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PASAR MENANTI KEPASTIAN
KEBIJAKAN FISKAL AS
Setelah diperdebatkan sejak tahun 2011, pada Kamis pekan
lalu (3/1) Kongres AS menyepakati usulan kenaikan pajak dan
penundaan pemangkasan anggaran untuk mencegah resesi
akibat jurang fiskal, atau disebut fiscal cliff. Keputusan Kongres
ini akan menjadi undang-undang dan mengatur peningkatan
tunjangan pengangguran, penundaan pemangkasan anggaran
hingga 2 bulan, dan mengakhiri masa berlaku keringanan
pajak pajak penghasilan sebesar 2% bagi kalangan menengah
bawah.
Kesepakatan politik tersebut diapresiasi oleh pelaku pasar
ekonomi global sebagai arah perbaikan ekonomi AS dan dapat
memicu pertumbuhan ekonomi dunia. Kesepakatan dalam hal
pajak diperkirakan dapat menaikkan belanja masyarakat AS
dan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Namun demikian,
kesepakatan dinilai belum tuntas karena pembahasan detil
mengenai kesepakatan anggaran baru akan dilakukan pada
Maret 2013, sehingga tidak ada jaminan akan pertumbuhan
ekonomi AS dalam jangka menengah.
Refleksi keyakinan pelaku pasar tercermin pada penguatan
nilai tukar dolar AS yang berada pada level tertingginya
sejak periode Desember 2012. Dampak euforia fiscal cliff
turut memicu penurunan harga emas pada akhir pekan lalu,
seiring dengan pengurangan permintaan logam mulia sebagai
alternatif investasi. Sentimen positif ini berbalik kala lembaga
pemeringkat Moody’s memprediksi kesepakatan AS tidak
akan mengurangi defisit, sehingga Moody’s tetap berpotensi
menurunkan peringkat utang negara tersebut jika tidak ada
perbaikan ekonomi berarti pada beberapa bulan ke depan.
Berada dalam posisi saat ini, kondisi pasar utang Indonesia
masih diuntungkan karena potensi likuiditas besar dari negara
maju, seperti AS, akan mengalir ke instrumen investasi dalam
negeri. Selain menawarkan stabilitas dan keamanan investasi,
instrumen investasi Indonesia dipandang masih menawarkan
keuntungan dan sebagai diversifikasi portfolio di tengah
ketidakpastian ekonomi global. Maraknya likuiditas asing ke
dalam negeri tercermin dari penurunan imbal hasil surat utang
nasional (SUN), seperti terlihat dalam tabel berikut. Indonesia
diprediksi masih akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi
pada 2013, sehingga investasi juga diprediksi masih tetap
mengalir ke instrumen investasi dalam negeri.•
Grafik Kinerja SUN Tenor 10 Tahun
(Periode Agustus 2012 – Januari 2013)

Sumber: Thomson Reuters.

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Pertamina Terima
Mandat BBM PSO 2013
Pertamina sebagai
perusahaan energi
utama di Indonesia
tetap mendapatkan
kepercayaan dari
pemerintah dalam
penyaluran BBM
tertentu atau BBM
Public Service
Obligation (PSO)
dengan porsi terbesar,
yaitu sekitar 45.01 juta
kiloliter (KL) untuk
tahun 2013.

Jakarta – “Melalui sidang
BPH Migas, diputuskan tiga
badan usaha yang dapat
melakukan penyediaan dan
pendistribusian jenis BBM
tertentu pada tahun 2013.
Yaitu, PT Pertamina (Persero)
dengan kuota 45.010.000
KL, PT Aneka Kimia Raya
Corporindo Tbk sebesar
267.892 KL, dan PT Surya
Parna Niaga sejumlah
119.150 KL. Sedangkan
cad angan volume sebesar
612.958 KL,” jelas Kepala
Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi (BPH Migas)
Andy Noorsaman Sommeng,
dalam sambutannya di acara
penyerahan Surat Keputusan
Pelaksanaan Penyediaan dan
Pendistrib usian BBM PSO
2013, di kantor BPH Migas,
Kamis (27/12).
Dalam menyalurkan BBM
bersubsidi tersebut, ketiga
badan usaha diwajibkan
menyediakan sistem teknologi
informasi terpadu yang dapat

Pojok Manajemen :
go live : I-am, sebuah langkah perubahan
dalam hr service delivery model
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http://www.pertamina.com/epaper

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menerima mandat BBM PSO 2013 dari Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak
dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng disaksikan Menteri ESDM Jero Wacik.

merekam data konsumen
dan volume penyaluran
untuk setiap konsumen
secara online sehingga bisa
diakses dan diterima oleh
Badan Pengatur. Mereka juga
diharuskan melengkapi BBM
jenis Premium (Migas 88) dan
jenis Minyak Solar (Gas Oil)
dengan teknologi penanda
secara bertahap.
Masih dalam kesempatan
yang sama, Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral
Jero Wacik mengajak semua
pihak, termasuk Pertamina
yang mendapatkan porsi
paling besar agar mengawal
pendistribusian sehingga
dapat berjalan dengan
baik. “Bagaimana caranya
bekerja mulai 1 Januari 2013
mengawal 46 Juta KL, harus
cukup sampai dengan 31
Desember 2013. BPH Migas
memang ujung tombaknya
tapi ada pasukan perusahaan

Suara Pekerja:
Membangun kebanggaan pertamina
melalui pertamina energy tower

lainnya. Pertamina mengawal
45 juta KL, jadi AKR 0,3% dan
SPN 0,6% semuanya sekitar
1% dan yang 99% Pertamina.
Mari kita pastikan itu terkawal
dengan baik,” kata Jero.
Menurutnya, selama ini
BBM subsidi masih belum
tepat sasaran. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan
Universitas Indonesia dan
Universitas Gadjah Mada,
77 persen subsidi jatuh ke
tangan orang menengah dan
kaya.
“Terpaksa saya harus
mengatakan masa tidak
malu negaranya lagi kesulitan,
subsidi BBM-nya terlalu besar.
Akibatnya, pembangunan di
bidang lain seperti kesehatan
dan infrastruktur lainnya
terhambat karena kurang
dananya yang tersedot untuk
subsidi BBM,” tegas Jero.
Hadir pula dalam acara
tersebut Direktur Utama
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Pertamina Karen Agustiawan.
Ia menegaskan mandat yang
diterima Pertamina ini sebagai
tantangan untuk membantu
masyarakat dan pemerintah.
“Kami akan melaksanakan
mandat ini sebaik-baiknya.
Karena kami diminta juga
untuk menjaga agar kuota
yang diberikan harus cu
kup selama satu tahun. Ini
menjadi tantangan bagi kami,”
ujarnya.
Karena itu, ia berharap
kerja sama seluruh pihak
termasuk masyarakat agar
bersikap bijak. “Kami juga
menyediakan BBM non
PSO agar bisa dikonsumsi
m a s y a r a k a t m e n e n g a h
atas. Termasuk membantu
pemerintah menyosialisasikan
peruntukan BBM PSO agar
beban pemerintah pun
overload,”ujar Karen ditemui
setelah acara.•AJI HUTOMO PUTRA

Utama :
pertamina dukung industri
mobil listrik
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

go live : i-am,
sebuah langkah perubahan
dalam hr service delivery model
Foto : KUNTORO

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

Pengantar Redaksi:
Persis di ulang tahun Pertamina ke 55 tangal 10 Desember 2012
yang lalu Fungsi HR bersama Fungsi CSS me-launching Go Live sebuah
sistem layanan informasi HR mandiri yang diberi nama i-AM (information
About Me) atau employee self service. Untuk mengetahui lebih jelas apa
itu i-AM kami berbincang dengan VP HR Operation, Yudo Irianto
yang juga sekaligus sebagai team leader dari Breakthrough Project HR
Information System Enhancement yang salah satu product deliverablenya adalah i-AM ini.
Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan i-AM ini, yang
sedang giat disosialisasikan? Seperti kita ketahui, saat ini banyak BTP
yang sedang disiapkan oleh setiap Fungsi untuk mendukung cita-cita kita
menjadi world class company. Direktorat HR bersama dengan Direktorat
Umum dalam hal ini Fungsi CSS, membentuk satu BTP bersama yaitu HR
Information System Enhancement sebuah BTP yang ruang lingkupnya
luas yaitu menyiapkan infrastruktur kesisteman IT untuk menunjang
seluruh proses bisnis HR. Karena scope-nya luas Team Member BTP
ini pun cukup banyak, baik dari Fungsi HR maupun dari Fungsi CSS,
bahkan Team Leader-nya pun dua orang, yaitu saya dari HR dan Pak
Beny Ishanda Head of Business Demand dari CSS.
Hal ini dilatarbelakangi oleh rendahnya utilisasi sistem dan
banyaknya pekerjaan manual meskipun sudah menggunakan SAP,
demikian juga sistem yang ada ternyata integrasinya masih terbatas,
masih ada pulau-pulau yang tidak saling nyambung secara otomatis,
sehingga akibatnya jadi lambat, tidak akurat serta menyulitkan user.
Dari hasil assessment atau audit system terhadap sistem SAP ternyata
juga perlu dilakukan beberapa improvement yang mendasar termasuk
enterprise structure-nya.
Nah, i-AM ini hanya merupakan salah satu bagian dari BTP ini yang
tujuannya antara lain ; otomatisasi proses manual dimana sistem ini
melibatkan peran serta seluruh pekerja, dimana pekerja dapat memonitor
dan melakukan sendiri proses administrasi HR, sehingga validitas data/
informasi terjaga, dan proses administrasi menjadi lebih cepat dan mudah
karena integrasi sistem dan datanya juga diperbaiki.
Wah ini bakal menarik karena melibatkan peran aktif semua
pekerja, bisa dijelaskan lebih terperinci isi dari i-AM ini? Jadi di
dalam i-AM ini sebenarnya terdiri dari 5 Modul yaitu Modul Employee
Data, Modul Benefit, Modul Compensation dan Exit Management, Modul
Time Management dan Modul Learning Administration, Career Path
dan Travel Management. Nah di semua modul tersebut akan dilibatkan
peran semua pekerja.
Tapi perlu saya tekankan disini bahwa yang Go Live pada 10
Desember 2012 yang lalu hanya Modul Employee Data, sedangkan
yang lainnya nanti akan menyusul secara bertahap.
Jadi saya akan jelaskan tentang Modul Employee Data dulu, karena
data ini sangat penting untuk proses transaksi HR dan bisa berdampak
kepada benefit yang diterima pekerja.
Alur prosesnya dimulai dari pekerja meng-entry atau memasukkan
data dengan dilampiri dokumen pendukungnya terus ada yang harus
di-approve dulu oleh atasan baru di-approve oleh SDM tapi bisa juga
langsung dari pekerja terus di-approve Fungsi SDM misalnya alamat,
rekening Bank dll.
Nah di tampilan Menu i-AM nya sendiri nanti terdiri dari ; My
Personal, My Calendar, My Talent, My Info, My Worklist, My Team, My
HR . Nah isi dari masing-masing bisa anda lihat sendiri. Intinya pekerja
cukup masuk dari 1 pintu yaitu i-AM, semua tentang anda ada disitu
dan terintegrasi.
Kelihatannya bagus, tapi bisa tidak mudah karena
kemungkinan tidak semua pekerja tahu, tidak semua pekerja
punya komputer atau mungkin juga masih ada yang gaptek ?
Saya kira ada betulnya, tapi kita coba upayakan semaksimal mungkin,
melalui sosialisasi yang intensif saya yakin akan berhasil. Sebenarnya kan
sudah ada contohnya seperti Aplikasi People Review, E-Corresponden
dan lainnya dimana pekerja sekarang mau tidak mau harus harus
familiar dengan teknologi informasi, kan katanya mau jadi world class
company.
Jadi upaya dan antisipasi penerapan i-AM ini apa saja yang
sudah dan akan dilakukan ? Jadi didalam Tim BTP kami sudah ada
Sub Team Change Management-nya, karena memang kami menyadari
perubahan yang terjadi sangat menyeluruh dan melibatkan semua

pekerja sehingga penanganan change management-nya kami anggap
sangat penting.
Selain email broadcast yang rutin dan sistematis untuk
menginformasikan, kami juga membentuk para Change Agent baik di
Kantor Pusat maupun di Unit-Unit yang terdiri dari pekerja Fungsi HR dan
Fungsi CSS mereka diberikan training dulu. Beragam media komunikasi
kami optimalkan dari mulai poster sampai sosialisasi langsung ke pekerja,
kami sudah memulainya di lingkungan pekerja Fungsi HR dan CSS.
Kami juga meyiapkan support channel melalui HR Customer Service
ataupun Service Desk CSS yang bisa di akses melalui email ataupun
telepon. Penjelasan yang lengkap termasuk user manual jika misalnya
orang malas bertanya, atau menggunakannya di malam hari, juga bisa di
akses melalui i-AM itu sendiri.
Omong-omong gimana caranya mengakses i-AM? Menu i-AM
ada dalam intranet kita, jadi kita harus masuk dulu ke Intranet kemudian klik
i-AM persis seperti halnya kalo kita mau masuk ke menu E-Corresponden.
Jadi kalo anda bisa mengakses Intranet dari rumah atau dari smartphone,
Ipad atau Tab dengan VPN maka anda juga bisa mengakses i-AM ini dari
manapun dan kapanpun.
Mengapa kok Fungsi HR menerapkan pola layanan HR
mandiri atau employee self service ini, bukankah orang nanti bisa
beranggapan HR nggak mau melayani pekerja lagi ? Ya.. ini yang
juga perlu disosialisasikan dengan baik ke seluruh pekerja. Best practices
di perusahaaan-perusahaan worldclass malah sudah duluan menerapkan
ini, diatas tadi juga sudah saya jelaskan tujuannya. Kalo kita analogikan
dengan jika kita beli barang atau makanan di superstore atau supermarket
hampir semuanya menerapkan pola swalayan, dan kita sebagai customer
atau user merasa itu jauh lebih nyaman dan menyenangkan dibanding di
toko konvensional atau pasar tradisional. Demikian juga dengan i-AM ini,
saya percaya ini hanya masalah kita belum terbiasa saja. Nanti kalo sudah
dirasakan manfaat dan kelebihannya pasti mereka akan lebih senang, nah
tugas kita mengedukasi para pekerja.
Kalau anda masih ingat, saya pernah menyampaikan di Pojok
Management tentang HR Customer Service yang kami launching
beberapa bulan yang lalu, ternyata saat ini pekerja yang menggunakan HR
Customer Service meningkat tajam seiring kepercayaan dan kemudahan
yang dialaminya. Jadi i-AM ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan HR
Customer Service dalam kerangka besar HR Service Management atau
HR Service Delivery Model.
Modul i-AM yang semacam portal ini sebenarnya adalah Tier-0 dalam
HR Service Delevery Model, dimana orang bisa mendapatkan layanan HR
secara mandiri 7 x 24 jam khususnya dalam mendapatkan informasi (mis:
pay slip online, e-benefit seperti Saving Plan, Jamsostek dll, hasil MCU,
organisasi, peraturan2 perusahaan seperti PKB, Pedoman maupun TKO
dll) dan juga melakukan transaksi HR. Setelah semua modulnya selesai,
i-AM ini nantinya menggantikan HR Online kita, jadi HR Online tidak ada
lagi, demikian juga aplikasi-aplikasi sistem di HR lainnya seperti People
Review melebur dan pintu masuknya hanya satu yaitu dari i-AM ini.
Nah Tier-1 atau berikutnya adalah HR Customer Service yang sudah
di-launching duluan, merupakan single point of contact untuk layanan
yang terintegrasi. Jadi ini semua dalam satu kerangka yang sistematis
dan terstruktur bukan asal-asalan ada. Jalur layanan cepat menggunakan
dukungan IT ini dikenal sebagai prinsip low cost channel karena lebih
murah, tidak perlu orang banyak untuk melayani. Kalau system ini sudah
berjalan baik maka Tier 0 dan Tier 1 ini bisa menangani sampai 85%
pekerjaan administrasi dan transaksional HR. Sehingga orang HR-nya
bisa konsentrasi kepada layanan strategis kepada lini bisnis sebagai
Business Partner.
Terakhir, apa harapan dan himbauan Bapak agar i-AM ini
bisa sukses? Yaa…sistem ini akan berjalan baik kalau semua pihak
mendukung dan berkomitmen mengikuti mekanismenya. Yang pertama
tentu saja teman-teman saya di Direktorat HR dan juga teman-teman
CSS baik di Pusat maupun di Unit-Unit yang notabene adalah owner
system ini, kita harus mendukung penuh dan memastikan sistem ini
dapat berjalan baik.
Kemudian kepada para customer/user yaitu para pekerja,
kami mengharapkan juga kerjasama dan pengertiannya untuk bisa
memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan i-AM ini, untuk setiap
kebutuhan layanan baik informasi maupun permintaan transaksi HR agar
sistem ini berjalan yang akan bermanfaat bagi kita semua baik pekerja
maupun perusahaan.•HR OPERATION

EDITORIAL
Pelayanan Masyarakat
vs Pengendalian
Pertamina kembali mendapatkan
kep ercayaan dari pemerintah untuk
mendistribusikan BBM Public Service
Obligation (PSO) atau bersubsidi dengan
porsi terbesar dari dua perusahaan
lainnya. Sebagaimana tahun-tahun
sebelumnya pendistribusian BBM PSO
ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi
menjadi amanah untuk memberikan
pelayanan terbaik ke masyarakat, di sisi
lain harus ikut ‘mengawal’ pendistribusian
agar tepat sasaran.
Memberikan pelayanan terbaik, artinya
Pertamina harus mengantar minyak
hingga ke ujung negeri. Mengantar minyak
dengan berbagai moda transportasi
dengan harapan bisa menjangkau
masyarakat yang benar-benar berhak
mendapatkan BBM bersubsidi.
Sementara mengawal pendistribusian,
bisa bermakna Pertamina juga harus
ikut berperan dalam menjaga agar
kuota BBM subsidi yang ditetapkan
pemerintah tidak bertambah. Seperti
yang diharapkan Menteri ESDM Jero
Wacik agar perusahaan pemegang
amanat pendistribusian BBM PSO
terbanyak juga berperan aktif dalam arti
ikut mengendalikan sesuai kuota yang
ditetapkan di masing-masing daerah.
Bagi Pertamina yang mendapatkan
jatah 99 persen pendistribusian BBM
PSO dari total 46,01 juta KL, ini adalah
tantangan. Bukan sekadar ditantang
mengantar minyak hingga ke pelosok
daerah tak terjamah yang sudah terbukti
selama ini, tetapi juga harus ikut serta
menjaga agar kuota cukup hingga akhir
tahun. Tantangan mulai membangun
infrastruktur pengontrolan penyaluran
BBM, dan menyosialisasikan kepada
berbagai pihak bahwa saat jatah kuota
BBM sudah habis, otomatis yang tersedia
hanyalah BBM PSO.
Memang bukan pekerjaan yang
mudah, ibarat membalikkan telapak
tangan. Tetapi butuh kerjasama semua
pihak, kesadaran masyarakat serta
kepekaan media dalam memahami arti
kekosongan BBM subdisi di SPBU.
Karena dengan adanya pemahaman yang
sama bahwa BBM subsidi adalah hak
masyarakat kecil, niscaya masyarakat
‘berpunya’ secara sadar tanpa paksaan
akan menggunakan BBM non subsidi.•

OPINI
,
PEKERJA

No. 01

Tahun XLIX, 7 Januari 2013
Hermawan • General Support Manager

3

Membangun Kebanggaan Indonesia melalui
Pertamina Energy Tower
Pertamina sesuai dengan visinya yaitu menjadi perusahaan
energi nasional kelas dunia, tentunya perlu didukung dengan adanya
fasilitas gedung perkantoran yang dapat merepresentasikan hal
tersebut sekaligus mampu mangakomodasi kebutuhan perusahaan
yang terus berkembang. Untuk itu saat ini Pertamina sedang
mengembangkan rencana pembangunan Pertamina Energy
Tower, sebuah headquarters atau kantor pusat berkelas dunia
yang dapat membantu mengantarkan Pertamina menjadi World
Class Company.
Tahapan perencanaan yang telah dilakukan hingga saat ini
adalah fase konseptual desain dimana maket dan desainnya telah
diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo
Bambang Yudhoyono pada tanggal 6 Desember 2012 lalu di KRI
Makassar.
Bangunan Pertamina Energy Tower ini mengadopsi konsep
vertical campus dengan sistem high performance, didukung dengan
adanya Building Automation System (BAS). Selain itu, gedung ini
akan mengintegrasikan kantor pusat Pertamina dengan seluruh anak
perusahaannya. Pertamina Energy Tower didesain untuk menjadi
bangunan yang memiliki teknologi ramah lingkungan dengan
memanfaatkan renewable energy sehingga diharapkan agar dapat
menjadi sebuah icon atau landmark arsitektur baru di Indonesia.
Pertamina Energy Tower didesain dengan ketinggian mencapai
440 meter seluas 240.000 m2 dan memiliki jumlah lantai sebanyak
80 lantai. Selain digunakan sebagai ruang kerja, bangunan ini juga
akan dilengkapi dengan fasilitas berupa masjid, concert hall, bank,
serta fasilitas pendukung lainnya.
Konsultan arsitektur Pertamina Energy Tower yang terpilih
adalah SOM (Skidmore, Owings & Merrill LLP), sebuah konsultan
arsitektur yang namanya sudah banyak dikenal di seluruh dunia,
dimana 5 dari 10 bangunan tertinggi, termasuk Burj Al Khalifa yang
sekarang ini menjadi bangunan tertinggi di dunia. Saat ini SOM
memiliki kantor di 10 kota di berbagai benua dengan kantor pusat
di New York Amerika Serikat. Hal ini merupakan sebuah peluang
bagi Pertamina untuk dapat memiliki salah satu role model bangunan
office tower di dunia arsitektural.
Jika pembangunan Pertamina Energy Tower dapat dilaksanakan

Gambar ilustrasi tiga dimensi Pertamina Energy Tower

sesuai rencana, maka diharapkan bangunan ini dapat selesai
pada tahun 2018. Sehingga tentunya kehadiran Pertamina Energy
Tower sebagai gedung perkantoran yang bertaraf internasional ini
ini diharapkan dapat turut membangun kebanggaan Pertamina
sebagai National World Class Energy Company serta mampu
meningkatkan brand value perusahaan bagi seluruh insan
Pertamina dan Indonesia.•
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JAKARTA (Kontan) – Kontraktor Kontrak
Kerja Sama (KKKS) Migas maupun perusahaan
pemegang izin usaha pengolahan migas sekarang
ini tidak bisa lagi sembarangan membakar gas
suar (flare) selama kegiatan eksplorasi mapun
eksploitasi. Pemerintah telah menerbitkan beleid
khusus yang mengatur pemanfaatan gas yang
tidak dapat tertampung oleh fasilitas produksi
tersebut. Hadi Prasetyo, Kepala Divisi Humas,
Sekuriti, dan Formalitas SK Migas mengatakan,
umumnya sumur-sumur migas, baik eksplorasi
maupun produksi, menghasilkan gas pengikut
yang tidak tergabung dalam hasil produksi. “Nah,
perusahaan membakar gas tersebut agar tidak
membahayakan proses produksi yang sedang
berjalan,” ujarnya. Namun, dengan terbitnya
Peraturan Menteri ESDM No. 31/2012 tentang
Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring)
pada Kegiatan Usaha Migas, para pengusaha
tidak boleh lagi membakar gas ikutan tersebut.
Kegiatan pembakaran baru diperbolehkan bila ada
izin tertulis dari Kementerian ESDM.•RIANTI OCTAVIA

Instrospeksi Akhir Tahun Internal Audit
J A K A R TA - M e n j e l a n g
bera khir nya tahun 2012
lalu, Inter nal Audit me
nyelenggarakan acara ber
tajuk Malam Renungan
Akhir Tahun 2012. Acara
yang digagas Chief Audit
Executive (CAE) Alam Yusuf
berlangsung di Hotel Acacia,
Jumat (21/12/2012), dihadiri
para pekerja dan pekarya di
lingkungan Internal Audit, serta
pembicara tamu, motivator
Mario Teguh.
CAE Alam Yusuf menya
takan perlunya keluarga besar
Internal Audit berkumpul untuk
melakukan renungan atau
introspeksi di akhir tahun,
d a n m e re n c a n a k a n a p a
yang akan dilakukan di masa
depan. Alam memberikan tiga
alasan pentingnya introspeksi.
Pertama, karena manusia
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Foto : FRM REG. VII

pebisnis migas wajib
manfaatkan gas flare
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Mario Teguh berbicara di hadapan keluarga besar Internal Audit dalam acara Malam Renungan Akhir Tahun 2012 yang
diadakan pada (21/12/2012).

mempunyai banyak peranan.
Ibaratnya seperti pohon yang
memiliki banyak ranting dan
pohon.
Kedua, bagaimana ma
nusia (baca: kita) setelah
menyadari peran-peran ter
sebut. Apa yang telah kita
berikan kepada keluarga dan
masyarakat. Serta ketiga,
tentang kehidupan manusia
sampai batas usia tertentu.
Apa yang telah dicapai pada

usia-uisa tertentu, dan apa
yang diharapkan pada tahun
berikutnya.
Mario Teguh yang ha
dir cukup memberikan pen
cerahan dan penyegaran ke
pada para hadirin. Mario
banyak berbicara tentang
perilaku manusia yang
tidak pernah puas dan lupa
mensyukuri apa yang sudah
didapat. Ia membuka wawasan
hadirin untuk selalu berpikir

positif dalam menghadapi
setiap persoalan. Khusus
di dalam pekerjaan, Mario
menyebut bahwa tugas untuk
melayani orang lain sebagai
suatu kesempatan yang baik.
Selesai ceramah motivasi,
acara dilanjutkan dengan
melakukan renungan penca
paian tahun 2012 dan ha
rapan di tahun 2013 dari
masing-masing divisi.• URIP
HERDIMAN KAMBALI

Foto : TATAN AGUS RST

Polda se-Sulawesi Komit Amankan
Aset Pertamina
VP Investor Relations Pertamina Achmad Herry berbicara di Forum Investor Relations BUMN.

Forum Investor Relations BUMN
JAKARTA – Demi memper
kokoh kegiatan dan
melancarkan program kerja
khususnya pada bidang
profesi Investor Relations,
PT. Pertamina (Persero)
mengadakan acara Ramah
Tamah dan Silaturahmi
Investor Relations yang
bertemakan “Forum Inverstor
Relations BUMN” pada 20
Desember 2012 di Executive
Lounge Gedung Utama,
Kantor Pusat Pertamina.
Acara yang dihadiri oleh
wakil-wakil BUMN terkemuka
seperti PLN, Adhi Karya,
Jasa Marga, Bank BNI, Bank
BRI, Bank Mandiri, Telkom,
Bank Jabar, Bank BTN dan
lain-lain ini bertujuan untuk
menjalin kekerabatan yang

kuat, bertukar pikiran dan
saling berbagi pengalaman,
juga visi dan misi khususnya
pada bidang profesi investor
relation.
VP Investor Relations
Ahmad Herry berharap
acara informal ini akan
terjalin perkenalan lebih
erat antar masing-masing
perwakilan perusahaan
BUMN khususnya pada
bidang profesi investor
relations dan juga akan saling
mengetahui misi, tugas dan
ekspetasinya.
Sementara itu, ketua
panitia acara dari Indonesia
Investor Relations Institute,
Sapto Rahardjo berharap
dari acara yang sudah
digagas dari 2-3 tahun lalu

ini tidak hanya semangat
di awal tetapi juga dapat
menjadi penyemangat
dalam membesarkan
profesi Investor Relation
terutama pada perusahaanperusahaan BUMN.
“Berharap sesi siang ini
teman-teman dapat saling
sharing, karena sering kita
saling mengenal namanya
tapi tidak mengenal secara
personal. Semoga forum ini
menjadi forum informal yang
berlangsung setiap tahun
dua kali,” tegasnya dalam
sambutan pembuka acara.
Diharapkan pertemuan
ini akan menjadi pertemuan
rutin dan membawa dampak
juga tujuan positif.•LATIFA/URIP
HERDIMAN KAMBALI

MAKASSAR - Lima Polda seSulawesi menyatakan kesediaan
institusinya mengamankan aset
milik Pertamina sebagai salah satu
aset vital nasional. Komitmen itu
merupakan tindak lanjut dari MoU
antara Pertamina dengan Kapolri
terkait dengan pengamanan pengu
sahaan Minyak dan Gas Bumi di
lingkungan Pertamina.
GM FRM Region VII Sulawesi,
Ageng Giriyono bersama Kapolda Sulselbar, Sulteng, Sulut, Sultra dan Gorontalo
menandatangani Petunjuk Lapangan (Juklap), pada 20 November lalu di Makassar.
Penandatanganan nota kesepakatan yang turut dihadiri jajaran pengurus Hiswana
Migas, diharapkan menjadi awal yang baik guna memenuhi kebutuhan BBM masyarakat
yang aman karena telah mendapat pengawalan dan pengamanan oleh Polri. “Program
transformasi dilakukan Pertamina sekarang, salah satunya mencakup pembenahan dan
peningkatan aspek HSE (Healt, Safety and Environment) di lingkungan operasi Pertamina,”
ujar Ageng Giriyono.
Ageng menambahkan, kesepakatan bersama lima Polda se-Sulawesi mencakup tiga
hal utama yakni sosialiasi kebijakan, pengaman dan penegakan hukum.
FRM Region Sulawesi membawahi 17 Terminal BBM, enam Depot Pengisian Pesawat
Udara (DPPU), satu depot LPG, dan 637 lembaga penyalur. Unit operasi tersebut menurut
Ageng merupakan objek vital yang yang harus dijaga agar Pertamina bisa memberikan
jaminan ketersedian pasokan ke masing-masing daerah. “Dengan menggandeng Polri
pasokan BBM ke daerah lebih aman,” tegas Ageng.
Sementara itu, Kapolda Sulselbar Irjen (pol) Mudji Waluyo menyatakan, Kapolri meminta
kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia mengamankan aset BUMN. Menurutnya,
Pertamina perlu menyosialisasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, seperti harga
BBM bersubsidi.•FRM REG. VII
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JAKARTA - Pertamina peduli dengan pem
berantasan narkoba di Indonesia. Target ini akan
dicapai melalui pemberdayaan masyarakat agar
meninggalkan penanaman dan konsumsi ganja.
Hal tersebut diwujudkan di Aceh dan Sumatera
Utara yang berbatasan dengan Aceh. “Kedua
daerah itu akan kita survei. Pertamina dan Badan
Narkotika Nasional (BNN) akan terjun langsung
dalam survei,” jelas Coordinator Small Medium
Enterprise & Social Responsibilty (SME & SR)
Partnersihip Program PT Pertamina (Persero),
Wahyu Suswinto.
Survei untuk menentukan daerah mana
yang akan menjadi prioritas. Kemudian desa
atau kecamatan mana saja yang memang kerap
menjadi pusat penanaman ganja. Nantinya akan
didata lebih lanjut siapa saja yang kerap terlibat
dalam penanaman, Selanjutnya akan diproses
oleh BNN.
Wahyu mengatakan pemberdayaan atau
alternative development ini akan mencontoh yang
dilakukan Ibu Raja Thailand, Putri Srinagarindra
dalam memberdayakan masyarakat Doi Tung,
Chiang Rai, Thailand Utara, melalui program
penanaman bunga, membuat kerajinan tangan
dari keramik, dan penanaman sekaligus produksi
Kopi Arabika.
Menurut Wahyu, Aceh dan Mandailing Natal
dapat diubah menjadi lebih baik, seperti Doi Tung.
“Kalau Doi Tung dulu adalah pusat opium, kini
bisa berubah. Aceh dan Mandailing Natal terkenal
dengan ganja. Itu akan kita ubah,” imbuhnya.
Dia menyatakan masyarakat Aceh dan
Mandailing Natal harus didekati secara persuasif.
“Nasionalisme harus ditumbuhkan agar mereka
cinta tanah air,” paparnya. Setelah itu baru mereka
diajak untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk
memperbaiki kondisi Indonesia. Pihaknya yakin
mereka akan berubah.
Mereka bisa diberdayakan untuk menggarap
pertanian dan perkebunan seperti yang kini
dilakukan masyarakat Thailand Utara. Dia
menyatakan masyarakat disana harus dilatih
memiliki keterampilan agar memiliki bekal hidup
yang cukup. Menurutnya, hal ini memang tidak
mudah. Pertama kali harus ada sekelompok
mantan petani ganja yang diberdayakan dalam
bisnis kerajinan tangan atau pertanian yang
sukses. Mereka nantinya akan menjadi contoh
dan akan ditiru petani ganja lainnya. Proses ini
diperkirakan memakan waktu setidaknya 10
tahun. Thailand Utara, jelasnya, membutuhkan
30 tahun untuk merubah ladang opium menjadi
pusat agrobisnis.
Penjelasan tersebut disampaikan oleh
Coordinator SME & SR Partnership Program –
Wahyu Suswinto pada saat kunjungan ke Mae
Fah Luang Fondation (MLF), Doi Tung, Chiang Rai,
Thailand Utara bersama Solidaritas Istri Kabinet
Indonesia Bersatu (SIKIB), BNN, Kapolda Aceh,
Irjen Drs M. Iskandar Hasan SH dan Direktur
Narkoba Polda Aceh, Kombes Deddy Setyo
Yudho. Mereka turut serta karena memang akan
ada rencana penerapan development program ala
DTPD pada ex lahan tanaman ganja di Aceh.•SME

& SR PARTNERSHIP

dijadikan sebagai ruang belajar
dan laboratorium lingkungan
hidup,” jelas Achmad Fathoni
Machmud, Senior Manager
Operation & Manufacturing
RU V didampingi Manager
Legal and General Affairs RU
V Rusmono RD.
Bertempat di SMA 9 Km
16 Karang Joang dilaksanakan
penandatanganan
MoU (Memorandum of
Understanding) yang
dinamakan Komitmen Hijau
antara Pertamina dengan 18
Sekolah. Kegiatan tersebut
disaksikan oleh Walikota
Balikpapan Rizal Effendi,
Kepala Dinas Pendidikan
Balikpapan, Kepala BLH Kota
Balikpapan, dan Kepala
Pusat Ekoregion Kementerian
Lingkungan Hidup, (20/12).
Penandatanganan ini
merupakan bagian dari
program Pertamina Sobat
Bumi yang menargetkan
untuk menanam 100 Juta
pohon di seluruh Indonesia
sampai tahun 2015. Khusus

Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) yang dinamakan
Komitmen Hijau antara Pertamina dengan 18 sekolah di Balikpapan sebagai bukti
komitmen Pertamina merangkul generasi muda untuk cinta lingkungan.

di Kota Balikpapan, melalui
Komitmen Hijau, Pertamina
dan sekolah-sekolah akan
menanam hingga 3.000
poh on. Jenis pohon yang
ditanam pun beragam, mulai
dari pohon buah, pohon
prod uktif, maupun pohon
perindang.
“Mudah-mudahan pro
gram ini dapat berkelan
jutan,” ujar Achmad Fathoni
Machmud. Pohon yang
ditanam di sekolah tersebut

diharapkan dapat menjadi
cikal bakal area hijau yang
nantinya para siswa bisa
beraktifitas dengan nyaman
sekaligus belajar tentang alam
di area tersebut.
Setelah penandatangan
an, dilaksanakan penanaman
pohon secara simbolis di
lingkungan SMA 9 oleh
Senior Manager Operation &
Manufacturing Pertamina RU
V dan Walikota Balikpapan
Rizal Effendi.•RU V

Pertamina Hijaukan Hutan Pantai Jepara

JEPARA - Ratusan warga
Desa Tanggultlare menyemut
di bibir pantai di minggu
pagi yang cerah. Tua-muda
bahu membahu membentuk
barisan lurus saling berestafet
mendistribusikan bibit
cemara laut untuk ditanam
sebagai bagian dari program
rehabilitasi pantai Jepara yang
diinisiasi Pertamina.
Sebanyak 55.000 pohon
ditanam di berbagai wilayah
di Jateng dan DIY dalam
rangka HUT ke-55 Pertamina.
Penanaman diawali di kawasan
Pantai Desa Tanggultlare,
Kecamatan Kedung, Kabu
paten Jepara, Jawa Tengah,
pada (1/12).
Kegiatan penanaman
dilakukan oleh GM Fuel Retail
Marketing Region IV Rifky E.
Hardijanto dan Wakil Bupati
Jepara Subroto beserta jajaran
SKPD Kabup aten Jepara,
jajaran pekerja Pertamina
dan warga masyarakat
Desa Tanggultlare. Selain
Jepara, Pertamina juga akan

melakukan penanaman di
beberapa wilayah lainnya,
seperti Semarang, Kabupaten
Tegal, Solo, Magelang dan
Sleman.
Jenis pohon yang ditanam
di lahan seluas 10.000
meter persegi, antara lain
Cemara laut, Cemara Udang,
Nyamplung, dan Kelapa.
Penanaman pohon diharapkan
dapat menghijaukan kawasan
pantai desa Tanggultlare,
Jepara.
”Berbagai program
sosial kemasyarakatan yang
kami lakukan senantiasa
mengacu pada semangat
untuk membudayakan pola
hidup hijau, pola hidup yang
ramah lingkungan, dan
mengutamakan kelestarian
alam,” ujar Rifky E. Hardijanto
di sela penanaman pohon.
Selain dalam rangka HUT
ke-55, program ini menjadi
bagian pada program
Pertamina “Menabung 100
Juta Pohon” dan sebagai
komitmen dukungan peru

Foto : FRM REG. IV

Pertamina Peduli
Pemberantasan
Narkoba

Balikpapan - Kesadaran
dan kecintaan masyarakat
terhadap lingkungan harus
dipupuk sejak usia muda. Oleh
karena itu, sangat penting
bagi siswa sekolah untuk
dikenalkan pada programprogram perlindungan dan
penyelamatan lingkungan.
Siswa juga perlu mulai diajak
berkontribusi terhadap
lingk ungan, salah satunya
dengan berpartisipasi
dalam program pohon asuh
atau penanaman pohon di
lingkungan sekolah.
Dilandasi hal tersebut,
RU V bekerja sama dengan
Yayasan Peduli menggalakkan
program Sobat Bumi melalui
kegiatan pembuatan area
terbuka hijau di lingkungan
sekolah dengan siswa sekolah
menjadi penggerak dan
pemain utamanya. “Siswa
ditugaskan untuk dapat me
melihara pohon yang ia tanam.
Sebagai gantinya, mereka
dapat memetik hasil pohon
(buah, dll). Area Terbuka Hijau

Foto : RU V

RU V Dorong Siswa Sekolah
Cinta Lingkungan

HIP
NERS
Foto : SME & SR PART
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GM Pertamina Fuel Retail Marketing Region IV Jateng & DIY bersama Wakil
Bupati Jepara Dr. Subroto setelah penanaman bibit penghijauan pantai di Desa
Tanggultlare, Jepara (1/12).

sahaan terhadap Gerakan 1
Miliar Pohon yang dicanangkan
oleh Presiden RI. Selain itu
penanaman ini juga sebagai
wujud partisipasi Pertamina
dalam bulan menanam pohon
nasional.
Menurut Rifky, Program
“Menabung 100 Juta Pohon”
terdiri dari dua model. Yaitu,
menabung pohon untuk
kelestarian lingkungan dan
menabung pohon untuk
kes ejahteraan masyarakat

yang diarahkan untuk dapat
mendatangkan nilai ekonomi
bagi masyarakat.
Hingga akhir Desember
2012 Fuel Retail Marketing
Region IV Jateng & DIY
jumlah tanaman yang terdata
ditanam di wilayah Jateng &
DIY kurang lebih dari 400.000
batang dan menghasilkan
total penyerapan CO2 sebesar
lebih dari 10 juta ton per ta
hun.•FRM REG. IV
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Roadmap 2013: CIP Menuju
Era Prestasi & Kontribusi Lebih Nyata
Sesuai hasil Quality Management Forum (QMF) 2012, target kegiatan Continous Improvement
Program (CIP) tahun 2013 akan lebih menantang, yaitu peningkatan prestasi dan kontribusi nyata
bagi pencapaian visi Perusahaan. Hal ini merupakan salah satu gambaran hasil pelaksanaan QMF
yang telah disepakati oleh Insan Mutu yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan CIP.
Berkaca pada hasil-hasil Forum Presentasi
CIP yang diikuti oleh Insan Mutu pada periode
tahun 2012 lalu, selayaknya bahwa era prestasi
harus menjadi salah satu patokan sejauh mana
kontribusi CIP dalam pencapaian target kinerja dan
financial perusahaan. Selama tiga tahun terakhir
hasil pelaksanaan kegiatan CIP telah berlangsung
dengan baik dan terukur keberhasilannya serta
hampir semua UO/UB/AP telah mengetahui dan
menggeliat untuk menjadikan CIP sebagai metode
dalam peningkatan/perbaikan berkelanjutan di
lingkungan kerja masing-masing.
Momentum yang baik ini harus digunakan untuk peningkatan kualitas kegiatan CIP tahun
ini dan tahun-tahun mendatang. Terdapat tiga item Roadmap kedepan sebagai ukuran dalam
pencapaian hasil CIP yaitu :
• Terciptanya value creation yang tervalidasi di Forum Presentasi CIP Korporat (Triliun Rupiah)
sebagai ukuran dalam pencapaian kontribusi kegiatan secara finansial dan mendorong peningkatan
kualitas hasil kegiatan.
• Jumlah risalah (ide inovasi/perbaikan) hasil kegiatan CIP sebagai ukuran dalam peningkatan
penciptaan ide–ide dengan metode kegiatan CIP.
• Prosentase keterlibatan Pekerja dalam kegiatan CIP untuk mengukur awereness Pekerja dan
komitmen manajemen dalam kegiatan CIP.
Untuk mendorong pencapaian tersebut beberapa poin penting dalam pedoman telah dilakukan
perubahan dan tambahan, serta penyesuaian kegiatan dalam Calender of Event (CoE) yang
ditetapkan pada QMF yang lalu. Beberapa poin tersebut adalah sebagai berikut :
• Peningkatan jumlah minimum (min. 20 risalah) dari setiap UO/REG/AP yang bisa melakukan
Forum Presentasi CIP sendiri, dalam rangka mendorong peningkatan keterlibatan pekerja dan
jumlah yang dihasilkan oleh setiap UO/REG/AP.
• Perubahan kriteria detail dalam penjurian kegiatan CIP untuk mempertajam hasil penilaian kegiatan
CIP dalam risalah yang disajikan.
• Perubahan kriteria nilai untuk penjurian di Forum Presentasi Korporat dalam rangka merubah
mindset dan effort peserta Gugus/kelompok atau individu, bahwa Forum Presentasi adalah
bagaimana mengupayakan sharing knowledge dan proaktif dalam presentasi peserta
lainnya.
• Menjadikan CIP adalah bagian dalam pencapaian performance kinerja individu dan organisasi
(KPI) untuk memacu kepedulian seluruh pekerja terhadap keterlibatan dalam kegiatan CIP.

Poin perubahan di atas diharapkan dapat menjadi pemicu peningkatan kegiatan CIP menuju
prestasi yang diakui dan peningkatan kontribusi dari CIP terhadap pencapaian target finansial
Perusahaan. Hasil-hasil pencapaian kegiatan CIP yang ditunjukkan pada akhir-akhir ini telah diakui
oleh perusahaan dengan adanya awarding terhadap hasil kegiatan CIP, yang ditetapkan dalam
aturan Perusahaan (ref. Code of PQMS). Akan tetapi reward sebenarnya hanya ujung dari hasil
kegiatan, yang utama adalah kekonsistenan dalam menjalankan keseluruhan proses kegiatan CIP
berdasarkan Calender Of Event (CoE) yang meliputi: sosialisasi, pelatihan, audit kegiatan, coaching,
upskilling, audit implementasi, dan sharing (forum presentasi).
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Resolusi 2013:
KOMET Semakin Membahana
Berbekal rekomendasi dan agenda kegiatan yang
telah disepakati dalam Quality Management Forum
(QMF) akhir tahun 2012 yang lalu, Insan Mutu telah
berkomitmen untuk mendukung terciptanya budaya
berbagi pengetahuan melalui perluasan dan peningkatan
utilisasi KOMET di seluruh Unit Operasi/Unit Bisnis/Anak
Perusahaan.
Progres upload aset pengetahuan dibandingan dengan
populasi pekerja sejak awal implementasi KOMET !
memang mengalami peningkatan. Namun kita tidak
dapat segera puas dengan hasil yang dicapai. Sebagai Perusahaan energi nasional kelas dunia,
seharusnya target upload aset pengetahuan minimal mencapai 50% dari populasi Pekerja.
Strategi dan pelaksana kegiatan berbagi
pengetahuan telah disusun dalam roadmap
KOMET. Salah satunya melalui kesepakatan
kinerja yang telah ditargetkan oleh para PIC
(Person in Charge) KOMET di Unit Operasi/
Unit Bisnis/Anak Perusahaan. Kesepakatan
tersebut menjadi target pelaksanaan berbagai
kegiatan KOMET, mulai dari pelaksanaan
forum, upload aset pengetahuan dan
mobilisasi pengisian MySite.

!

Key Performance Indicator (KPI) budaya berbagi pengetahuan yang sebelumnya merupakan Other
Operational Metrics (OPM) bagi L3D (VP/Manager setara, SVP, Direktur) pun akan tetap berlaku di
tahun 2013. Target yang sebelumnya yaitu upload aset pengetahuan dengan jumlah 10% dari populasi
Pekerja, di tahun ini direncanakan akan menjadi dua kali lipat dari target sebelumnya. Hal ini dimaksudkan
untuk kesadaran Pekerja akan pentingnya menuangkan dan menyebarkan aset pengetahuan sebagai
aset perusahaan.
Forum KOMET secara offline dan online yang selama ini dijalankan, akan semakin semarak dan semakin
luas dalam menjaring KOMETer. Tim KOMET saat ini tengah mempersiapkan fasilitas “Webinar” (web
seminar) yang memiliki keunggulan tersendiri. Forum KOMET dengan Webinar memungkinkan KOMETer
yang berada di seluruh pelosok nusantara bahkan dunia untuk tetap dapat mengikuti Forum tanpa
harus meninggalkan tempatnya bekerja. Untuk menjadi peserta Forum KOMET, KOMETer cukup
mengakses aplikasi ini melalui internet untuk mengikuti materi, bahkan untuk memberikan pertanyaan
kepada penyaji materi.
Sejak tahun 2012, Portal KOMET sudah mulai dapat diakses oleh sebagian Anak Perusahaan, yaitu:
Pertamina EP, PGE, Pertamina EP Cepu dan Pertagas. Anak Perusahaan lainnya akan menyusul untuk
proses migrasi menjadi satu enterprise portal di tahun 2013. Dengan demikian, akses KOMET menjadi
semakin meluas.
Asesmen atau pengukuran kegiatan berbagi pengetahuan melalui KOMET pun menjadi salah satu agenda
penting yang direncanakan untuk tahun 2013 ini. Kriteria pengukuran KOMET akan disesuaikan dengan
proses bisnis yang dijalankan Perusahaan. Diharapkan dari asesmen tersebut, KOMET dapat mengukur
tingkat kematangan implementasi budaya berbagi pengetahuan di masing-masing Unit Operasi/Unit
Bisnis/Anak Perusahaan. Berdasarkan Pengukuran yang dilakukan akan dikeluarkan rekomendasi
perbaikan dan peningkatan kegiatan yang dapat dilakukan dalam budaya berbagi pengetahuan.
Agenda KOMET akan dapat
direalisasikan dengan komitmen
seluruh Tim, PIC, dan KOMETer.
Dukungan para sponsor dan
champion dari Tim Manajemen
akan mendorong budaya ber
bagi pengetahuan semakin
membahana di Unit Operasi/Unit
Bisnis/Anak Perusahaan.•

!

oleh Shynta Dewi - Quality Management, General Affairs Directorate

Mari kita jalankan proses ini untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dengan komitmen
semua komponen Insan Mutu CIP yang terlibat dalam menuju era yang berprestasi dan kontribusi
nyata bagi perusahaan.•
oleh Adriwal - 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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Tingkatkan Spirit Manajemen Pengolahan

Ibnu Sotowo, Nama itu terkesan angker
dan hebat pada zamannya. Apa iya orang
yang pelit berbicara dan menjadi tokoh sentral
dalam perjalanan hidup Pertamina, BUMN
pertamina yang menjadi tulang punggung
perekonomian bahkan pembangunan Indonesia,
Ibnu Sutowo adalah tokoh terkemuka Indonesia
sekaligus kontrofersial, pembaca buka saja akan
mendapatkan riwayat hidup Ibnu Sutowo sebagai
orang yang sohor disebut-sebut sebagai “Raja
Minyak” Indoensia, seputar kontroversi korupsi
yang diberitakan melilit Pertamina, sebagai
soko guru ekonomi Orde Baru dan menjadi isyu
terhebat disepanjang tahun 1970.
Dari biografi Ibnu Sutowo, kami menemukan
banyak informasi mengenai keberadaan Pertamina
sebagai tulang punggung perekonomian nasional
sejak dulu hingga kini. Kenyataannya saat ini
Indonesia tengah menghadapi krisis energy,
krisis distribusi bahan bakar minyak yang sedang
dihadapi Indonesia, Negara Pengekspor Minyak
atau OPEC . Ironisnya, krisis terjadi bukan karena
harga dinaikan, tetapi muncul ketika pemerintah
menurunkan harga jual beberapa jenis BBM.
Dalam membangun Pertamina Ibnu Sutowo
bersedia bermitra dengan perusahaan asing,
kotraktor asing hanya boleh membawa minyak
ke luar negara setelah kebutuhan dalam negeri
terpenuhi. Seperti dikisahkan oleh Ibnu Sutowo
dalam biografi karya Ramadhan KH berjudul, Ibnu
Sutowo, Saatnya saya Bercerita. Dengan berbekal
UU Migas yang super liberal, Pemerintah sudah
dianggap tidak melanggar pasal 33 UUD 45.
Zaman Ibnu Sotowo, Pertamina menjadi pemain
utama bagi pembangunan nasional.
Ibnu Sotowo juga telah terbiasa belajar
sambil berkerja dan berkerja sambil belajar.
Kemudian situasi yang harus mempelajari
cara pembagian tugas dengan memberikan
kepercayaan penuh kepada staf yang mempu
menjalankan tanggung jawaba secara tepat dan
dengan system pengendalian dengan baik maka
pekerjaan niscaya, akan berjalan dengan baik
dan berhasil.
Pada tanggal 22 Juli 1957 pemerintah
memutuskan untuk menyerahkan Lapangan
Minyak Sumatra Utara itu pada KASAD. Maka
dibentuk badan baru yaitu PT ETMSU (PT
Eksploitas Tambang Minyak Sumatra Utara)
tapi tidak lama pemerintah mengganti nama
yang mencerminkan minyak itu asset nasional,
Pertamina. Kemudian tanggal 20 Agutus 1968
PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
(Pertamina) dibentuk, Presiden Soeharto menunjuk
Ibnu Sutowo sebagai Presiden Direktur.
Dia yakin dirinya tidak salah dan tidak
korupsi. Maka, Ibnu Sutowo tetap tenang meski
di luar tuduhan membanjirinya. Kecaman datang
dari Cendikawan, teknokrat bahkan Bank Duni
lewat Kelompok Negara Donor untuk Indonesia
(IGGI). Maka Presiden membentuk Komisi IV
dengan tugas mencermati Pertamina, Ibnu
Sutowo pesan kepada anak buahnya “ Jangan
layani mereka. Kita buat headline dengan bukti
kerja keras dan sukses dalam membangun” Dia
menganggap tuduhan itu salah paham karena
mereka tidak tahu silsilah PT Pertamina. Ibnu
Sutowo bisa menerka upaya mereka, lawan dan
musuh Pertamina. Akhirnya tanggal 5 Maret 1976
digantikan dengan Piet Haryono yang di sahkan
pada tanggal 3 Februari 1976.
Singkatnya Ibnu Sutowo disempowered
karena ketegasannya melaksanakan Pasal
33 UUD 1945 sebagai benteng nasionalisme
ekonomi bahkan ia sempat menepuk dada bahwa
misi kontitusi ini dapat diolaksanakan dalam arti rill.
Ibnu Sutowo mengerti makna kedaulatan Negara,
ia menolak dominasi ekonomi asing terhadap
Indonesia, disitulah ia menjadi musuh korporat
imperialism asing “ Celakalah orang kaya tetapi
bodoh. Sebab ia akhirnya akan dikuasi oleh orang
yang lebih pintar..•PERPUSTAKAAN

Dalam pesannya Chrisna Damayanto menyampaikan beberapa
hal. Antara lain, perlunya peningkatan koordinasi Direktorat
Pengolahan, membudayakan kodifikasi tacit knowledge sebagai
legacy, optimasi margin hilir yang berorientasi pada pengelolaan
bisnis kilang, upaya-upaya pengembangan ke depan di setiap
Refinery Unit serta menekankan kesabaran, keikhlasan, tawakal
dalam menjalankan amanah perusahaan.

Sesuai dengan tema Retreat kali ini “Learning from the past for
better future” disampaikan evaluasi Kinerja Pengolahan Tahun 2012
dan menggali peluang-peluang yang masih dapat ditingkatkan
pada tahun mendatang. Kisah sukses dan pengalaman setiap RU
menjadi bagian pembelajaran selama tahun 2012 disampaikan
oleh para GM dalam Galery Walk.
Sebagai tindak lanjut perlu dilaksanakan langkah-langkah
penyempurnakan koordinasi di Lingkungan Direktorat Pengolahan
untuk memenuhi tuntutan stakeholders dan fokus pada pe
ngembangan sumber daya manusia yang semakin profesional
dan memiliki etika bisnis.
Pada acara tersebut telah dicanangkan sasaran dan target
Pengolahan tahun 2013 yang semakin menantang untuk
memenuhi aspirasi Pertamina menjadi “Asian Energy Champion”
dan aspirasi Pengolahan menjadi “Top Quartile Operating
Performance” pada tahun 2025
Beberapa pesan khusus Refinery Director dan SVP Refining
Operation pada saat mengikuti Galery Walk berpesan agar
setiap RU mengusahakan Refinery Net Margin dan Gross Margin
positif, meningkatkan keandalan kilang, mempertahankan dan
meningkatkan kinerja operasional kilang, meningkatkan kinerja
lingkungan menuju peringkat PROPER Emas (RU II) atau Hijau (RU
III, IV, V, VI), mengoperasikan kilang secara hati-hati dan mematuhi
prosedur keselamatan operasi.• SEN /SR Opex

SOROT

Perayaan Natal Pekerja Kristiani Kantor Pusat
JAKARTA – Bertempat dil lantai M berlangsung acara perayaan Natal
Bersama (15/12). Perayaan Natal ini dihadiri oleh para jemaat baik keluarga
besar pekerja Pertamina yang beragama Kristiani maupun jemaat dari
masyarakat umum. Pada kesempatan tersebut Direktur utama Pertamina
Karen Agustiawan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Gas
Hari Karyuliarto menyampaikan kegembiraan dan kebanggaan kepada
seluruh pekerja kristiani Pertamina karena di tengah kesibukannya bekerja
masih menyempatkan waktu untuk berkumpul, untuk bersyukur dan berdoa
melalui perayaan Natal ini.
Sementara itu Erni D. Ginting selaku ketua Bakor Umkris Pertamina
mengatakan, tema yang diangkat dalam perayaan Natal 2012 ini “Allah
telah mengasihi kita dan mengasih lebih lagi dengan melayani Negeri”.
Tema ini sangat tepat sesuai dengan komitmen dan dedikasi Pertamina
bagi Indonesia. “Komitmen dan dedikasi seperti ini juga yang mendorong
Kristus datang ke dunia. Kristus datang memberikan diri-Nya agar bisa
menjangkau dan melayani seluruh umat manusia. Apa yang dilakukan oleh
Kristus adalah sesuatu yang “beyond our imagination”. Semoga semangat
ini pula yang mendorong kita para pekerja Pertamina untuk berbuat lebih
bagi perusahaan,” kata Erni.

Foto : KUNTORO

Judul Buku : Ibnu Sutowo
Penulis
: Ramadhan KH
Penerbit : National Press Club

Refiner’s Retreat ke III telah dilaksanakan tanggal 14-15
Desember 2012 di Menado dengan tema “Learning from
the past for better future” . Adapun tujuan diselenggarananya
Refiner’s Retreat tersebut adalah untuk membangun komitmen,
peningkatan koordinasi dan komunikasi manajemen puncak Dit.
Pengolahan, menjalin silaturrahim keluarga besar manajamen
puncak Pengolahan dalam suasana baru di luar aktifitas rutin
dengan cara penyegaran dan life balance.
Acara yang dikoordinasikan oleh Opex Central bersama OPI
RU V tersebut dihadiri Refinery Director Chrisna Damayanto, SVP
Refining Operation Rusnaedy Johary, para Vice President, para
General Manager serta para Manager di lingkungan Direktorat
Pengolahan. Acara dikemas secara relax, mengutamakan
kebersamaan, namun tetap fokus yang diisi dengan presentasi
dan diskusi interaktif, Galery Walk Success Story setiap RU dan
acara harmonisasi dan ramah-tamah melalui aktifitas di alam
terbuka dan wisata lokal.

Kegiatan tersebut diisi oleh R.D Yustinus Ardianto serta dimeriahkan
oleh sejumlah artis, seperti Lisa A Ariyanto, Billy Beatbox, Michael Mohede,
Eka Deli, pemain harpa Ussy Pieters, dan dipandu oleh Vanda Hautagalung
dan Charles Bonar Sirait.
Perayaan Natal ini dibagi menjadi dua tempat bagi para jemaat dewasa
dan orang tua di Lantai M, sementara untuk anak anak merayakan keceriaan
Natal di lantai Ground.•KUNTORO

POSISI

KRONIKA

susilo pramono

Downstream Relationship Management
Manager
Business Demand,
Corporate Shared Service

Foto : PEPC

BOJONEGORO – PT Pertamina EP
Cepu bekerja sama dengan PKBL PT
Pertamina (Persero) melakukan perbaikan
Jembatan yang ada di Desa Jelu Kecamatan
Ngasem Bojonegoro. Peresmian selesainya
perbaikan jembatan di Desa Jelu yang
merupakan salah satu Desa yang dilalui jalur
pipa produksi PT Pertamina EP Cepu ini
dilakukan oleh Direktur Pengembangan PT
Pertamina EP Cepu, Amran Anwar, Kamis
(20/12/2012). Diharapkan perbaikan ini dapat
membantu mempermudah para warga dalam
menjalankan aktivitas sehari-harinya dan
membantu mobilisasi dalam kegiatan rutin
yang sangat bergantung pada jembatan ini
terutama pada musim hujan.•PEPC

PERTAMINA FUNBIKE 2012
di semarang

m. shabran fauzani

New Venture Downstream Business
Development Manager,
New Venture Business Development,
IPRM Directorate

Foto : KUNTORO

joni nazaruddin

Semarang - Dengan semangat untuk
menyuarakan gaya hidup sehat, Pertamina Fuel
Retail Marketing (FRM) Region IV Jateng & DIY
menginisiasi kegiatan Pertamina Funbike 2012
di Kota Semarang. Lebih dari 5.000 peserta
Funbike ber-“gowes” bersama dalam acara
Pertamina Funbike 2012 di Kota Semarang.
event ini merupakan salah satu rangkaian
kegiatan HUT 55 tahun Pertamina dengan tema
“Sobat Bumi” di area pemasaran Jateng & DIY,
Minggu (23/12). Start kegiatan funbike dilakukan
di depan Balai Kota Semarang, Jawa Tengah
dan menyusuri beberapa jalan protokol di Kota
Semarang sepanjang lebih 15 km dan finish di
halaman balai kota. GM Pertamina FRM Region
IV Rifky E. Hardijanto membuka kegiatan funbike
yang juga dihadiri oleh tim manajemen Pertamina
dan jajaran DPD IV Hiswana Migas Jateng &
DIY.•FRM REG. IV

MAHASISWA UII KUNJUNGI
PERTAMINA

TB VALLEVIE

Koordinator Aset Sumatera SPI PEP

heriyanto kisworo
Refinery Internal Audit Balongan
Manager

Foto : MUTHI RAHMAH

JAKARTA – Sebanyak 200 mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta angkatan
2011-2012, khususnya dari mahasiswa Entrepreneur
Community mengunjungi Kantor Pusat PT Pertamina
(Persero), Rabu (28/11). Rombongan diterima oleh Senior
Officer International Relations Imran Mustafa. Rombongan
menyaksikan pemutaran film seputar Pertamina dan
dilanjutkan dengan presentasi yang disampaikan oleh
Imran Mustafa mengenai profil Pertamina, visi & misi
serta kinerja dan kegiatan bisnis Pertamina mulai dari
awal hingga saat ini. Para mahasiswa berharap ilmu yang
diperoleh dari sini nanti akan menambah pengetahuan
mereka, terutama tentang jurusan Ekomoni dan Manajemen
perusahaan itu sendiri. Setelah selesai presentasi dilanjutkan
dengan sesi tanya jawab. Acara diakhiri dengan saling
bertukarnya cindera mata dari Pertamina kepada UII dan
sebaliknya.•MUTHI RAHMAH

KUNJUNGAN BI KE RU IV CILACAP

edi sihotang

QA & Knowledge Management Manager

widya putra t.

Foto : RU IV

Foto : PGE
Foto :oki novriansyah
Foto : tatan agus rst
Foto :KUNTORO
Foto :KUNTORO
Foto :KUNTORO
Foto :KUNTORO
Foto :KUNTORO

Vice President
Perencanaan dan Pengembangan
PT Pertamina Geothermal Energy

M & T Internal Audit Medan Manager
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perbaikan jembatan
desa jelu

indria doria

Business Group M & T Internal Audit
Manager
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CILACAP - Refinery Unit IV Cilacap yang merupakan kilang
minyak terbesar di Asia tenggara memiliki pengaruh yang
cukup signifikan dalam perputaran uang diwilayah Jawa
Tengah dan DIY. Hal ini terungkap dalam sambutan Direktur
Executive Bank Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan DIY
Joni Swastanto saat berkunjung ke Refinery Unit IV Cilacap
baru-baru ini. “Kami memiliki kepentingan untuk mengetahui
secara riil perkembangan kegiatan usaha di RU IV sekaligus
ingin melihat secara langsung kilang ini “, ujarnya.
Rombongan tamu yang terdiri dari Director Executive BI
Jateng & DIY, Deputy Director BI Wilayah Purwokerto, dan
sejumlah staff ini diterima langsung oleh General Manager
RU IV Teuku Khaidir di ruang rapat 1 head office. Dalam
sambutannya Teuku Khaidir menyambut baik kehadiran
pimpinan Bank Indonesia wilayah Jawa Tengah dan DIY ini
sehingga stakeholder RU IV dapat memahami proses bisnis
riil di RU IV.•RU IV

PHE Adakan
Forum Ekplorasi

BANDUNG - PT Pertamina Hulu Energi (PHE)

mengadakan forum Eksplorasi di Hotel Hilton Bandung,
pada (26/1/2012). Forum ini diikuti oleh semua GM
dan tim eksplorasi anak perusahaan PHE. Direktur
Operasi PHE, Eddy Purnomo sebagai inisiator kegiatan
mengatakan, forum tersebut diadakan sebagai upaya
menggalakkan kembali usaha-usaha eksplorasi
lapangan di semua anak perusahaan PHE. “Dengan
demikian resources kita ke depannya bisa meningkat
selain usaha EOR dan akuisisi blok baru,” papar Eddy.
Kegiatan yang diadakan selama 3 hari itu diisi
dengan sharing knowledge mengenai prospek eksplorasi
di masing-masing anak perusahaan PHE. Dalam acara
tersebut, PHE juga mengundang Andang Bachtiar
selaku expertise. Andang menyampaikan paparan
serta pandangan dari segi scientific yang berguna bagi
explorasionist PHE. Selain presentasi-presentasi dari
segi keteknikan sub-surface, kegiatan forum eksplorasi
juga diikuti oleh Asset Renkom dan Keekonomian dari
Asset Support PHE.
Vice President Aset Sumatera PHE Rudy Ryacudu
yang juga menjabat sebagai ketua forum tersebut
menyatakan potensi eksplorasi di PHE masih sangat
besar yang harus digali. Untuk itu sangatlah penting
memperluas pendekatan eksplorasi, dari block-based
approach ke regional/tectonic-based exploration untuk
membuka peluang-peluang eksplorasi baru. “Mudahmudahan tim yang terbentuk bisa bekerja secara
maksimal,” tambah Eddy.•PHE
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Pertamina Drilling Way :
Menciptakan Standarisasi Pengeboran

JAKARTA - Pengeboran
menjadi salah satu bagian
yang dinilai sangat penting
untuk menunjang pencapaian
target produksi Pertamina.
Untuk menjawab tantangan
tersebut maka dibutuhkan
suatu perubahan bagaimana
mengelola dan meningkatkan
kinerja pengeboran, yaitu
dengan mengimplementasikan
Pertamina Drilling Way.
Pertamina Drilling Way
(PDW) sebagai bagian dari
Priority Initiatives diciptakan
oleh Direktorat Hulu dalam
rangka meningkatkan kinerja
pengeboran. PDW dirangkum
dalam sebuah buku pedoman
sebagai panduan untuk
menstandarisasikan aktifitas
pengeboran anak perusahaan
Direktorat Hulu.
“Kita sudah sepakat untuk
target di tahun 2025 mengejar
2,2 juta barel ekuivalen. Karena
itu saya ingin Pertamina
Drilling Way ini tidak hanya
sekadar buku saja tapi bisa
diimplimentasikan oleh setiap
unit bisnis Pertamina Hulu

Foto : TATAN AGUS RST

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen beserta para direktur utama anak perusahaan yang berada di bawah Direktorat
Hulu sepakat mengimplementasikan Pertamina Drilling Way.

agar tercipta standarisasi
pengeboran,” tegas Direk
tur Utama Pertamina, Ka
ren Agustiawan saat melaunching Pertamina Drilling
Way di Ruang Pertamax
Kantor Pusat Pertamina,
Jumat (21/12). Karen juga
mengimbau Pertamina
bisa membuka diri untuk
menerima masukan-masukan
dari partner kerja agar aktifitas

pengeboran bisa berjalan
efektif.
Dalam kesempatan yang
sama Direktur Hulu Pertamina,
M. Husen mengatakan
praktik yang dijelaskan
dalam buku PDW tersebut
akan dilaksanakan di semua
anak perusahaan Pertamina,
termasuk PEP, PHE dan
PGE, untuk standarisasi
dan meningkatkan kinerja

pengeboran di seluruh anak
perusahaan.
“Saya melihat masih
banyak ketidakseragaman
dalam aktifitas drilling. Buku
ini sebagai wujud komitmen
menciptakan pendekatan
melalui standarisasi untuk
memecahkan permasalahan
permasalahan utama seputar
drilling,” tegas Husen.• IRLI
KARMILA

JAKARTA - Pertamina EP
menandatangani kesepakatan
pengembalian biaya peng
angkutan gas melalui mekanis
me penyesuaian harga de
ngan 10 konsumen gas Jawa
Bagian Barat di Jakarta,
Kamis (20/12). Kesepakatan
ini adalah tindak lanjut dari
keputusan pemerintah bahwa
biaya pengangkutan gas tidak
dapat di-cost recovery dan
menjadi beban konsumen.
PEP dan konsumen
Gas di Jawa Bagian Barat
menyepakati pengembalian
secara bertahap biaya peng
angkutan gas yang timbul dan
tidak ter-cost recovery-kan
sejak Februari 2009 hingga
Nov e m b e r 2 0 1 2 s e k i t a r
165.077.934 dolar AS.
“Benefitnya bagi Per
tamina EP sendiri kita akan
reduce loss, yaitu mengurangi
kerugian akibat dari biaya
pengangkutan yang tidak tercover sejak tahun 2009,” ujar
President Direktur Pertamina
EP Syamsu Alam saat ditemui

Foto : KUNTORO

PEP Sepakati Pengembalian Biaya PEPC-UTC-EC Bersinergi
Tingkatkan Profesional SDM
Transportasi Gas Konsumen

President Direktur PEP Syamsu ALam dan 10 konsumen gas Jawa Barat foto
bersama usai penandatanganan pengembalian biaya pengangkutan gas.

usai panandatanganan.
Syamsu mengatakan,
kebutuhan konsumen
akan gas sudah semakin
banyak. Kerena itu, pihaknya
berkomitmen untuk terus
melakukan penemuan
cadangan baru dalam rangka
memenuhi kebutuhan gas
dan mensuplai apa yang telah
dijanjikan.
Pertamina EP menghargai
kesepakatan yang dicapai
tersebut. Penyesuaian
harga ini diharapkan dapat
mendorong peningkatan pela

yanan kepada konsumen serta
menjaga kelancaran pasokan
gas sesuai kesepakatan
bersama.
Pasokan gas memberikan
manfaat berlipat ganda
yang signifikan terhadap
perekonomian negara. Ke
giatan industri akan mem
berikan efek positif terhadap
p e l u a n g p e r t u m b u h a n
ekonomi di wilayah sekitarnya
sehingga dapat bermanfaat
bagi masyarakat secara
luas.•IRLI KARMILA
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Pertamina Lubricants Dukung
Tim Basket Putri Sritex Dragons

Dua PKM RU IV Cilacap Raih
Platinum di TKMPN

Foto : FRM REG. IV

SEMARANG - Sebagai
salah satu olahraga yang
berkembang pesat di Indo
nesia, bola basket memliki
penggemar fanatik tersendiri
di tanah air. Melihat potensi
tersebut dan untuk me
majukan dunia olah raga
basket, Pertamina Lubricants
mendukung tim bola basket
putri Sritex Dragons.
Tim bola basket putri Sritex
Dragons yang merupakan tim
bola basket putri kebanggaan
kota Solo ini akan berlaga di
kejuaraan Speedy Women
National Basketball League
(WNBL) Indonesia musim
2012-2013. Dukungan
Pertamina Lubricants pada
tim kebanggaan wong Solo
tersebut, menjadikan nama
klub tersebut berubah menjadi
Sritex Dragons Pertamina.
Penandatanganan kerja
sama Pertamina Lubricants
dengan Sritex Dragons
dilakukan bersamaan dengan
launching tim di ruang VVIP
Sritex Arena, Solo, yang
dihadiri Sales Manager
Region IV PT Pertamina
Lubricants Werry Prayogi,
Wakil Presiden Sritex Dragons
Pertamina Megawati Budiono,
Commissioner WNBL Azrul
Ananda, pelatih dan para
pemain Sritex Dragons

Sales Manager Region IV PT Pertamina Lubricants Werry Prayogi foto bersama
dengan jajaran pengurus dan tim Sritex Dragons Pertamina

Pertamina, akhir tahun lalu.
Menurut Werry, dengan
adanya kerja sama ini di
harapkan tim basket kebang
gaan masyarakat Kota Be
ngawan itu bisa semakin
berprestasi.
“Kontribusi Pertamina
Lubricants diharapkan dapat
membuat tim ini dapat me
nunjukkan prestasi yang
makin meningkat. Mudahmudahan niat kami sejalan
dengan visi Sritex Dragons
Pertamina,” ujar Werry.
Keberadaan Pertamina
disambut antusias pemain
beserta jajaran pelatih. Pelatih
We m p i W i y a n t o s a n g a t
mengapresiasi dan kini lebih
fokus mempersiapkan tim
menghadapi musim WNBL
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2012-2013.
Apresiasi juga ditunjukkan
oleh Commissioner WNBL
Azrul Ananda terkait dukungan
Pertamina kepada tim bola
basket Sritex Dragons. Azrul
berharap dukungan yang
diberikan Pertamina kepada
Sritex Dragons merupakan
awal dari angin perubahan
di WNBL.
“Terima kasih kepada
Pertamina yang telah
mendukung klub ini. Semoga
ini terjalin abadi. Siapa pun
yang mengelola basket,
mereka adalah pahlawan.
Kepada yang memberikan
dukungan terhadap basket
perempuan, mereka lebih
pahlawan,” tegas Azrul.•FRM

LOMBOK - Tiga gugus mutu terbaik
RU IV di tahun 2012, yaitu PKM
Kita, PKM Reformasi dan GKM
Invictus pada akhir Noember lalu
berlaga di ajang Temu Karya Mutu
dan Produktivitas Nasional (TKMPN)
XVI serta Internasional Quality dan
Productivity Convention (IQPS) 2012
yang digelar di Mataram, Lombok
Nusa Tenggara Barat.
Kegiatan yang diselenggarakan
oleh PT Wahana Kendali Mutu
bekerjasama dengan Asosiasi
Managemen Mutu dan Produktivitas (AMMPI) ini sedikitnya dihadiri 1.399 orang atau
255 presenter dari 115 perusahaan dan 15 IKM, baik dari dalam maupun luar negeri.
Hadir dalam acara ini, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Deputi Direktur
Malaysian Productivity Corporation (MPC) Malaysia Mr. Ahmad Fadzil Mahmud dan
Eksekutif Direktur Singapore Productivity Association (SPA) Mr. Low Hock Meng, Dirut
PT Wahana Kendali Mutu Ir. Suwahono, M.Sc, dan pejabat lainnya.
Suwahono dalam sambutannya mendorong agar peserta selalu mengembangkan
potensi dan mutu produknya sehingga dapat menjadi kualitas internasional. “Tentunya
para peserta akan berkompetisi untuk menampilkan hasil karya terbaik dan memperoleh
penghargaan,” ucapnya. Sebagaimana diketahui, tahun ini sebanyak 268 peserta
berprestasi terbaik telah dikirim ke forum internasional yakni di Kuala Lumpur, Bangkok,
Asia Pasifik dan Srilanka. Ia juga berpesan agar peserta berkompetisi secara jujur, rajin,
disiplin, cerdas cermat dan hemat.
Pada ajang ini perwakilan RU IV memperoleh peringkat Platinum yang diraih oleh PKM
Kita dan PKM Reformasi, serta peringkat Gold yang diraih oleh GKM Invictus.•RU IV

REG. IV

DUMAI - GM RU II Dumai
Irwan beserta Tim Manajemen
menghadiri pembukaan CSS
KIOSK Tahun 2012 yang
diselenggarakan oleh IT RU
II, pada (19/11). Acara yang
dilaksanakan di tempat lobi
kantor SMOM ini bertujuan
untuk meningkatkan aware
ness CSS, sebagai salah
satu bentuk tatap muka
CSS kepada pelanggan,dan
mendukung kegiatan Survey
Kepuasan Pelanggan CSS
Tahun 2012. KIOSK ini di ikuti
oleh 14 Unit Operasi.
SVP CSS Susilo di Kantor
Pusat melalui teleconference
mengatakan acara ini
merupakan acara rutin yang
dilaksanakan tiap tahun. “Kami
berharap kegiatan ini dapat
memberikan gambaran yang
sifatnya membantu dalam hal

Foto : RU II

CSS KIOSK 2012 di Dumai

kelancaran kerja,” ujar Susilo.
Dalam kesempatan ini
juga, SVP CSS KIOSK Susilo
juga menanyakan tentang
kesiapan dan keluhan yang
dihadapi selama ini kepada
seluruh unit operasi yang
terlibat salah satunya
Pertamina RU II.
Sementara GM RU II Irwan
menyampaikan pelayanan IT
di RU II sudah bagus terutama

tentang MySAP. “Untuk di
Kilang yang menjadi sasaran
utama, yaitu HT dan Email.
Jika ada keluhan rekan-rekan
IT cukup merespon keluhan
rekan-rekan yang ada di la
pangan,” ujarnya.
Ada 20 layanan yang
diberikan dalam KIOSK. Di
antaranya mySAP, komputer,
aplikasi lokal, email, jaringan
data, wi-fi, telepon, dll.•RU II
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Pertamina Dukung Industri Mobil Listrik
JAKARTA - Mengantipasi terus meningkatnya konsumsi
BBM bersubsidi di masa depan, Pertamina ikut memberikan
kontribusi dengan mendukung tumbuhnya industri mobil listrik.
Salah satunya dengan menyediakan Electric Vehicle Charging
Station (EVCS) di lingkungan Kantor Pusat Pertamina.
Hal tersebut terungkap dari acara grand launching EVCS di
Bright Cafe, Gedung Utama, pada Rabu (19/12). Hadir di dalam
acara tersebut Dirut Pertamina Karen Agustiawan, Direktur
Marketing & Trading Hanung Budya, Direktur Hulu M. Husen,
Direktur Keuangan Andri T. Hidayat, Direktur SDM Evita M.
Tagor, VP Fuel Retail Marketing M. Iskandar, dan lain-lain.
“Ini merupakan salah satu kontribusi Pertamina bagi upayaupaya diversifikasi bahan bakar, khususnya untuk transportasi,”
kata Hanung, yang kemudian mengungkapkan peran Pertamina
di masa lalu dalam diversifikasi energi.
“Mobil listrik ini tentu kita harapkan bisa berkembang, tetapi
perkembangannya tidak hanya tergantung dari Pertamina,
ataupun masyarakat pengguna lainnya. Tetapi lebih kepada
ketersediaan mobil listrik dengan harga murah,” ujar Hanung.
“Kalau ini semua bisa direalisasikan, kita semua bisa

memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mendiversifikasi
bahan bakar transportasi,” tegas Hanung.
Sementara Manager Business Development Bambang
Ponco melaporkan infrastruktur EVCS yang pertama di Kantor
Pusat Pertamina, telah siap beroperasi. Ini merupakan langkah
awal bagi Pertamina untuk mendorong pertumbuhan industri
mobil listrik nasional, yang selanjutnya akan memacu Pertamina
untuk membuat kajian kelayakan jaringan EVCS di Pertamina.
”Apabila nantinya pengembangan jaringan ini dapat dilakukan,
tentu akan mempermudah pengembangan industri ini pada
tahap selanjutnya,”kata Bambang.
Ia menyebutkan, secara umum terdapat 3 jenis charger,
yaitu low speed charging (8 jam), medium speed charging
(4 jam) dan quick speed charging (setengah jam). Adapun
yang disiapkan ialah medium speed charging station, dengan
mempertimbangkan kapasitas daya listrik yang ada di Kantor
Pusat. “Karena itu untuk pemakaian charging ini, pemakai
harus merencanakan beberapa jam atau hari sebelumnya, agar
manajemen dari power dapat dilakukan dengan baik,” lanjut
Bambang.

Jakarta – PT. Pertamina
(Persero) dan SK Global
Chemical, Korea Selatan,
sepakati nota kesepahaman
untuk membangun kompleks
fasilitas petrokimia terintegrasi
di Indonesia. Bertempat di
Gedung Utama Pertamina,
Rabu (3/12), Memorandum
of Understanding (MoU)
tersebut ditandatangani oleh
Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina Hanung
Budya, Direktur Pengolahan
Pertamina Chrisna Dama
yanto, dan President Director
and CEO SK Global Chemical,
Cha Hwa Youp.
“Pertamina merupakan
perusahaan dengan aset
kilang terbesar di kawasan
Asia Tenggara dan terbesar
ke-5 di Asia. Dengan kemitraan
ini, akan tercipta peluang
bagi perusahaan untuk dapat
meningkatkan keekonomian
kilang, sekaligus menguasai
pasar petrokimia nasional,”
kata Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina Hanung
Budya.
Ekspansi Pertamina
bersama SK Global, yang
merupakan salah satu pemain
utama petrokimia di Asia,
ditujukan untuk menangkap
peluang pertumbuhan pasar
di Indonesia dan kawasan
regional yang sangat pesat.
Ini bukanlah kali pertama
kerja sama dilakukan kedua
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Pertamina Siap Kuasai
Ceruk Bisnis Petrokimia Domestik

Pertamina - SK Global Chemical Korea Selatan sepakat bangun fasilitas petrokimia
terintegrasi di Indonesia.

belah pihak. Sebelumnya,
kerja sama Pertamina dan
SK Global Chemical (SK
Innovative) telah terjalin.
Selain itu Pertamina dan SK
telah bekerja sama dalam
beberapa proyek investasi
strategis kedua perusahaan
di Indonesia, seperti pem
bangunan Lube Base Oil di
Dumai dengan joint venture
Patra SK dan co-branding
pelumas Zypex.
“Ini menjadi momentum
bagi kedua perusahaan untuk
memperkuat kerja sama
yang telah terjalin dengan
sangat baik sebelumnya.
Kami mengharapkan adanya
manfaat bagi Pertamina dan
juga SK Global dari kerja
sama ini. Terutama terkait
dengan upaya pemenuhan
kebutuhan produk pertokimia
nasional yang masih sangat
bergantung pada impor,”
ucap Hanung.

Petrokimia merupakan
satu dari beberapa pondasi
inti pertumbuhan Pertamina
untuk mencapai visinya
sebagai World Class Energy
Company, dan aspirasi
menjadi Champion di Asia
pada 2025.
Hanung menjelaskan,
dengan pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang
terus menguat, permintaan
produk-produk pertokimia
juga kian meningkat tajam.
Pertokimia kini digunakan di
banyak sektor ekonomi, mulai
konstruksi hingga otomotif,
dari kemasan makanan dan
minuman hingga elektronik.
“Pertamina berambisi untuk
menjadi pelaku utama industri
petrokimia di Indonesia.
Melayani konsumen industri
dengan jaminan pasokan yang
andal,” tegas Hanung.•SAHRUL
HAETAMY ANANTO
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mencoba mobil listrik.

Acara kemudian dilanjutkan dengan test drive yang
mempergunakan mobil listrik Mitsubishi iMiev, Mercedes Benz
Smart dan mobil listrik buatan Sarimas Ahmadi Pratama serta
Siemens yang menyediakan teknologinya. Dirut dan jajaran
direksi bergiliran mencoba mobil-mobil listrik yang tersedia dan
berkeliling Kantor Pusat.
Acara grand launching diselenggarakan oleh fungsi Strategic
Planning & Business Development - Direktorat Pemasaran &
Niaga, bekerjasama dengan fungsi Fuel Retail Marketing dan
General Support Direktorat Umum.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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