan masyarakat
tentang produk Pertamax. Selain itu untuk
menunjukkan kepada masyarakat bahwa
produk Indonesia mampu bersaing di
tingkat internasional, seperti diakui sejumlah
perusahaan otomotif berskala internasional.
“Kepada komunitas-komunitas
otomotif kami juga menjanjikan, kalau ada
perkembangan teknologi permesinan di
komunitas itu maka kami akan siapkan
produk yang betul-betul aplikatif terhadap
perkembangan mesinnya. Seperti produk
kita yang terakhir, yaitu Pertamax Racing,
yang biasa digunakan oleh mereka yang hobi
balapan,” imbuhnya.
Terkait dengan itu, salah satu perwakilan
dari komunitas BMW Cars Clubs Indonesia,
Irwin Rizki angkat bicara.“Delapan puluh
persen produk-produk Pertamina digunakan
oleh anggota member BMW Cars Clubs
Indonesia. Kami ingin lebih mencintai produkproduk Indonesia dengan kualitas andalan,”
kata pria murah senyum itu.
Acara ini berlangsung meriah, dan
diisi dengan berbagai kegiatan menarik
seperti product knowledge Pertamax dan
Pertamax Plus bagi mesin kendaraan. Pem
bacaan puisi oleh artis Cornelia Agatha,
pertunjukan musik dari berbagai musisi, lomba
modifikasi otomotif, berbagai game seru, dan
lainnya.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Partisipasi Pertamina di Pameran Mutumanikam 2012
JAKARTA - Tumbuh dan
berk embangnya industri
perhiasan atau mutumanikam
yang umumnya berskala
kec il dan menengah, me
narik perhatian banyak pihak
untuk mendukung perkem
bangannya, termasuk di
antaranya adalah Ibu Negara
Ani Bambang Yudhoyono yang
membuka acara tersebut.
Menteri Pariwisata
& Ekonomi Kreatif Mari E.
Pangestu menyatakan, industri
ekonomi kreatif memberikan
kontribusi yang cukup besar,
yaitu 7,3% kepada PDB,
apalagi membuka lapangan

kerja yang luas. Sedangkan
khusus industri perhiasan,
estimasi terakhir pada tahun
2010 menyebutkan sum
bangan kepada PDB sekitar Rp
3,3 triliun, dan mempekerjakan
82.341 tenaga kerja.
Sementara Coordinator
Small & Medium–Scale En
terprise and Social Res
ponsibility Partnership
Program Wahyu Suswinto,
yang ditemui di arena pameran
mengatakan, Program PKBL
Pertamina peduli pada para
pengrajin perhiasan dan batubatuan yang memang asli
Indonesia. “Ajang ini adalah

yang paling bagus karena
pameran mutumanikam
yang bermutu. Dan karena
kita peduli, maka kita pun
mengikutsertakan mitra-mitra
binaan kita,” kata Wahyu.
PKBL Pertamina menyer
takan 6 mitra binaannya,
terdiri 3 dari Jakarta, 1 dari
Cirebon, 1 dari Malang dan 1
lagi dari Bali. Ketika meninjau
pameran, Ibu Negara sempat
mengunjungi booth Pertamina
yang diterima oleh Wahyu
Suswinto.
Mutumanikam Nusantara
Indonesia (MMNI) adalah
perkumpulan para pencinta

dan perajin mutu manikam
(perhiasan) yang dibentuk
oleh Ibu Negara Ani Bambang
Yudhoyono, yang didukung
oleh Mufidah Jusuf Kalla
dan Herawati Boediono.
Tujuannya untuk menciptakan
lapangan kerja bagi perajin
dalam rangka membantu
program pemerintah untuk
mengentaskan kemiskinan
dan meningkatkan pema
saran produk perajin, baik
di pasar domestik maup un
internasional serta meles
tarikan seni dan kekayaan
mutu manikam Indonesia.•URIP
HERDIMAN KAMBALI

Warga Kedungtuban Senang Pertamina Hadir

CEPU - Dimanapun kehadiran Pertamina, memang sudah
selayaknya memberi manfaat kepada masyarakat sekitar
wilayah operasinya. Demikian pula dengan kehadiran Pertamina
EP Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) di Kabupaten
Blora.
Demikian harapan yang mencuat dari masyarakat Kecamatan
Kedungtuban, Kabupaten Blora, saat diselenggarakan Program
Penyuluhan Kesehatan Ibu Balita & Balita dan Pelatihan Kader
Posyandu & Dukun Bayi di aula balai Desa Wado, Kecamatan
Kedungtuban, Kabupaten Blora pada Rabu (7/11).
Kartini, bidan desa Tanjung, Kecamatan Kedungtuban, Kab.
Blora menjelaskan tentang program yang melibatkan para ibu
hamil, ibu menyusui, kader posyandu dan dukun bayi ini. “Kami
mengumpulkan mereka agar dapat menambah pengetahuan
dan pemeriksaan kesehatan diri sendiri,”kata Kartini seraya

berharap program Pertamina Sehati terus berlanjut. Program ini
diikuti sekitar 30 ibu hamil, 30 ibu menyusui, 40 kader posyandu
dan 4 dukun bayi. Semuanya datang dari desa-desa Sogo,
Tanjung, Pulo dan Wado di Kecamatan Kedungtuban,
Sementara dr. Didik Wedo Nugroho, penanggung jawab
kesehatan wilayah dari Dinas Kesehatan Kab. Blora, juga
bersyukur dengan acara ini, karena minimnya anggaran
kesehatan yang ada. Anggaran yang ada habis terserap hanya
untuk operasional rutin sehari-hari.
Musti Ana (22), salah satu ibu muda yang masih menyusui,
hadir dengan membawa anak sulungnya, Evika (9 bulan).
Musti Ana hadir karena dia ingin menambah pengetahuannya
tentang gizi dan pertumbuhan anak. “Saya ingin mengerti
tentang keadaan ibu hamil, keadaan janin di kandungan dan
juga pertumbuhan anak, “kata Musti.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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Road to

Membangun CIP dalam “One PHE”!!!
Setelah penyelenggaraan Forum
Presentasi Continuous Improvement
P ro g r a m ( C I P ) d a l a m A n n u a l
Pertamina Quality (APQ) Awards
tahun 2012 yang lalu, seluruh Unit/
Region/AP saat ini tengah sibuk
mempersiapkan tim yang berhasil
lolos untuk ikut berkompetisi di
tingkat nasional yaitu Temu Karya
Mutu dan Produktivitas Nasional
(TKMPN) XVI. Namun di lain pihak,
Pertamina Hulu Energi sudah mulai
mempersiapkan langkahnya lebih
dahulu untuk persiapan program
CIP di tahun 2013.
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Direktur Pengolahan Mendukung,
KOMET Siap Melambung

Tidak mau tertinggal dengan giatnya Forum KOMET yang selama ini berlangsung secara rutin
di Refinery Unit Pertamina, KOMETers Pengolahan Kantor Pusat pun menyelenggarakan Forum
KOMET pada hari Rabu / 21 Nopember 2012 di Kantor Pusat. SVP Refining Operation - Rusnaedy
Johari menyampaikan keynote speech Direktur Pengolahan yang menyatakan bahwa keberlanjutan
suatu perusahaan tergantung pada kemampuan sumber daya manusia dan knowledge management
system yang dibangun Perusahaan tersebut.

!

Hal ini menjadi catatan penting bagi Fungsi Quality Management karena kegiatan pelatihan
penyusunan risalah CIP biasanya baru dimulai pada periode triwulan II atau III dalam agenda
kegiatan Quality Management. Cukup mengejutkan melihat semangat tim PHE dalam
menyongsong pelaksanaan kegiatan CIP pada tahun 2013 nanti. PHE sudah mencuri start
dengan memulai persiapannya sejak akhir tahun 2012.
Memang sebaiknya penggalian ide-ide kreatif dan perbaikan (improvement) dapat segera
dimulai setelah berakhir periode Forum presentasi dimasing –masing unit kerjanya. Proses PlanDo-Check-Action (PDCA) berjalan secara kontinu sebagai prinsip program CIP.
PHE sebagai “pemain baru” dalam kegiatan CIP perlu diberikan apresiasi karena prestasinya
berhasil lolos menuju TKMPN XVI. Tidak terus terlena dengan prestasi yang diraih, PHE terus
mempersiapkan kegiatannya CIP yang diimplementasikan secara berkelanjutan. Tujuan
utamanya bukan hanya meraih kemenangan, namun juga untuk mendorong gugus lainnya untuk
menghasilkan improvement yang lebih baik lagi.
Dari pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi kegiatan CIP di PHE terdapat beberapa catatan
yang perlu dicermati:
• Peserta pelatihan CIP berasal dari beberapa Fungsi yang berbeda (operasional, teknis,
engineering, fungsi supporting, finance, dan SPI).
• Peserta sebagaian berasal dari perusahaan KKKS (akusisi PTM ) yang sebelumnya telah memiliki
budaya dan cara sendiri dalam konsep penuangan ide kreatif dan improvement.
• Beberapa Unit Operasi/Wilayah Kerja sudah pernah melakukan kegiatan sejenis forum CIP
namun dalam format yang berbeda.
• Sudah adanya forum-forum rutin di PHE dalam penggalian ide dan diskusi problem solving
dan lain-lain.
Berdasarkan catatan diatas, Pekerja di PHE rata-rata
sudah cukup mengenal beberapa konsep penerapan
ide, inisiatif, improvement dan inovasi pada saat masih
bergabung dengan perusahaan sebelumnya. Kondisi ini
menjadikan program pelatihan dan pengenalan dalam
penerapan konsep CIP di PHE dengan metode PDCA
dan proses DELTA (Delapan Alat dan Tujuh Alat) menjadi
lebih mudah dan fokus.
!

PHE berkomitmen untuk menjalankan program CIP
sebagai metode dalam pemecahan masalah dan penyampaian ide kreatif sesuai dengan Code
of Pertamina Quality Management System dan pedoman terkait kegiatan CIP.
Tentunya diperlukan dukungan penuh dari manajemen PHE, termasuk dukungan dari Direktur
Hulu sesuai yang telah disampaikan pada saat kegiatan Upstream Improvement and Innovation
Awards 2012 yang lalu. Hal ini menjadi motivasi bagi seluruh pekerja PHE untuk menghasilkan
ide-ide kontributif untuk mencapai target dan kinerja lebih baik. Kita tunggu kiprah dari insan
mutu dari One PHE.•

Di tengah-tengah kesibukannya, Direktur Pengolahan – Chrisna Damayanto menunjukkan
komitmen dan dukungannya dengan tetap menghadiri Forum KOMET dan memberikan motivasi
kepada para Pekerja terutama para generasi muda untuk terus meningkatkan kemampuan diri,
salah satunya melalui knowledge sharing dalam Forum KOMET. “Forum seperti ini seharusnya rutin
dilaksanakan, terutama para BPS baru sebaiknya mengikuti Forum KOMET agar dapat menambah
ilmu pengetahuan yang dimiliki,” tegas beliau.
Tema yang diangkat berupa success story yang telah berhasil diimplementasikan, berikut judul
dan narasumber Forum KOMET Pengolahan :
1. Mengoptimalkan Operasional Boiler & Furnace dengan Meningkatkan Kompetensi Operasional
Pekerja di RU Pertamina - Syaiful Rochman & Agus Budi Sutjahjo
2. Memastikan Kapabilitas Operator Utility dan Teknisi Pemeliharaan Listrik melalui Uji Kompetensi
Teknis dan Sertifikasi Nasional di Seluruh RU Pertamina - Hendra Yoga
3. Meningkatan Kompetensi Individu melalui Operational Academy di Direktorat Pengolahan Masril Moeis
4. Mengganti Katalis Import dengan Menggunakan Katalis Pertamina Hasil Penelitian dan Uji Coba
Komersial R&D dan RU II Dumai di Unit Hydrobon RU II Dumai - Evita Emaniatin P. R.

Harapan dari para KOMETers agar penyelenggaraan Forum KOMET dapat melibatkan KOMETers
lainnya dari lintas Fungsi bahkan lintas Direktorat. Sehingga KOMETers dari Fungsi atau Direktorat
lain dapat memahami proses bisnis yang berjalan selain di Fungsi atau Direktorat-nya. Dengan
demikian transfer knowledge dapat berjalan saling terintegrasi.
Berbagai kegiatan berbagi pengetahuan secara on-line dan off-line dapat dimanfaatkan para
KOMETers untuk memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuannya. Mari dukung budaya berbagai
pengetahuan dengan berkontribusi melalui kegiatan KOMET! Let’s share knowledge! The more you
share, the more you get! •
Oleh : Shynta Dewi - Tim KOMET, General Affairs Directorate

Adriwal – Tim KOMET, 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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Susunan Pengurus PWP UBEP Jambi 2012-2015 Disahkan

Judul Buku : Management Miracle
Series : Accepted Leader
Penulis : DR. Gunadi Getol, MBA
Penerbit : PT. Elex Media Komputindo
(KOMPAS GRAMEDIA)

Pemimpin mempersatukan kelompok
dengan satu tujuan dan komitmen yang bisa
diterima oleh semua anggota kelompok.
Pemimpin berusaha dan bahkan siap
berkorban untuk melindungi kelompok dari
bahaya atau kerugian yang mungkin bisa
diderita. Kepemimpinan adalah kemampuan
seseorang untuk mempengaruhi sekelompok
orang yang memiliki kebutuhan yang sama
dan mengarahkan mereka agar mereka
bersedia melakukan pekerjaan sesuai dengan
pengarahannya dan pada akhirnya mencapai
tujuan yang sudah ditetapkan bersama-sama
tersebut.
Dalam dunia usaha, kepemimpinan
sering diawali dengan adanya seseorang yang
memiliki ide, keinginan dan cita-cita tertentu.
Ketika usahanya mulai berkembang dia akan
membutuhkan orang lain untuk membantunya.
Orang ini kemudian berinisiatif mengumpulkan
berbagai sumber daya yang dibutuhkan
termasuk sumber daya manusia.
Sumber daya manusia merupakan sumber
daya yang paling penting dalam sebuah
organisasi usaha. Manusia sesuai dengan
kodratnya berakal budi dan bisa berpikir dan
bekerja untuk mengembangkan sumber daya
lainnya. Berbagai sumber daya ini kemudian
terkenal dengan istilah 5M (Manusia, Modal,
Mesin, Material dan Metode).
Untuk dapat mempengaruhi orang banyak
maka pemimpin harus memiliki pengetahuan
yang lebih tinggi dan luas tentang berbagai hal.
Pemimpin juga harus memiliki wawasan yang
luas dan memiliki perspektif ke depan sehingga
bisa melihat kesempatan-kesempatan apa
saja untuk kelompoknya. Kemampuankemampuan seperti yang dijelaskan diatas
dalam kepemimpinan sangat dibutuhkan.
Kekayaan mungkin diwariskan kepada
seseorang dari keluarganya, namun
tidak demikian dengan kepemimpinan.
Kepemimpinan adalah sebuah proses
pendewasaan dan perjuangan hidup
seseorang. Mereka yang dengan tekun
belajar dan mengumpulkan ilmu pengetahuan
pada akhirnya dapat menjadi pemimpin
karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya.
Pemimpin belajar bukan hanya dari
bangku sekolah melainkan dari pengalaman
hidupnya.•PERPUSTAKAAN

Investasi, Siapa Takut?

JAKARTA - Kemampuan para istri mengatur dan mengelola
keuangan menjadi salah satu kunci bagi kelangsungan ekonomi
keluarga, karena mereka berperan sebagai bendahara bahkan

sekaligus direktur keuangan keluarga. Hal tersebut terungkap
dalam seminar investasi yang diselenggarakan Persatuan Wanita
Patra (PWP) di Simprug, (23/10). Seminar sehari yang dipenuhi
kaum hawa ini merupakan kerja bareng antara PWP dan Bank
Mandiri dengan pembicara Ligwina Poerwa Hananto, CEO QM
Financial.
Perencanaan keuangan secara matang, mutlak harus
dilakukan para perempuan ibu rumah tangga. “Tidak perlu takut
untuk berinvestasi, yang penting rencanakan secara matang,”
tutur Ligwina.
Mengatur risiko saat berinvestasi di tengah bentuk investasi
yang begitu banyak, tambah Ligwina, dituntut untuk jeli memilih
bentuk investasi.
“Kenali keuangan keluarga, lalu pilih produk keuangan, serta
kita harus tahu uang itu untuk tujuan apa.” Tambah Ligwina.
Dan yang lebih penting tutur CEO QM Financial itu adalah
berani melunasi seratus persen utang yang diakibatkan kartu
kredit, setelah itu baru investasi.•Tatan Agus RST

SOROT

Pertamina-INACA Adakan Workshop Aviation Fuel

Bandung – Pertamina Aviation,
salah satu unit bisnis PT.Pertamina
(Persero), bekerja sama dengan
Indonesia National Air Carriers
Association (INACA), menggelar
“Aviation Fuel Workshop” pada
1-2 November 2012. Para
perwakilan dari berbagai airlines
diberikan bekal materi dan sharing
knowledge seputar bahan bakar
pesawat.
“Workshop pembekalan audit
Pertamina INACA ini memang
baru pertama kali dilakukan.
Pertimbangannya itu dulu
setiap airlines anggota INACA
itu masing-masing mengaudit
lokasi Depot Pengisian Pesawat
Udara (DPPU) Pertamina seluruh
Indonesia, sehingga jadwal dan
pengaturanya agak terpecahpecah,” kata VP Aviasi Pertamina
Wisnuntoro, pada Kamis (1/11)
yang merupakan hari pertama
workshop ini digelar di Hotel
Padma, Bandung.
Wisnuntoro juga mengatakan
bahwa dengan workshop ini
merupakan bagian dari usaha
Pertamina Aviation untuk

mempersatukan pemahamn
khususnya tentang proses audit.
“Kami berharap semua airlines
memiliki pemahaman yang sama
tentang apa yang harus diaudit.
Sehingga penyelenggaraan
auditnya bisa lebih lancar. Mereka
jadi lebih percaya sama kita,
dan ini merupakan salah satu
servis kita kepada mereka dalam
memenuhi kebutuhan avturnya,”
ucap Wisnuntoro.
Sekitar 20 peserta hadir dan
terlihat antusias menyimak materi
yang disampaikan. Materi yang
disampaikan saat itu berupa
product knowledge, seputar avtur
dan bagaimana menanganinya,
yang dipandu langsung oleh DR.
Ahmad Fathoni, dari PTK AKA
Migas STEM-Cepu.
Salah satu peserta yang hadir
Budi Laras, Quality Inspector di
Travira Air mengatakan, sharing
knowledge di acara ini sangat
bermanfaat untuk bekal nanti di
lapangan.
“Karena di dunia penerbangan,
kita harus yakin kalau bahan bakar
yang masuk ke pesawat itu dalam

Foto : TATAN AGUS RST

Namun kiranya munculnya seseorang
sebagai pemimpin yang bisa ‘diterima’
oleh kelompoknya tidaklah mudah, yang
bersangkutan harus dapat meyakinkan
kelompoknya dengan bukti-bukti bukan
sekedar ucapan. Pemimpin menggerakkan
kelompoknya dengan berbagai cara dan
gayanya masing-masing. Namun pada
intinya pemimpin adalah orang yang mampu
menunjukkan kepada kelompok kesempatan
apa saja yang bisa diraih dan bagaimana cara
meraihnya.

Foto : TATAN AGUS RST

Dalam sejarah kehidupan manusia di
mana-mana selalu ada seorang atau beberapa
orang yang menonjol diantara sekelompok
orang. Setiap kegiatan kelompok seolah-olah
bergerak karena adanya instruksi dari orangorang tertentu ini. Orang-orang inilah yang kita
sebut sebagai pemimpin. Hal ini tentu saja
wajar karena secara alamiah manusia adalah
makhluk social yang hidupnya berkelompok.

Foto : RIZQI RAMADHAN

JAKARTA – Bertempat di Gedung Standard Chartered, PWP PT
Pertamina EP UBEP Jambi mengadakan serah terima jabatan
Ketua PT Pertamina EP UBEP Jambi sekaligus pengesahan
pengurus PWP TK wilayah Jambi masa bakti 2009-2012. Dalam
acara tersebut Vaya Wiko Migantoro menggantikan Gigis Sugriman
Soedarmo sebagai ketua Persatuan Wanita Patra Tingkat Wilayah
PT Pertamina EP UBEP Jambi masa bakti 2012 - 2015. Pengukuhan
tersebut disaksikan oleh Ketua PWP Tingkat Pusat Direktorat Hulu
PT Pertamina EP Atu Syamsu Alam.• Rizqi ramadhan

kondisi on spec atau layak di
pesawat. Dalam penerbangan,
nggak ada istilah parkir di udara.
Jadi kita harus yakin fuel yang
masuk ke pesawat itu bebas
dari kontaminasi seperti air,
kotoran, debu,” imbuh pria yang
menggeluti dunia airlines sejak
tahun 70-an itu.
Budi menuturkan apa yang
ia dapatkan di workshop ini akan
ia terapkan kelak di kantornya.
Mulai dengan sharing ke engineer
hingga ke pilot. “Karena engineer

itu pelaksana dan pilot adalah
final responsibility.”
Selain itu beberapa materi
lain seperti KNKT, apa dan
fungsinya untuk apa, serta
sharing pengalamannya pun
disampaikan oleh Soerjanto,
perwakilan dari KNKT.
“Sharing pengalaman ten
tang safety itu penting, karena
aviasi ini penuh dengan
faktor safety yang betul-betul
harus dijaga bersama,”kata
Wisnuntoro.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

KRONIKA

dhani prasetyawan

Vice President Refining Technology
Refinery Directorate

safrudin said

Engineering Services Region II Manager
M & T Directorate
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SILATURAHMI PERTAMINA
DENGAN PANGDAM II
SRIWIJAYA
PALEMBANG – GM Pertamina EP Region
Sumatera Tubagus Nasiruddin dan manajemen
Pertamina yang ada di wilayah Sumbagsel
melakukan tatap muka dengan Pangdam II
Sriwijaya Mayjend. TNI Nugroho Widyotomo,
Kamis (1/11). Acara yang berlangsung di
Palembang itu sebagai ajang mempererat
koordinasi antara Pertamina dengan jajaran
Kodam Sriwijaya khususnya terkait dengan
meningkatnya gangguan terhadap objek vital
nasional yang dikelola Pertamina.
Sementara itu pada 12 November 2012,
Pangdam II Sriwijaya mengunjungi sejumlah
lokasi di Field Prabumulih untuk meninjau
sejumlah asset perusahaan yang dikelola
Pertamina dan pernah mendapat gangguan
dari pihak yang tidak bertanggung jawab.•PEP

Foto : PEP REGION SUMATERA

Foto :priyo widiyanto

Foto : URIP HERDIMAN KAMBALI

POSISI

sofyan yusuf
Project Coordinator II
M & T Directorate

FUNGSI SEKURITI ADAKAN
GATHERING
felix harianto
Reliability MAnager
M & T Directorate

Strategic Sourcing
M & T Directorate

iman setiawan

Engineering Services Region I Manager
M & T Directorate

rapat kerja tim csms 2012 hse
direktorat hulu
JAKARTA – Pada 15 Oktober 2012 Direktorat Hulu
bersama dengan anak perusahaan bidang Hulu antara lain
PT Pertamina EP, PT PDSI, PT PGE, PT Pertamina EP Cepu,
dan SCM mengadakan Rapat Kerja Tim CSMS. Adapun
peserta tidak hanya melibatkan fungsi HSE akan tetapi juga
operasi dan lain-lain. Forum ini diikuti lebih dari 40 peserta
dari setingkat Manager, Asmen dan Staf yang dilaksanakan
di Hotel Aston Braga, Bandung. Dalam Rapat Kerja Tim
CSMS 2012 HSE Direktorat Hulu ini juga diumumkan Tim
CSMS Direktorat Hulu sudah terbentuk dengan dasar surat
perintah Direkturat Hulu No. Print. 019/D00000/2012-S0
tanggal 2 Oktober 2012 tentang Tim Implementasi CSMS
Direktorat Hulu. Selain itu, dipaparkan juga hasil audit
pelaksanaan implementasi CSMS yang dilaksanakan s.d
Bulan Juni 2012. Hasil audit tersebut menggambarkan
masih banyak inkonsistensi dalam penerapannya. Hal ini
disebabkan oleh persepsi dan interpretasinya tidak sama
serta komitmen Manajemen yang masih rendah dalam
menjalankannya.•HSSE DIT. HULU

RU VI ADAKAN SOSIALISASI CSR

joko purnomo

SAP module Manager
Corporate Shared Service

elvino gusty a.

Sales Operation Manager
Corporate Shared Service

BOGOR - Fungsi Sekuriti - HSSE, Direktorat
Umum menyelenggarakan gathering yang
melibatkan 200 pekerja Sekuriti Kantor Pusat
Pertamina dan pekarya Sekuriti di bawah PTC.
Gathering berlangsung selama dua hari, 10 - 11
November 2012 yang mengambil tempat di Hotel
Salak Cimelati. Gathering Sekuriti ini juga melepas
salah satu pekerja Sekuriti, Syahbuddin H. Umar
dan tujuh pekarya Sekuriti yang memasuki masa
purna karya.•SEKURITI

Foto : HSSE DIT. HULU

FM. ANGGoro w.

Foto : RU VI

Foto :priyo widiyanto

Foto :priyo widiyanto

Foto :priyo widiyanto

Foto :priyo widiyanto

Foto : SEKURITI

Foto :priyo widiyanto

Foto :priyo widiyanto

REGION SUMATERA

BALONGAN - Bertempat di Gedung Serba Guna WTP
Salamdarma Desa Kiarasari, RU VI menyosialisasikan program
CSR yang dihadiri oleh Danramil 0511 Pusaka, Kapolres
Compreng, Kuwu Desa Kiarasari dan tokoh masyarakat, dan
masyarakat Desa Kiarasari Compreng. Sebanyak 30 warga
Desa Kiarasari Compreng mengikuti acara tersebut. Muslim
Dharmawan dari Relation Officer Public Relation didampingi
Syaiful Bahri selaku Water Intake Fasility Salamdarma
Supervisor menjelaskan tentang implementasi CSR
Pertamina, khususnya untuk wilayah Desa Penyangga Kilang.
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk
kepedulian perusahaan terhadap masyarkat sekitar/desa
penyangga yang menyentuh beberapa aspek kegiatan dari
mulai program peduli kesehatan, pendidikan, infrastruktur,
lingkungan dan kemandirian. Program CSR dilaksanakan
secara sustainability sehingga keberadaan Kilang itu dapat
dirasakan manfaatnya sehingga kesejahteraan masyarakat
meningkat.•RU VI

CEPU - “Sampai saat ini kita sudah mendekati
progress sampai 50%, pembangunan Central
Processing Center (CPP) ini, dimana proyek ini kita
harapkan bisa selesai tahun 2013 sesuai jadwal,”
ujar GM Pertamina EP Proyek Pengembangan Gas
Jawa (PPGJ) Dody Sasongko kepada wartawan,
Rabu (7/11). Sebanyak 17 awak media cetak
dan elektronik dari Jakarta mengunjungi desa
Gundih, Kabupaten Blora, untuk melihat kemajuan
pembangunan CPP yang merupakan bagian
penting dari Proyek Pengembangan Gas Jawa
(PPGJ).
PPGJ dikelola oleh Pertamina EP untuk
memenuhi kebutuhan pasokan gas ke PLTGU
Tambak Lorok, Semarang, Jawa Tengah.
Pemanfaatan gas dari area Gundih ini memberikan
potensi efisiensi biaya bahan bakar minyak untuk
pembangkit listrik mencapai Rp 21,4 Triliun dalam
jangka 12 tahun. “Penghematan atau efisiensi ini
diperoleh karena keunggulan gas dibandingkan
BBM itu hampir 26,3 kali, lebih unggul gas
dibandingkan BBM,” lanjut Dody. “Oleh karena
itu Pertamina EP ini sudah punya kontribusi ke
depan, dalam hal efiensi energi, khususnya supply
gas ke PLN dengan nilai rata-rata per hari sekitar
Rp 5,4 miliar, atau selama umur proyek yang 12
tahun, menjadi Rp 21,4 triliun.”
CPP yang sedang dalam penyelesasian akhir,
rencananya akan menjadi fasilitas pemrosesan
gas dari struktur Kedungtuban, Randublatung
dan Kedunglusi di Area Gundih Kabupaten
Blora dengan kapasitas proses 70 MMSCFD.
Selanjutnya, gas nett pasca pemrosesan sebesar
50 MMSCFD akan dialirkan ke PLTGU Tambak
Lorok dengan masa kontrak 12 tahun. Gas akan
dialirkan melalui pipa oleh PT Sumber Petrindo
Perkasa selaku buyer (pembeli).
Proyek Pengembangan Gas Jawa berawal
dari penemuan cadangan gas pada struktur
Kedungtuban, Randublatung dan Kedunglusi
di Blora, Jawa Tengah. Total cadangan dari
ketiga struktur ini adalah 436 TCF. Proyek ini
bertujuan untuk mengembangkan, memproses
dn memproduksikan gas di area Gundih sesuai
dengan keekonomian lapangan, agar siap dijual
ke konsumen dengan volume 50 MMSCFD
dengan jadwal onstream pada tahun 2013.
Dalam pembangunan CPP, Pertamina EP
bekerja sama dengan konsosrsium PT Inti Karya
Persad Teknik (IKPT) dan PT Adhi Karya (Persero)
Tbk sebagai pelaksana pembangunan CPP
dengan nilai kontrak sekitar 120 juta dolar AS.
Proyek dimulai pada 1 Juli 2011, dan diharapkan
selesai pada 1 Juli 2013.•URIP HERDIMAN KAMBALI

PGE - GEONZ Bangun Capacity Building
JAKARTA - “Where is a
will, there is a way. Dimana
ada kehendak, di sana akan
ada jalan.” Hal tersebut
dikatakan Menteri ESDM Jero
Wacik ketika memberikan
sambutannya dalam acara
signing ceremony agreement
PT Pertamina Geothermal
Energy (PT PGE) dengan
Auckland Uniservices The
University of Auckland New
Zealand dalam bidang
Capacity Building, ahli
panas bumi Indonesia.
Penandatanganan dilakukan
di aula Gedung Kementerian
ESDM pada Senin (12/11)
antara Dirut PT PGE Slamet
Riadhy dan Kelvin Keh,
Business Manager Auckland
Uniservices.
Jero Wacik menegaskan,
pemerintah menyadari
kebutuhan energi setiap
tahunnya akan terus mening
kat secara signifikan. Apalagi
dengan pertumbuhan eko
nomi rata-rata diatas 6%

setiap tahunnya.
Jero berharap agar MoU
ini harus segera ditindaklanjuti.
New Zealand punya penga
laman dan keahlian dalam
bidang geothermal, sementara
Indonesia punya sumber daya
panas bumi terbesar di dunia
dengan potensi 30.000 MW.
“Ini harus kita kembangkan
secepat-cepatnya agar
menjadi listrik atau energi,”
tandasnya.
Perjanjian ini meru
pakan tindak lanjut atas
penandatanganan arrange
ment antara Menteri ESDM
dan Menteri Perdagangan
Selandia Baru di hadapan
Presiden RI dan PM Selandia
Baru di Jakarta pada 17 April
2012 yang lalu, yang dilanjutkan
dengan Memorandum of
Understanding (MoU)
antara PGE dengan GEONZ
(Geothermal New Zealand).
Acara dihadiri juga Duta
Besar Selandia Baru David
Taylor.

Foto : KUNTORO

PPGJ Hasilkan Efisiensi
Gas Rp 21,4 Triliun
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Dirut PT PGE Slamet Riadhy dan Business Manager Auckland Uniservices
Kelvin Keh berjabat tangan setelah menandatangani kerja sama di bidang
capacity building.

Slamet Riadhy menyata
kan, setiap tahun akan
dikirim 20 orang untuk belajar
geothermal di Auckland,
karena PGE membutuhkan
banyak geoscientist dan
engineering geothermal. “Saat
ini kita sedang membangun
secara paralel 10 proyek.
Saat ini kita hanya punya 15
geoscientist dan engineering,
padahal seharusnya sekitar
40 sampai 50 orang.”

Penandatanganan agree
ment antara PGE dengan
GEONZ hanyalah satu dari
empat yang ditandatangani.
Bidang lainnya, yaitu bidang
laboratorium geothermal dan
pelaksanaan regional survey;
bidang optimasi utilisasi
geothermal blind recycle and
multi studies condensing
turbine; serta bidang kerja
sama operasi.• URIP HERDIMAN
KAMBALI

Selamatkan Teluk Jakarta

JAKARTA – Sejak dulu,
mayoritas masyarakat Pulau
Untung Jawa yang merupakan
salah satu bagian dari
kabupaten Kepulauan Seribu,
berprofesi sebagai nelayan.
Namun saat ini menyusut
hanya sekitar 40% saja yang
masih menjadi nelayan.
Menurut Ketua Himpunan
Nelayan Pulau Untung Jawa
Robin, berkurangnya jumlah
nelayan disebabkan hasil ikan
yang semakin menurun.
Hal ini pula
yang
mendorong PT. Nusantara
Regas memberikan bantuan
kepada masyarakat Pulau
Untung Jawa. Bantuan yang
diberikan berupa 100 modul
rumah ikan, penanaman
10 ribu pohon mangrove,
serta 6 unit komputer dan
printer. Secara simbolis
bantuan tersebut diserahkan
oleh Direktur Gas Pertamina
yang menjadi Komisaris
PT Nusantara Regas Hari
Karyuliarto didampingi
Direktur Utama Nusantara
Regas Hendrajaya. Bantuan
diterima oleh Sek Kab Adm.
Kepulauan Seribu Djunaidi,
pada (10/11).
Direktur utama Nusantara

Foto : KUNTORO

Foto : PIYO WIDIYANTO

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto didampingi Direktur Utama Nusantara Regas Hendrajaya melakukan penanaman
mangrove di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu.

Regas Hendrajaya menga
takan, bantuan ini merupakan
bentuk kepedulian Nusantara
Regas kepada masyarakat
di sekitar wilayah kerjanya.
Hendra mengharapkan
partisipasi masyarakat untuk
bersama-sama menjaga
k e a m a n a n a re a o p e r a s i
Nusantara Regas, berupa
kapal FSRU dan pipa-pipanya
menuju Muara Karang yang
lokasinya tidak jauh dari Pulau
Untung Jawa.
“Semoga bantuan yang

kami berikan ini dapat
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Pulau Untung
Jawa. Termasuk juga sebagai
upaya menjaga kelestarian
lingkungan di sekitar teluk
Jakarta,” kata Hendrajaya.
Sekretaris Kab. Adm.
Kepulauan Seribu Djunaidi
sangat mengapresiasi ke
pedulian Nusantara Regas
tersebut karena baru kali ini
ada perusahaan yang peduli
kepada masyarakatnya.
“Semoga kegiatan positif

yang ditunjukkan Nusantara
Regas dapat menginspirasi
perusahaan lain untuk peduli
kepada kami,”tegasnya.
Sementara Sekretaris
Perseroan Nusantara Regas
Susilawati menjelaskan
penerapan program sosial ini
sebagai bukti keberpihakan
perusahaan terhadap
lingkungan sesuai dengan
tatanilai perusahaan yaitu
berorientasi terhadap peles
tarian lingkungan di sekitar
FSRU.•KUNTORO
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Ambisi HR Menjadi
Strategic Business Partner
JakartA - Direktorat HR
Pertamina akan menghadapi
tantangan yang semakin
kompleks, baik yang jangka
panjang dan jangka pendek.
Menghadapi hal tersebut HR
bertekad untuk tidak melulu
sekadar menjadi administator,
tetapi terus berbenah untuk
menjadi lebih strategis
dalam menjawab kebutuhan
perusahaan ke depan.
Hal tersebut ditegaskan
Direktur SDM Pertamina
Evita Tagor, dalam acara “Pra
Workshop Penyusunan Man
Power Planning Pertamina
Group 2013-2022, di Gedung
Utama Pertamina, (28/10).
Lewat acara yang dihadiri
oleh jajaran Manajemen HR
Pertamina serta perwakilan
dari 17 anak perusahaan
Pertamina tersebut, Evita
mengungkapkan, terkait
dengan visi Pertamina menjadi
perusahaan energi, HR harus
jeli dalam menangkap itu, dan
membuat perencanaan.

“Pertamina niatnya men
jadi Energy Company, energi
di sini bukan cuma migas,
tapi semuanya. Karena itu,
kita harus mulai mencari
orang-orang yang memiliki
kapabilitas di bidang energi.
Selama ini kita terlalu fokus
sama orang oil and gas serta
distribusinya,” ucap Evita
dalam sambutannya.
Evita juga menegaskan
bahwa hal itu harus dipenuhi,
mengingat HR adalah
strategic business partner.
“Selama ini HR hanya menjadi
administrator, dan kita tidak
mau lagi seperti itu. Kita
mau dimintai pendapat, kita
harus mulai berpikir apa yang
SDM perlukan untuk bisnis
tersebut,” imbuh Evita.
Sebagai strategic business
partner, ia menambahkan HR
Pertamina harus menyiapkan
SDM-nya. Selain itu HR
juga harus menjadi tempat
pembiakan talent. “Selama
ini HR sudah cukup banyak

mengikuti leadership course
dan soft skill course. Tapi kita
masih sedikit ikuti capability
courses. Padahal, itu tak ka
lah penting,” ujar Evita.
“Ke depan akan ba
nyak akuisisi yang bisa
terjadi dimana saja. Ketika
mengakuisisi, kita juga akan
berhadapan dengan SDM
lokal disana, dan bukan tidak
mungkin kita akan terapkan
sistem pengelolaan SDM kita
di sana. Manpower planning
harus kita lakukan dengan
cermat. Ada planning buat
growth dan sustainability,”
u n g k a p E v i t a Ta g o r d i
hadapan para peserta yang
tampak antusias itu.
Acara diisi dengan de
ngan pemaparan RJPP 2025
dan visi baru perusahaan,
kemudian diikuti dengan
materi Upskilling Comprehensif
Manpower Planning yang
disampaikan selama dua
sesi.•SAHRUL HAETAMY ANANTO
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RJPP Pertamina 2012-2016 Disahkan
JAKARTA – Bertempat di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (7/11), dilangsungkan Rapat

Umum Pemegang Saham yaitu Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
Perioder Tahun 2012 – 2016.
Pengesahan RJPP tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Usaha Industri Strategis
dan Manufaktur Kementerian BUMN Dwijanti Tjahjaningsih, Komisaris Utama Pertamina
Sugiharto, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan serta jajaran Komisaris dan jajaran
Direksi Pertamina.
Dalam RJPP tersebut di antaranya terkait dengan Proyeksi Finansial 2012-2016 dimana
proyeksi laba di tahun 2016 adalah 4,9 miliar dolar AS ditambah strategi inisiatif sebesar
2,5 miliar dolar AS sehingga total laba bersih Pertamina di tahun 2016 adalah sebesar
7.4 miliar dolar AS.
Untuk proyeksi investasi 2012-2016, total investasi mengalami peningkatan dari
tahun 2012 dan mencapai puncaknya tahun 2014 sebesar 10.8 miliar dolar AS dengan
kebijakan alokasi investasi adalah 70 persen - 80 persen untuk Hulu dan 20 persen – 30
persen untuk Hilir.
Dalam kesempatan tersebut Karen menyampaikan, di tahun 2012 ditetapkan 11
Strategic Initiatives baru yang diharapkan dapat menambahkan revenue RJPP 2016.
Sampai saat ini Strategic Initiaves yang telah berjalan sebanyak 23 Strategic Initiatives

dengan target pencapaian di tahun 2012 adalah 0,5 miliar dolar AS.
“Dengan skema ini kita semua mengharapkan Pertamina akan memperoleh pendapatan
85 miliar dolar AS dengan perolehan laba bersih sebesar 7.4 miliar dolar AS pada tahun
2016,” kata Karen.
Lebih lanjut Dwijanti Tjahjaningsih berharap agar Pertamina tidak hanya berfokus
pada fungsi Downstream dan Upstream saja, namun harus seimbang dengan fungsi
yang lainnya.
“Kami berharap jangan sampai Pertamina mendapat banyak pendanaan dari eksternal
yang malah akan menjadi menumpuk sehingga ke depannya akan menjadi beban bagi
Pertamina. Untuk itu terus lakukan monitoring terhadap pendanaan yang datang dari
eksternal,” lanjut Dwijanti.•IRLI KARMILA

Peningkatan Produksi dan
Cadangan Melalui EOR
JAKARTA – P a d a 1 0
Januari 2012, Presiden
mengeluarkan Instruksi
Presiden yang meminta
berbagai Kementerian
untuk mengambil langkahlangkah yang terkoordinasi
dan terintegrasi di dalam
masing-masing tugas dan
kewenangannya.
Sehingga pada tahun
2014 produksi minyak
harian Indonesia dapat
melebihi 1 juta barel. Selain
unt uk meningkatkan dan
memp ercepat kegiatankegiatan eksplorasi dan
pengembangan, upaya-upaya
ini termasuk juga mempercepat
aplikasi teknologi Enhanced
Oil Recovery (EOR) dalam
lapangan-lapangan minyak
Indonesia.
Berangkat dari itu,
M a s y a r a k a t E n e r g i d a n
Pertambangan Bimasena
menggelar forum untuk ber

tukar pandangan mengenai
berbagai isu teknis dan eko
nomi yang muncul mengenai
aplikasi EOR, termasuk
pengembangan dan pe
laksanaan strategi-strategi
aplikasi teknologi EOR dalam
lapangan-lapangan minyak
Indonesia.
Forum dialog interaktif
ini diikuti oleh para regulator,
pembuat kebijakan EOR, para
pejabat Pemerintah terkait
dan para eksekutif migas
swasta untuk berinteraksi
dan mensinergikan upayaupaya untuk meningkatkan
produksi dan cadangan
min yak Indonesia melalui

memiliki sistem EOR dalam
meningkatkan produksi.
“Kita harus bisa bagaimana
menyatukan lapanganlapangan kecil Pertamina
dalam suatu project yang
massive sehingga kenaikan
produksi akan terlihat sig
nifikan seperti halnya lapangan
Rantau, Tanjung dan Limau
yang memang berpotensi
besar untuk EOR,” ucap
Salis yang hadir dalam forum
tersebut.
Dikatakan oleh Salis,
Forum ini membawa manfaat
besar bagi Pertamina
khususnya untuk belajar dan
melihat lebih jauh regulasi-

pelaksanaan EOR.
Direktur Utama Pertamina
Hulu Energi, Salis S. Aprilian
menilai EOR sangat penting
bagi Pertamina karena hampir
85 persen aset yang dimiliki
Pertamina tergolong tua.
Untuk itulah Pertamina harus

regulasi apa yang dibutuhkan
dalam kegiatan EOR serta
memberikan informasi
mengenai peluang-peluang
baru berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan EOR.•IRLI
KARMILA
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JAKARTA – P e r t a m i n a
Lubricants merambah pasar
Eropa dan Afrika dengan
melakukan ekspor perdana ke
pasar Swiss dan Cape Town
Afrika Selatan yang dinilai
berpotensi besar terhadap
pangsa pasar Pelumas.
“Swiss dan Afrika Selatan
merupakan negara ke-23 dan
ke-24 yang menjadi negara
tujuan ekspor pelumas
Pertamina. Ekspor perdana ini
menandakan semakin diterima
dan dipercayanya produk
pelumas Pertamina di pasar
global,” kata Vice President

Corporate Communication
Pertamina, Ali Mundakir.
Sementara Vice President
Pertamina Lubricant, Sup
riyanto D.H juga mengatakan
ekspor ini sebagai bukti ke
berhasilan Pelumas Per
t a m i n a s e b a g a i p ro d u k
buatan anak bangsa menjadi
kebanggaan. “Ternyata kita
mampu menembus pasar
yang notabene membutuhkan
produk yang berkualitas de
ngan harga yang kompetitif.,”
ucap Supriyanto di sela
peluncuran ekspor perdana
Pelumas Pertamina ke Swiss

dan Afrika Selatan, di Jampea
Jakarta Utara, Kamis (8/11).
Untuk mengembangkan
pasar Pelumas Pertamina
di Eropa-Swiss, Pertamina
menggandeng Indonaldini
Group Swiss – SA. Pada tahap
awal yang akan die kspor
adalah Fastron Series, Prima
XP, dan Mesran, sejumlah 2
kontainer atau 32 ribu liter
melalui Genova Port, Italia.
Sedangkan untuk di
Cape Town-Afrika Selatan,
Pertamina menggandeng
National Plasterer Group.
Pada tahap awal Pertamina

mengapalkan 1 kontainer
produk yang berbasis Fastron
S y nt h e t i c, M e sr a n , d a n
pelumas diesel yang berbasis
Meditran SX 15W-40 dengan
total volume 12 ribu liter.
“Semoga kerja sama
ini akan berjalan sukses.
Untuk customer di Swiss,
kita sudah siapkan harga
jual yang bersaing dengan
harga pelumas lokal di Eropa.
Yaitu, dengan harga di bawah
kompetitior,” ungkap Vice
President Indonaldini Group
Swiss-SA, Eriberto Naldini.•IRLI
KARMILA

LKBN Antara Borong Trofi AJP Kategori Foto

Jakarta – Tiga jurnalis foto
dari LKBN Antara, memborong
Tro f i A n u g e r a h J u r n a l i s
Pertamina (AJP) 2012, untuk
kategori foto dalam malam
Penganugerahan AJP 2012
di Kantor Pusat Pertamina,
Jumat (9/11). Ketiga peserta
yang merupakan perwakilan
Antara dari berbagai daerah
itu, menerjemahkan tema
lomba AJP tahun ini yakni
“Pertamina Sobat Bumi”

dalam berbagai makna.
Penyerahan hadiah AJP
kategori foto dilakukan oleh
Direktur Keuangan Pertamina
Andri T. Hidayat, kepada
ketiga pemenang, yakni Anis
Efizudin, Ahmad Subaidi dan
Dhedez Anggara.
Anis Efizudin yang
menyabet juara pertama, lewat
karya foto berjudul “Energi
Ramah Lingkungan”. Jurnalis
asal Temanggung, Jawa Tengah

itu pun berhak membawa
pulang hadiah sebesar Rp
25 juta. Menurut Anis, karya
foto yang memenangkan AJP
2012 tersebut merupakan
hasil jepretannya saat berada
di Dieng, bulan Juni lalu. Anis
memotret dua petani wanita
yang tengah merawat tanaman
sayuran, di sekitar pipa PLTP
milik PT Geo Dipa Energi, yang
dahulu merupakan anak usaha
PLN dan Pertamina.

JAKARTA – Pertamina se
makin meningkatkan ke
s e r i u s a n n y a d a l a m m e 
manjak an akhir pekan para
pengguna Pertamax dengan
meluncurkan program Per
tamax Fun Freeday. Hal ini
sebagai upaya Pertamina
dalam mendorong masyarakat
untuk menggunakan BBM Non
Subsidi.
“Kami harap BBM Non
PSO bisa diterima oleh
masyarakat Indonesia karena
Pertamax sebagai Bahan
Bakar Minyak berkualitas
sesuai standar Euro-2,” ung
kap Assistant Manager Fuel
Retail Marketing Pertamina,
Windrian Kurniawan dalam
Press Conference Pertamax
Fun Freeday di XXI Plaza
Indonesia, Jumat (9/11).
Pertamax Fun Freeday
merupakan program yang
dilaks anakan setiap Jumat
dari pukul 14.00 – 20.00 WIB
untuk memanjakan pelanggan
yang membeli Pertamax, Per
tamax Plus, Pertamax Dex
dan Pertamax Racing dengan
minimal pembelian Rp 250

Foto : TATAN AGUS RST

Manjakan Pengguna Pertamax
di Akhir Pekan

ribu hingga Rp 300 ribu akan
mendapatkan voucher di
tempat-tempat nongkrong
yang asyik di akhir pekan.
Program ini berlangsung
selama bulan NovemberDesember 2012. Pembeli
produk BBM Non Subsidi
di bulan Nov ember akan
mendapatkan voucher Mc.
Donald’s dan XXI. Sedangkan
untuk pembelian di bulan
Desember akan mendapatkan
voucher J.CO Donut dan Coffee
serta voucher untuk berbelanja
di outlet merchant dari Mitra Adi
Perkasa.
Hal ini sebagai komit

men Pertamina dalam meng
apresiasikan pelanggan setia
BBM Non Subsidi di 275
SPBU Per tamina di wilayah
Jabodetabek dengan masingmasing SPBU menyediakan
15 voucher.
“Kami sangat bangga
Pert amina menggandeng
kami sebagai partner dalam
program ini. Paling tidak,
konsumen kami sadar dengan
menggunakan Pertamax ma
ka turut mendukung program
Pemerintah terhadap upaya
penggunaan BBM Non Subsidi,”
ujar Marketing Mc.Donald’s
Indonesia, Naila.•IRLI KARMILA

Sementara itu, dua jurnalis
foto Antara lainnya yakni
Ahmad Subaidi, dan Dhedez
Anggara, menjadi nomine
dimana masing-masing
berhak membawa pulang
hadiah uang tunai Rp 10
juta rupiah. Ahmad Subaidi,
kontributor Antara Foto dari
Lombok mengabadikan
gambar sosialisasi LPG yang

Foto : TATAN AGUS RST

Pertamina Ekspor Pelumas ke Swiss dan Afrika Selatan

Ekspor perdana ke Swiss dan Afrika Selatan sebagai bukti makin tingginya tingkat
kepercayaan konsumen dunia kepada produk pelumas Pertamina.

menggambarkan kesadaran
masyarakat untuk beralih
menggunakan energi yang
bersahabat dengan bumi.
Sementara Dhedhez, kontri
butor Antara Foto Indramayu
mengambil judul “1 juta pohon
dari Pertamina”.
“Hadiahnya belum ke
pikiran untuk apa, tetapi ini
penghargaan yang berharga

buat saya. Karena ini pertama
kali saya ikut AJP,”jelas
Dhedez. Baginya apresiasi
yang diberikan Pertamina
semakin memantapkan
dirinya, untuk terus memotret
tema lingkungan. “Saya suka
tema lingkungan yang bisa
memberikan edukasi bagi
masyarakat yang melihat karya
saya,”ujarnya.•DSU

