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Catatan

Redaksi

Semangat dan tantangan baru menghiasi empat direktorat
dan satu direktorat anyar. Sebuah gebrakan Menteri Negara
BUMN Dahlan Iskan mengangkat lima pejabat karier Pertamina
untuk memimpin direktorat-direktorat tersebut. Ini adalah kali
pertama dalam sejarah BUMN terbesar di Indonesia, susunan
direksinya didominasi pejabat karier. Suatu kepercayaan yang
tidak main-main.
Melalui talent pool yang telah disusun oleh Direktorat SDM,
memang menjadi sebuah keniscayaan pengembangan karier
pekerja Pertamina semakin terbuka lebar. Tidak lagi hanya
sampai level Senior Vice President, yang saat ini merupakan
jabatan karier resmi tertinggi di Pertamina, tapi para pekerja
dapat saling memacu prestasi untuk bisa mencapai jabatan
tertinggi, Direksi.
Memang tidak mungkin semua pekerja mencapai posisi
tersebut. Tapi kesempatan yang telah dibuka jalannya oleh
seorang Dahlan Iskan harus diapresiasi sebagai sebuah
lecutan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN,
percaya kualitas SDM Pertamina memang mumpuni dalam
memimpin kapal besar bernama PT Pertamina (Persero).
Untuk itulah, redaksi secara khusus menyajikan bahasan
utama mengenai profil direksi baru tersebut. Selain sebagai
bentuk apresiasi, profil para pemimpin baru ini diharapkan
dapat mengilhami dan memotivasi pekerja Pertamina untuk
semaksimal mungkin mendedikasikan diri bagi perusahaan
dan bangsa. Buktikan bahwa memang SDM Pertamina me
mang berkualitas.
Mari kita dukung bersama kebijakan direksi baru untuk
mewujudkan Pertamina menjadi world class energy com
pany.

Selamat membaca...

Cover : Oki Novriansyah
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Daftar Isi

Foto : Kuntoro

14 -33 UTAMA

Dream Team Mengawali Energy Holding
Menteri Negara BUMN merombak Direksi Pertamina.
Ada direktur yang khusus menangani gas. Semua
pejabat baru dijaring dari talent pool Pertamina.
Bukan pergantian mendadak.

8 - 9 • SURAT PEMBACA
• MR. WEPE
10 - 12 HIGHLIGHT

• Pertamina Konservasi Terumbu Karang di Gili Trawangan
• Mitra Binaan Pertamina Meriahkan Inacraft 2012
• Pertamina Siap Supply Gas untuk Domestik
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Direktur Utama Pertamina

42 - 45 Hilir
Predicitive Enterprise
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34 -37 INTERVIEW
Jangan Sia-Siakan Kesempatan
Bagus Susanto
Industri otomotif Indonesia yang terus
tumbuh seiring dengan perkembangan
ekonomi yang membaik secara
makro, telah melahirkan seorang
bintang eksekutif muda yang
menjadi pembicaraan publik.
Bagus Susanto, putera bangsa yang
mampu memegang peranan penting
pemasaran produk otomotif buatan
Amerika. Ia menakhodai PT Ford Motor
Indonesia (FMI) sebagai Managing
Director.

Foto : Rahman

46 - 49 HR Corner

Employee Engagement Mengapa dan
Bagaimana ?

50-53 Manajemen

Dampak Perpajakan atas Penerapan PSAK 10

54 - 57 Kesehatan
Say No to SMOKE

58 - 61 Tekno
Akurat dengan GMS

65 - 67 CSR
Foto : Tatan Agus RST

62-64 PKBL

Batik Haura, Kolaborasi Busana antar Mitra

Secercah Harapan untuk Papua

68 - 69 Esai

Pendidikan dalam Perspektif Visioneering
Pertamina
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Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Foto : Kuntoro

38 -41 hulu
Satu Tahun PHE WMO : Berprestasi dengan 100% Indonesia
Dengan didukung oleh 100 persen pekerja nasional, PT Pertamina Hulu Energi West Madura
Offshore (PHE WMO) terus berkembang di bawah bendera Pertamina. Bukti kesungguhan
BUMN terbesar di Indonesia ini dalam mengelola sumber daya alam tanah air tercinta.

70 -71 LAKON
Angel Pieters

Go Into The Next Level
Angel Pieters jebolan ”Idola Cilik”
2008 mulai beranjak dewasa.
lebih produktif dalam berkesenian.
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Foto : Kuntoro

Penyanyi remaja itu, berharap bisa

72 -77 WISATA
Gili Trawangan, Wisata Tropis nan Eksotis
Jalan-jalan ke Lombok, jangan
lewatkan perjalanan wisata tropis nan
eksotis di Gili Trawangan. Gili artinya
pulau kecil. Di Lombok ada tiga Gili
yang terkenal sebagai tujuan wisata
di sebelah barat laut Lombok. Gili
Trawangan adalah salah satu pulau
terbesar yang menyimpan eksotisme
wisata pantai.

Foto : Priyo Widiyanto

78 -81 GALERI FOTO
Perempuan Perkasa di Kaki Gunung

Foto : Tatan Agus RST
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Surat Pembaca

Meriahnya

Hari Kartini

di Pertamina
Perayaan Hari Kartini di Pertamina yang
berlangsung pada tanggal 23 April sungguh
sangat meriah. Mengapa saya katakan meriah?
Karena banyak menghadirkan momen-momen
yang spesial untuk membangkitkan semangat
para pekerja perempuan Pertamina untuk
terus berkarya tanpa ada takut untuk bersaing
dengan kaum Laki-laki.
Apalagi di hari spesial tersebut semua
pekerja perempuan Pertamina mengenakan
baju nasional “kebaya”. Saya rasa hanya
ada di Pertamina kita bisa melihat perayaan
Hari Kartini yang begitu meriah. Karena
dari penuturan beberapa teman saya yang
bekerja di perusahaan yang berbeda tidak

ada yang merayakan hari Kartini semeriah di
Pertamina.
Sebagian besar di perusahaan lainnya
dalam rangka memperingati hari Kartini
hanya mengenakan kebaya saja. Namun
untuk di Pertamina jelas berbeda. Peringatan
dirayakan melalui event yang spesial yang
dihadiri oleh seluruh pekerja perempuan
Pertamina dengan menghadirkan bintang tamu
Aktris Ayu Dyah Pasha, Talkshow Kick Andy
dan hiburan lainnya.
Semoga moment-moment peringatan
Hari Kartini akan terus diperingati setiap
tahunnya.

Shafwa - Jakarta

Nomor Telepon
Pengaduan
Sebagai pelanggan setia SPBU Pertamina,
saya merasa puas dengan pelayanan yang
diberikan para operator SPBU. Apalagi beberapa
SPBU yang ada di sekitar Jabodetabek saat ini
kondisinya sudah bersih dan rapi.
Jika ada sedikit antrian, ataupun kurang
puas dengan pelayanan yang diberikan kadang
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saya selalu mencari nomor telepon pengaduan
yang biasanya terpampang di dekat mesin
dispenser BBM. Bagi saya, menyampaikan
masukan, kritikan dan juga ketidakpuasan atas
pelayanan SPBU Pertamina akan lebih pas jika
dilakukan lewat jalur telepon pengaduan.
Yang jadi pertanyaan saya adalah kenapa

telepon pengaduan di satu SPBU dengan
SPBU lainnya berbeda ? Apakah pengaduan
dengan nomor yang berbeda-beda tersebut
hanya diterima langsung oleh pengusaha, atau
disesuaikan dengan kantor cabang Pertamina
terdekat dengan SPBU ?
Meski respon yang saya terima terkadang
positif, namun yang mengganjal dalam benak
saya bagaiamana saya harus menghapalkan
nomor pengaduan jika masing-masing SPBU
punya nomor telepon sendiri ? Apakah tidak ada

saluran resmi untuk pengaduan pelanggan. Jika
ada dimana saya bisa menghubunginya ?
Suripto - Depok Lama

Redaksi :
Seluruh keluhan, kritik dan saran bagi
Pertamina bisa disampaikan ke Contact
Pertamina 500 000 dari nomor ponsel, atau
tambahkan kode area untuk telpon rumah.

Danang Pramono
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Highlight

Pertamina Konservasi Terumbu Karang

di Gili Trawangan

Direktur Sumber Daya Manusia
Pertamina Rukmi Hadihartini (saat
menjabat) menyaksikan proses
penanaman terumbu karang dan
atraksi oleh penyelam Pertamina
pada Jum’at (13/4). Kegiatan ini
merupakan salah satu rangkaian
program Konservasi Terumbu Karang
di Gili Trawangan yang merupakan
bagian dari program Corporate Social
Responsibility (CSR) Pertamina.
Program Konservasi Terumbu
Karang telah dilaksanakan Pertamina
sejak Agustus 2010 lalu melalui
pemberian dana untuk pembuatan
media transplantasi terumbu karang
menggunakan beton. Namun
karena terjadi gelombang besar
pada Desember-Januari 2011,
media tersebut rusak parah. Kini
Pertamina kembali melakukan
konservasi terumbu karang dengan
metode Biorock yang tahan terhadap
gelombang. Kegiatan ini, merupakan
bentuk kepedulian Pertamina dalam
melestarikan lingkungan. n
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Foto :Dok. Pertamina

Foto : Priyo Widiyanto

Mitra Binaan Pertamina
Meriahkan Inacraft 2012
Foto : Priyo Widiyanto

Inacraft, pameran dagang
kerajinan Indonesia ke-14 dibuka
secara resmi oleh Presiden Republik
Indonesia, Susilo Bambang
Yudhoyono Rabu (25/4). Tahun ini
peserta pameran tidak hanya dari
dalam negeri tetapi juga diikuti para
pengrajin dari luar negeri.
Menurut Direktur Umum Pertamina
Luhur Budi Djatmiko, kali ini SME &
SR (Small Medium Enterprise & Social
Responsibility) Partnership Program
Pertamina mengikutsertakan 37 mitra
binaannya, dari Region Sumbagut,
Region Sumbangsel, Region Jawa
Bagian Barat, Region Jawa Bagian
Tengah dan Yogya, Region JatimBalinus, Region Kalimantan dan
Region Sulawesi.
Sementara itu Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Mari Elka
Pangestu menyatakan Pertamina
yang kini sudah memiliki 100.000
mitra binaan selain mengelola
mitra binaan juga harus mampu
melestarikan kerajinan yang nyaris
punah. “Jadi ada aspek untuk
membangun kembali, setelah
membangun kembali dibina untuk
ditingkatkan kualitasnya dan diberikan
kemudahan dalam pengadaan
bahan-bahannya sehingga lebih
ekonomis, sampai akhirnya dibawa
ke pasar,” paparnya.n

Mei 2012
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Pertamina Siap
Supply Gas
Bontang - PT Pertamina (Persero)
melakukan pengapalan LNG Bontang untuk
Domestik Rabu (25/4), yang dilakukan
oleh Direktur Gas, Hari Karyuliarto.
Pengiriman LNG oleh PT Badak NGL
Bontang, Kalimantan Timur, ke Teluk
Jakarta menggunakan kapal tanker LNG
Aquarius. Kapal tanker dengan bobot mati
125.000 DWT ini dulunya juga digunakan
untuk ekspor pertama kali ke luar negeri,
1 Agustus 1977.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekjen
Kementerian ESDM Waryono Karno,

Domestik
Dirjen Migas ESDM Evita Legowo, Kepala
BP Migas R Priyono, Kepala BPH Migas
Andi Noorsaman Sommeng dan Gubernur
Kaltim Awang Faroek Ishak
Hari Karyuliarto mengatakan pengapalan
LNG Bontang untuk Domestik merupakan
tonggak penting dan bersejarah bagi upaya
bangsa Indonesia dalam membangun
kemandirian dan ketahanan energinya.
LNG ini akan dikirim ke Teluk Jakarta untuk
proyek Floating Storage Regasification Unit
(FSRU) Jawa Barat sebanyak 11,75 juta
metrik ton selama 11 tahun. n
Foto : Dok. Pertamina
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Visi BOD

Tantangan

Baru

Pada 18 April lalu, melalui surat keputusan No.
SK-186/MBU/2012, Menteri Negara BUMN Dahlan
Iskan menetapkan empat direksi Pertamina dan
penambahan satu direktur baru, yaitu Direktur Gas.
Keputusan ini diambil dalam rangka peningkatan
efisiensi dan kinerja serta menguatkan proses bisnis
maupun transformasi dalam menjawab tantangan
di masa yang akan datang.
Perubahan susunan direksi ini tidak akan diikuti
perubahan program kerja yang sedang dijalankan.
Namun, dengan dukungan seluruh insan Pertamina,
saya minta para direksi baru harus berlari cepat.
Jadi mulai hari ini, kerja, kerja, kerja dan cepat,
cepat, cepat. Tidak cukup hanya kerja, tapi juga
harus cepat!
Selamat bekerja untuk para direksi baru.
Salam,
Foto : Pertamina

KAREN AGUSTIAWAN
Direktur Utama
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Warta Utama

DreamTeam

Mengawal

Energy
Holding

Menteri Negara BUMN merombak Direksi Pertamina. Ada direktur yang khusus
menangani gas. Semua pejabat baru dijaring dari talent pool Pertamina.
Bukan pergantian mendadak.
Ada yang lain dengan kegiatan town hall
meeting di lantai M Kantor Pusat Pertamina
Senin, 23 April 2012. Lima wajah baru Direksi
Pertamina untuk pertama kalinya diperkenalkan
kepada pekerja di perusahaan energi terbesar
di tanah air itu. Sejak resmi diangkat lewat
SK Menteri BUMN No. 186/MBU/2012, Rabu
(18/4), baru kali ini pekerja bertatap langsung
dengan jajaran direksi baru yang disebut
Menteri Negara (Menneg) BUMN Dahlan Iskan
sebagai “Dream Team Pertamina”.
Acara perkenalan Direksi baru secara
langsung di-relay di unit produksi, unit pemasaran
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dan juga anak perusahaan Pertamina. Suasana
akrab terasa saat Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan memperkenalkan satu per
satu jajaran direksi baru yang akan membawa
perusahaan ini mencapai tujuan RKAP yang
diharapkan. “Dalam rangka peningkatan
efisiensi dan kinerja serta menguatkan proses
bisnis maupun transformasi dalam rangka
menjawab tantangan di masa yang akan datang,
maka dipandang perlu melakukan perubahan
dan penambahan susunan keanggotaan direksi
perusahaan PT Pertamina (Persero),” ujar
Karen saat membuka town hall meeting.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memperkenalkan
satu per satu jajaran direksi baru yang akan membawa
perusahaan ini mencapai tujuan RKAP yang diharapkan.
Foto : Kuntoro

Kelima wajah baru yang diperkenalkan
adalah Evita Maryanti Tagor sebagai Direktur
SDM, Luhur Budi Djatmiko sebagai Direktur
Umum, Chrisna Damayanto sebagai Direktur
Pengolahan, Hanung Budya Direktur Pemasaran
dan Niaga, serta Hari Karyuliarto sebagai
Direktur Gas.
Dari kelima posisi tersebut, Direktur Gas
merupakan pos baru yang tak pernah ada dalam
tradisi Pertamina sebelumnya. Menneg BUMN
Dahlan Iskan menyebutkan Direktur Gas perlu
diadakan untuk strategi bisnis Pertamina di masa
yang akan datang. Ibarat sedang bertanding di
pacuan kuda, untuk memenangkan persaingan
Pertamina harus menunggang kuda kuat yang
bisa dipacu kencang.
Dahlan menilai, minyak yang selama ini
menopang kehidupan tak hanya Pertamina, tapi
juga Indonesia, mulai sulit untuk diandalkan.
”Minyak itu seperti kuda yang sakit-sakitan
karena turun terus. Gaslah kuda yang kuat

sekarang ini,” ujar Dahlan mengibaratkan.
Dengan keyakinan bisa jadi kuda pacu baru
itulah, dalam kabinet baru Pertamina, Dahlan
menyelipkan posisi Direktur gas. ”Tidak logis
kalau masa depan kita lebih banyak di gas,
sementara tidak ada direktorat yang fokus
mengurusi gas, ” katanya.
Ia menyebutkan lifting minyak Indonesia
makin hari makin turun. Sebaliknya cadangan
gas tanah air masih besar. ”Gas juga dibutuhkan
oleh industri Indonesia,”ujarnya. Karena itu,
menurut Dahlan, kalau Pertamina memiliki
Direktur Hulu yang berkaitan dengan eksplorasi
minyak, maka Pertamina juga harus memiliki
Direktur Gas yang khusus menangani gas
yang masa depannya begitu bagus. Dengan
adanya direktorat baru ini, berarti gas mendapat
perhatian yang lebih besar lagi.
Karen Agustiawan pun mengakui, gas
menjadi bisnis penting Pertamina di masa
mendatang. ”Kami melihat, ke depan Indonesia
Mei 2012
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Secara terpisah baik Karen maupun Dahlan menegaskan, pergantian
Direksi kali ini bukan tiba-tiba. Cuma, Menneg BUMN sekarang lebih memilih
”silent operation”. Sebagai ”orang media”, Dahlan tahu persis, pergantian
Direksi Pertamina selama ini kerap dijadikan komoditas politik.
Foto : Kuntoro

akan dominan di gas,” ujarnya. Ia menyebutkan
dua blok gas yang punya cadangan besar
yang sebentar lagi berdenyut, yakni Natuna
dan Masela. Selain itu regasification juga akan
hidup.
Menurut Karen, semua bisnis gas itu harus
dikelola BUMN. Sekarang ini, Arun utara
sampai selatan, pipanya dikerjakan Pertamina.
Begitupun dengan Semarang – Gresik dan
Cirebon – Semarang. “Jadi memang harus ada
Direktorat Gas di Pertamina,” ujar Karen.
Secara terpisah baik Karen maupun Dahlan
menegaskan, pergantian Direksi kali ini bukan
tiba-tiba. Cuma, Menneg BUMN kali ini lebih
memilih ”silent operation”. Sebagai ”orang
media”, Dahlan tahu persis, pergantian Direksi
Pertamina selama ini kerap dijadikan komoditas
politik. Setiap ada rencana pergantian, media
ramai mengupasnya. Seringkali pergantian
urung dilaksanakan karena berita terlanjur
heboh.
Penunjukan menjadi direktur disampaikan
kepada yang bersangkutan pas hari pelantikan.
Contohnya, Hanung Budya yang mengakui baru
mengetahui dirinya diangkat sebagai Direktur
Pemasaran dan Niaga pada Rabu, 18 April
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2011 sekitar pukul 11.00 WIB. Pemberitahuan
dilakukan lewat SMS. Saat itu, dia diminta
menghadap ke ruangan Direktur Utama.
Pada Rabu itu, pertama, anggota direksi
lama yang akan diganti dipanggil oleh Dirut
Pertamina Karen Agustiawan. Selesai satu
jam, giliran calon anggota direksi yang baru
dipanggil oleh Dirut. Setelah itu, mereka semua
berangkat bersama ke Kantor Menteri Negara
BUMN untuk pengukuhan dan serah terima
jabatan saat itu juga. Jadi, tak sempat terendus
media. Pers baru tahu setelah dikirim rilis resmi
oleh Pertamina.
Dahlan menyebutkan, pergantian Direksi
Pertamina sudah dipersiapkan sebulan lebih.
Jadi, tidak tiba-tiba. Para pejabat terpilih pun
telah menjalani tes fit and proper (kepatutan dan
kelayakan) yang lazim dilakukan kementerian
BUMN setiap memilih Direksi BUMN.
Dahlan menegaskan pengangkatan lima
direksi di PT Pertamina (Persero) merupakan
contoh dari tim impian alias dream team
untuk memperkuat kepemimpinan yang solid,
seperti dicanangkan Presiden SBY. Pejabat
yang ditunjuk semuanya dari Pertamina, tak
ada titipan dari luar. Mereka dianggap sebagai

calon terbaik dan sudah mengenal seluk beluk
Pertamina karena lama berkarier di sana.
”Kementerian BUMN bertanya kepada Dirut
siapa saja yang masuk dalam dream teamnya, terus Dirut mengajukan usulan,”katanya.
Kementerian BUMN kemudian menelaah
usulan tersebut. “Kalau yang diajukan dirut itu
syarat-syarat administrasinya sudah oke, sudah
menjalani fit and proper test. Kemudian tidak
ada catatan di bidang integritas ya sudah kita
menyetujui. Gitu aja,” ungkap Dahlan.
Karen Agistiawan mengakui beberapa waktu
lalu saat Pertamina akan menerbitkan global
bond, Dahlan Iskan sudah meminta daftar talent
pool Pertamina. Permintaan itu didorong oleh
keinginan Dahlan untuk menjadikan Pertamina
sebagai energy holding yang pertama Indonesia,
seperti Temasek Holding di Singapura. Waktu
untuk mewujudkan itu tak banyak, hanya dua
tahun sesuai dengan masa jabatannya sebagai
Menteri Negara BUMN. Untuk itu, Dahlan harus
menyiapkan ”dream team” untuk mempercepat
terwujudnya energy holding.
Karen pun kemudian menyorongkan daftar

talent pool ke Kementerian BUMN yang didapat
dari Direktur SDM Pertamina sebelumnya,
Rukmi Hadihartini. Daftar itu telah mendapat
restu dari jajaran Komisaris Pertamina. “Tidak
ada orang luar. Karena dalam daftar tersebut
semua orang dalam Pertamina,” tambahnya.
”Jadi pergantiannya memang tidak mendadak,”
Karen menambahkan.
Di talent pool itu, ada hasil DDI, hasil fit
and proper test, dan latar belakang pendidikan
serta experiences. “Nah, itu semuanya dilihat,
termasuk track record success story,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan pergantian direksi
sebagai hal lumrah . “Pak Dahlan kan orang yang
pragmatis, Dia ingin melihat Pertamina menjadi
energy holding,” kata Karen. Dengan status
sebagai energy holding nantinya Pertamina
banyak bekerja sama dengan pihak-pihak lain.
Sehingga perlu orang-orang yang bukan hanya
tahu masalah technical, tetapi juga memiliki jiwa
entrepreneurship yang besar.
•••
Saat town hall meeting, para pekerja
antusias dan serius menyimak perkenalan

Menurut Menneg BUMN, minyak yang selama ini menopang
kehidupan Indonesia, mulai sulit untuk diandalkan. ”Minyak itu
seperti kuda yang sakit-sakitan karena turun terus. Gaslah kuda
yang kuat sekarang ini,” ujar Dahlan Iskan mengibaratkan.
Foto : Kuntoro
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Karen Agustiawan pun mengakui, gas menjadi bisnis penting Pertamina di masa
mendatang. ”Kami melihat, ke depan Indonesia akan dominan di gas,” ujarnya.
Ia menyebutkan dua blok gas yang punya cadangan besar yang sebentar lagi
berdenyut, yakni Natuna dan Masela. Selain itu regasification juga akan hidup.
Foto : Dok. Pertamina

masing-masing direksi, serta harapan para
Direksi baru dalam menjalankan tugasnya.
Bahwa tidak akan ada perubahan besar dalam
program yang dijalankan, masih melanjutkan
program direksi lama, namun harus berlari
cepat.
”Saya berharap kepada seluruh pekerja
Pertamina untuk membantu dan meneruskan
program-program Pak Edi Setianto dan semoga
bisa berjalan dengan baik. Saya mendapat
amanah utama dari Menteri dan Ibu Dirut,
yaitu proyek di Balongan dan Jawa Timur untuk
segera dijalankan,”ungkap Chrisna yang baru
didapuk menjadi Direktur Pengolahan.
Hal senada juga disampaikan Direktur
Umum baru, Luhur Budi Djatmiko. “Kita harus
bisa merealisasikan target kinerja yang telah
kita sepakati. Jika bisa, kita selesaikan lebih
cepat. Karena itu transformasi harus kita
lakukan secara berkesinambungan. Ini semua
kita lakukan demi Pertamina menjadi lebih
baik,”janji Luhur.
Berkebaya Biru, Karen tampak anggun
namun tetap tegas saat memberikan amanat
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kepada para Direksi baru, sebelum digelar
acara Hari Kartini di tempat yang sama. “Jadi
mulai hari ini, kerja, kerja, kerja dan cepat,
cepat, cepat. Tidak cukup hanya kerja, tapi juga
harus cepat!” tegasnya.
Para pekerja memberikan applause kepada
para direksi baru yang nantinya akan membawa
perusahaan agar bergerak lebih cepat. Namanama direksi baru itu tidak asing di telinga.
Pekerja yang mengikuti kegiatan town hall
meeting dengan antusias menyimak profil
direksi baru yang diharapkan membawa
perubahan yang signifikan. “Saya yakin direksi
baru sekarang adalah orang-orang pilihan yang
akan membawa Pertamina menuju ke arah yang
lebih baik sehingga bisa mewujudkan visinya
sebagai perusahaan energi berkelas dunia, “ujar
Nerisa Pitrasari salah satu pekerja Pertamina.
“Saya pribadi berharap para direksi baru bisa
segera bekerja tanpa melalui proses panjang
penyesuaian, karena mereka sudah lama di
Pertamina. Sudah tahu budaya, tantangan dan
kekurangannya,”tambahnya.
Apa yang disampaikan Karen dan para

Foto : Priyo Widiyanto

pekerja memang benar adanya. Jajaran
direksi baru merupakan orang lama Pertamina,
dengan pretasi mengesankan. Seperti Evita
M. Tagor yang bergabung di Pertamina
lewat jalur BPS (Bimbingan Profesi Sarjana)
tahun 1987. Perempuan kelahiran Jakarta itu
sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama
PT Tugu Pratama Indonesia, anak perusahaan
Pertamina. Di bawah kepemimpinannya, Tugu
yang sempat mengalami kesulitan finansial
berhasil memperoleh kenaikan laba yang
signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Demikian juga dengan Luhur yang masuk
ke Pertamina tahun 1980. Jabatan terakhirnya
sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal, yang
kini istilahnya menjadi Chief Executive Auditor.
Dia satu-satunya pejabat yang mengisi jabatan
itu sampai delapan tahun. Karena dianggap
berprestasi, dan belum ditemukan pengganti
yang cocok, masa pensiunnya yang mestinya
jatuh pada Juni tahun lalu diperpanjang.
Sementara Hanung Budya berkarier di
pemasaran dan niaga cukup lama, dengan
jabatan terakhir sebagai Direktur Utama PT

Para pekerja memberikan applause
kepada para direksi baru yang
nantinya akan membawa perusahaan
bergerak lebih cepat. Mereka
mengikuti town hall meeting dengan
antusias dan menyimak profil direksi
baru yang diharapkan membawa
perubahan yang signifikan.

LNG Badak. Hari Karyuliatro mantan Sekper
Pertamina lama malang melintang di bisnis
LNG Pertamina. Dari awal berkarir di Pertamina,
mantan VP LNG itu memang disiapkan untuk
menjadi ahli LNG.
Chrisna Damayanto telah 31 tahun meng
abdikan hidupnya di Direktorat Pengolahan. Ia
memegang jabatan strategis dan jalur keras di
Pengolahan. “Mengutip lagu Anang, separuh
jiwaku melayang, di sini saya katakan lebih dari
separuh jiwaku hanya untuk Pertamina. Karena,
di antara jajaran direksi ini, sayalah yang paling
tua,”ujar Chrisna saat memberikan sambutan
perkenalan direksi baru. n DSU/SHA/UHK
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Foto : Tatan Agus RST

Chrisna Damayanto

Lulus dari Fakultas Teknik Kimia
Universitas Sriwijaya, Palem
bang tahun 1981. Memulai
karier di PT Asuransi Jiwasraya,
Palembang pada 1977-1979.
Karier di PT Pertamina (Persero)
dimulai di Sungai Gerong (19811983). Kemudian sejak 19831999 berkarier di Plaju dengan
berbagai jabatan, Manajer
Kilang (1999-2003), Manajer
Perencanaan BBM (2003-2006),
Manajer Perencanaan Operasi
Pengolahan (2006), Kepala Divisi
Perencanaan dan Pengadaan
(2007-2008), GM Unit Pengolahan
IV Cilacap (2008-2009), GM
Refinery Unit IV Cilacap (2009),
dan sebelum memasuki masa
purna karya, pria kelahiran
Muara Enim ini menjabat Senior
Vice President Refining Operation
(2009-2010). Sejak 18 April 2012
menjabat sebagai Direktur
Pengolahan PT Pertamina
(Persero).

Direktur Pengolahan PT. Pertamina (Persero)
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Bekerja

dengan
Hati

Sudah mengajukan permo
honan pensiun, Chrisna
Damayanto malah dipilih
menjadi Direktur Pengolahan.
Akan membenahi motivasi
kerja karyawan, serta
menjaga kilang lebih
ekonomis, andal, dan safety.

Duduk berderet dengan empat petinggi
baru Pertamina lainya di acara Town Hall
Meeting di Kantor Pertamina Pusat, 23 April
2012, Chrisna Damayanto, terlihat rileks. Saat
diminta memberi sepatah dua kata, Dia sem
pat memplesetkan penggalan penyayi pop
Anang, “Lebih dari separuh jiwaku ada di sini,
di Pertamina”.
Chrisna sebetulnya berencana untuk
mengakhiri pengabdianya di Pertamina, dan
berencana berlibur pada 6 Mei bersama anak
dan istrinya. Semua surat perijinan dan biaya
akomodasi sudah ia urus, namun sebuah pe
san singkat pada Rabu pagi 18 April 2012
pukul 08.00 WIB mengubah segalanya.
Saat itu, Chrisna sama sekali tidak
menduga kalau undangan itu berkaitan dengan
pelantikan dirinya sebagai bagian dari direksi.
“Undangannya hanya menyebutkan, Deputi
Kementerian BUMN mengundang saya untuk
rapat dengan agenda perubahan pengurus
Pertamina,” tandasnya.
Guna memastikan maksud dari sms
tersebut, Chrisna kemudian bertanya kepada
Kepala Biro Direksi Pertamina, Ginanjar.
“Pak undangan apa ini. Lalu pakaiannya
bagaimana? Kan saya mau tanya, apa
PSL batik apa jas?” Ginanjar pun kemudian
memberitahu bahwa Chrisna diundang juga
menghadap oleh Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan pada pukul 15.00 WIB,
sebelum ke Kementerian BUMN.
Saat ke ruangan Dirut, sudah hadir Hanung
Budya, Hari Karyuliarto, Evita M. Tagor dan
Luhur Budi Djatmiko. Percakapan dengan
Karen tak berlangsung lama, hanya berselang
lima sampai sepuluh menit. Di situlah, mereka
dikasih tahu tentang pengangkatan sebagai
direksi baru Pertamina. “Ibu Dirut mendoakan
dan mengharapkan kerja samanya,”ujar
Chrisna.
Chrisna mengaku sempat dua kali mengikuti
fit and proper test di Kantor Kementerian
BUMN. Pertama pada 2010 dan yang kedua
delapan bulan lalu. Pada tes kedua, ia diminta
membuat makalah tentang apa saja yang
akan dilakukan jika terpilih menjadi Direktur

Pengolahan. Dalam lima lembar kertas,
ia menguraikan tiga hal soal pengolahan,
yakni ekonomis, andal yang artinya proses
produksi berjalan lancar, dan safety. Tak lupa
juga, Chrisna jelaskan bagaimana proses
pengadaan minyak mentah dengan murah.
Kepada Warta Pertamina, Chrisna me
maparkan rencana yang akan ia kerjakan di
Pengolahan. “Kilang kita ini sudah cukup tua,
teknologi sudah lama, tentunya secara pelan
tapi pasti kita harus mengganti peralatanperalatan kita,” ujarnya. Ia menyebutkan
sistem kerja di pengolahan sebenarnya sudah
berjalan di track-nya, namun ada yang perlu
dibenahi. “Yang saya akan benahi adalah
motivasi kerja,” ucapnya.
Kemudian, Chrisna menegaskan filosofi
hidup yang akan ditularkannya ke rekanrekannya di tempat kerja, terutama di bagian
Pengolahan. Menurutnya, bekerja itu harus
senang, bekerja harus dari hati. Kalau bekerja
dari hati dan pikiran, hasilnya juga akan
memuaskan. “Nah itu prinsip yang akan saya
gulirkan ke bawahan. Itu salah satu program
saya,” tutur Chrisna.
Terkait dengan masalah teknis, Chrisna
akan melakukan percepatan pembangunan
kilang di Jawa Timur dan Balongan. “Kebetulan
saya sempat di project PKM 2 Kilang Musi.
Jadi saya bisa membawa adik-adik saya itu
melakukan percepatan,” ungkap Chrisna
menyebut para juniornya dengan sebutan
adik.
Ia mengaku akan menjaga kilang lebih
profesional, terutama dalam perencanaan
dan keekonomian. Pengalamannya sebagai
kepala divisi dan deputi direktur di Pengolahan
membuatnya paham betul bagaimana memilih
crude yang murah. “Tujuannya bagaimana
menghasilkan produk yang efisien, sehingga
kilang untung, “ ujar Chrisna.
Ia pun akan memprioritaskan safety. Semua
prosedur keselamatan dan lain sebagainya
harus dilakukan oleh seluruh pekerja, baik
bawahan atau atasan. “Program ini akan saya
gulirkan terus. Bila perlu saya akan turun lang
sung untuk mengawasi di lapangan,” jelasnya.
Mei 2012
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Tatkala membaca sebuah buletin, 44
tahun silam, Chrisna kecil menyimpan rasa
penasaran besar terhadap sosok seorang pria
yang selalu terpampang di bulletin Panorama,
sebuah in house media keluaran perusahaan
minyak PT. Stanvac Indonesia.
Pria dalam potret itu berwajah rupawan,
berkaca mata hitam, dengan tubuh ideal. Dalam
foto tersebut selalu tertulis Area Manager,
Superintendent Area. Foto dan istilah asing
itu mendorong Chrisna untuk bertanya kepada
ayahnya, M. Yusuf Tumenggung yang saat
itu bekerja sebagai pegawai keuangan di
Stanvac.
“Ayah, orang ini siapa? Area superintendent
engineer itu apa?” begitulah Chrisna muda
yang masih duduk di bangku SMP, bertanya
kepada ayahnya. Kemudian ayahnya menja
wab, itu adalah Toni Bisono (ayah penyanyi
terkenal Tika Bisono, red) seorang insinyur
superintendent yang bekerja sebagai superin
tendent area engineer. “Apa bagus nih yah
kerjaan dia ini?” sambung Chrisna dengan dialek
Palembang. Kemudian ayahnya tersenyum
dan menjelaskan dengan sederhana. “Dia ini
insinyur dari ITB, kalau mau seperti dia SMA
nya harus pas pal,” sahut ayahnya.
Sosok Toni Bisono kian mendengung dan
menghantui kepalanya. Chrisna kemudian
mulai mentasbihkan diri untuk bekerja di peru
sahaan Migas suatu saat nanti. Ia terobsesi
untuk bisa menjadi seperti Toni Bisono.
Setamat SMA, pria kelahiran Muara Enim
18 Mei 1955 mempersiapkan road mapnya untuk menjadi seperti Toni Bisono dan
bekerja di Migas. Ia berencana menyambangi
Jawa, dan berharap ITB atau UGM sebagai
tempatnya ditempa. Namun apa mau
dikata, rencana hanyalah rencana, nasib
berkendak lain. Chrisna pun akhirnya masuk
ke Universitas Sriwijaya (Unsri) mengambil
jurusan teknik kimia. “Sebenarnya, larangan
kuliah di Jawa membuat saya lemas, namun
ayah saya memberikan semangat untuk
berkarya,” ungkap Chrisna saat ditemui di
pekarangan belakang rumahnya di Bekasi
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Selatan, (22/4). Kata-kata ayahnya saat itu
terus mendengung dan tertanam di kepalanya
hingga kini. “Jadikanlah dirimu itu seperti
emas. Kalau emas itu jatuh di comberan atau
dimana saja dan dilihat orang, emas itu akan
diambil oleh orang itu, dan akan dibersihkan
dan disimpannya. Ditaruh di tempat yang
terhormat, minimal di jari manis seseorang,”
ujar Chrisna menirukan kata-kata ayahnya.
Dan setelah enam tahun menjadi maha
siswa, jadilah Chrisna seorang insinyur. Ia
kemudian bekerja di Asa Merah, daerah
Sekayu, Musi Banyu Asin. Merasa tidak cocok
dengan lingkungan kerja, Chrisna yang gemar
travelling ini memutuskan untuk berhenti dan
memutar haluan. Saat libur, ia pun jalan-jalan
ke kota Palembang. Pas ada penerimaaan
Pertamina Pengolahan. “Saya daftar dan
lulus,” kata Chrisna yang lahir di keluarga
dengan pendidikan religi yang ketat. “Saya
tinggalkan kerjaan lama saya, tapi tetap ingin
menjadi seperti Toni Bisono. Alhamdulillah
sekarang, lebih dari Toni Bisono,” ujarnya
mengucap syukur.
		
•••
Menjadi Direktur Pengolahan Pertamina
tidak pernah terbayang sebelumnya. Ia meng
aku selama bekerja yang ia tahu adalah
bekerja dengan hati, senang, dan dengan
sebaik mungkin, tak pernah punya target mu
luk-muluk.
Chrisna kemudian memutar memorinya
saat awal dulu ketika ia pertama kali merintis
karier di Pertamina. Tiga tahun berselang ia pun
melepas masa lajang, meminang Siti Maria.
“Kalau target itu kan Tuhan yang menentukan.
Dari dulu, coba tanya istri saya, kalau sudah
ada tape deck, televisi, dan sepeda motor, ya
cukup... Itu tujuan saya masuk Pertamina dulu.
Sudah tercapai semua kan?” ucap pria yang
memang gemar mendengarkan musik itu.
Karena tiga program terpenuhi, semuanya
kemudian mengalir, ia mengaku mengikuti ritme
yang diberikan Tuhan kepadanya. Tentunya
dengan filosofi yang dia pegang, fokus, ulet,
dan profesional. Chrisna memang seorang

Chrisna Damayanto ketika menjadi SVP Operasi Pengolahan
mendampingi Direktur Pengolahan sebelumnya, Edi Setianto dalam
sebuah acara. Bekerja dengan hati, senang, dan sebaik mungkin
membuatnya menjadi orang nomor satu di Direktorat Pengolahan.
Foto : Kuntoro

workacholic. “Saya ulet, fokus, dan sedikit naif
karena menomorduakan keluarga,” katanya.
Ia beralasan, lebih dulu melamar Pertamina
dibandingkan istrinya.
Meski begitu, toh istrinya tidak merasa
dinomorduakan. Bagi Maria, Chrisna adalah
sosok pekerja keras dan berkomitmen pada
keluarga. Buktinya saat pertama kelahiran
putera pertama mereka pada tahun 1985,
Chrisna berkomitmen pada pukul empat sore
pulang untuk mengasuh anaknya.
Chrisna berkomitmen kepada istrinya
membantu mengasuh anak. Kebetulan
kantornya tak jauh dari rumah yang merupakan
komplek perumahan untuk karyawan. Jadi,
setelah jam kantor selesai, dia balik dulu
ke rumah membawa anaknya. “Saya bawa
dua anak saya itu ke kantor, sambil bawa
makanannya. Saya ajak dia kerja, sampai jam
9 dia sudah ngantuk, maka saya pulang,” ujar
Chrisna. Bagaimanapun dia harus memenuhi
target yang dibebankan atasan kepadanya.
		
•••
Chrisna dikenang sebagai bos yang ramah,
yang berhubungan baik dengan karyawannya,

di level manapun. Karyawan dianggapnya
sebagai sahabat. Sarah, yang sempat menjadi
staf Public Relations di Cilacap, tempat Chrisna
menjadi General Manager menuturkan,“Pak
Chrisna itu ramah banget sama bawahan.
Menyapa siapa aja, bahkan cleaning service
sekalipun. Padahal kan umumnya kalau posisi
GM itu biasanya ditinggikan dan cenderung
jauh dari bawahan.”
Sarah mengatakan, Chrisna adalah
pemimpin yang bertanggung jawab, fokus,
dan tegas. Sebagai GM, ia selalu datang tepat
waktu bahkan lebih pagi dan pulang paling
telat. Dia juga mau mem-back up. “Setiap
kali ada kegiatan CSR ke pelosok, beliau mau
menyempatkan diri untuk ikut serta, “ katanya.
Tak heran di masa kepemimpinannya,
pada akhir 2009 RU IV CIlacap mendapatkan
penghargaan Poper Emas. Salah satu point
penilaian dari Proper Emas tersebut adalah
suksesnya pelaksanaan CSR di masyarakat.
Sarah mengakui, sebagai pimpinan tertinggi
di Unit Pengolahan itu, andil Chrisna sangat
besar menyukseskan program CSR Pertamina
disana.nSHA
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Lulus dari Fakultas Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung Tahun
1983. Memulai karier di PT Pertamina (Persero) pada tahun
1984 dan ditugaskan di Direktorat Pemasaran & Niaga sampai
dengan tahun 2004 dengan berbagai jabatan. Kemudian
menjadi Manajer Hupmas (2004), Kepala Divisi Hupmas (2004),
diperbantukan ke Perta Oil Marketing Corp. HK (2004 – 2005), GM
Gas Domestik (2006), Deputi Direktur Pemasaran & Niaga (2006),
Deputi Direktur Pemasaran & Distribusi (2007), Deputi Direktur
Pemasaran (2007-2010), dan menjadi Presiden Direktur PT Badak
NGL (2010-2012). Sejak 18 April 2012 menjabat sebagai Direktur
Pemasaran & Niaga PT Pertamina (Persero).

Foto : Priyo Widiyanto

Hanung Budya
Direktur Pemasaran dan Niaga
PT. Pertamina (Persero)

Hindari Pola Pikir

Premium

Pengangkatan sebagai direktur diterimanya lewat SMS. Membakar semangat
pekerja di Direktorat Pemasaran dan Niaga untuk bekerja keras dan cerdas.
Diyakini mampu berlari cepat menghadapi tantangan masa depan.
Hanung Budya bergerak cepat. Dua hari
setelah penunjukannya sebagai Direktur
Pemasaran dan Niaga, ia langsung melakukan
sidak ke Terminal BBM Plumpang. Padahal
saat itu hari Sabtu yang merupakan hari libur.
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Sehari sebelumnya, alumnus Teknis Mesin ITB
itu menyempatkan bertemu dengan jajaran PDN
di Kantor Pusat Pertamina.
Dalam kedua kesempatan itu, Hanung
membakar semangat anak buahnya. Menurutnya,

tugas dan tanggung jawab bagian Pemasaran dan
Niaga adalah memasarkan dan menjual. “Bukan
ribet dengan organisasi, bukan ribet dengan fasilitas,
bukan ribet dengan golongan yang belum naik,
bukan ribet dengan rumah dinas,” tandasnya.
Untuk itu, jabatan ataupun pekerjaan
harus dimaknai sebagai amanah, yang harus
dipertanggungjawabkan. “Kalau jabatan atau
pekerjaan dimaknai sebagai tanggung jawab
tidak akan ada hal yang aneh,” ujarnya. Ia
mengarisbawahi pentingnya mensyukuri yang
sudah didapatkan. “Rasa syukur harus dimaknai
dengan bekerja lebih keras lagi, dengan
antusias,” ujarnya.
Sebagai orang yang lama berkecimpung
di Pemasaran dan Niaga, Hanung tahu
persis tugasnya berjibun. Untunglah, menurut
Hanung, Direktorat Pemasaran Dan Niaga
sudah mempunyai insfrastruktur, kesisteman
dan sumber daya yang bagus. Namun ia
berpendapat, masih ada yang perlu ditingkatkan,
yaitu semangat kerja keras dan pengabdian para
pekerja. “Sehingga at the end of the day, kita bisa
memastikan bahwa setiap liter BBM bersubsidi
itu tidak akan diselewengkan, dan tidak terjadi
lagi penyelundupan BBM,” tegas Hanung.
Hanung pun mengakui, untuk melakukan
pengawasan BBM bersubsidi, tidak bisa
dikerjakan sendirian oleh Direktorat Pemasaran
& Niaga. “Ini kerja lintas direktorat dan lintas
fungsi. Tetapi kita melakukan semaksimal
mungkin porsi kita, agar ke depan tidak ada lagi
penyelewengan BBM,” ujarnya.
Penugasan dari pemerintah ini memang harus
dijalani maksimal. “Walaupun profit Pertamina
bisa melambung sampai Rp 40 T, tetapi kalau
tugas pengendalian BBM ini gagal, maka wajah
Pertamina akan sangat jelek,” ujar Hanung saat
memperkenalkan diri dalam town hall meeting.
Aspek lain yang juga harus diperhatikan,
yaitu aspek komersial dari sebuah korporasi.
Menurutnya, Pemasaran & Niaga harus menjual
produk. “Kita tidak boleh heboh dengan hal-hal
yang kecil. Tanggung jawab utama Pemasaran
& Niaga adalah menjual produk,” tegas Hanung.
Ia meminta para pekerja MNT (Marketing and

Trading, red) untuk berpikir secara praktis,
mengambil keputusan yang cepat, membuat
terobosan dan harus berorientasi pada solusi.
Hanung berkali-kali mengingatkan fungsi
dan tugas Pemasaran & Niaga untuk berjualan.
Ia menyontohkan BBM Retail yang sekarang
sebagian aktivitasnya masih didominasi
pekerjaaan distribusi, harus mulai mengubah
mindset. Menurut Hanung, begitu ada
pengendalian BBM bersubsidi, di Jabodetabek
akan ada pasar baru untuk BBM non subsidi,
sebesar 5.500 KL per hari. “Nah, bagaimana kita
merebut pasar ini?” tanya Hanung retoris.
Ia menegaskan, pola pikir sekarang tidak
boleh lagi pola pikir Premium. “Ibaratnya, Premium
sih tidak usah dijual. Dilarang saja malah dicuricuri kok...,” ujarnya. Ia menegaskan mayoritas
pekerjaan MNT selama ini baru sebatas menjadi
distributor dan polisi. “Distributor menyalurkan
Premium, dan polisi yang mengawasi. Jelas itu
bukan pekerjaan pemasaran dan penjualan!”
Hanung menegaskan.
Saat ditanya mengenai tata niaga gas,
Hanung menyebutkan akan dibicarakan secara
khusus dalam rapat BOD. “Yang pasti, apa yang
kami lakukan pasti yang terbaik untuk kemajuan,”
ujarnya. “Yang jadi pertimbangan pengambilan
keputusan adalah proses bisnis yang lebih efisien
dan memberikan added value yang maksimal
untuk perusahaan dan juga konsumen.”
Dengan beban berat tersebut, mampukah
Hanung membawa Direktorat Pemasaran dan
Niaga berlari? Beberapa pekerja di Direktorat
Pemasaran dan Niaga yang sempat dihubungi
Warta Pertamina yakin seluruh jajaran Pemasaran
& Niaga sanggup menjawab tantangan di masa
depan bersama direktur baru.
Arman Sis, salah seorang pekerja tersebut
mengatakan, Hanung akan bisa berlari cepat
dalam memimpin Pemasaran & Niaga. “Dia
sudah mengetahui jajaran yang dipimpinnya
sampai ke detailnya,” ujar Arman. Ia sendiri
mengaku pernah tergabung dalam satu tim
dengan Hanung ketika mengubah Terminal
BBM Plumpang, dari yang tadinya kumuh
menjadi world class terminal.nUHK
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Hari Karyuliarto
Direktur Gas PT. Pertamina (Persero)

Foto :Tatan Agus RST

Gas

Kembali
ke Jalur

Berbekal pengetahuannya dan pengalamannya di bisnis LNG, Hari Karyuliarto
ditunjuk menjadi Direktur Gas. Siap menjadi tulang punggung pemenuhan
gas domestik. Mengulangi era kejayaan LNG di era 70-an.
Undangan yang diterimanya hanyalah
pemberitahuan akan terjadi pergantian pengurus
perusahaan. Bagi seorang Corporate Secretary,
jamak belaka mendapat undangan seperti itu. Ia
sama sekali tak menyangka akan menjadi salah
satu aktor pada acara yang berlangsung di
Kementerian Negera BUMN pada Rabu 18 April
tersebut. “Saya diberitahu menjadi Direktur Gas
pada saat pelantikan,” ujar Hari Karyuliarto.
Berbeda dengan koleganya yang lain, Hari
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tak menggantikan siapa-siapa. Dia adalah
orang pertama yang dipercaya menduduki
pos baru. Direktur Gas tak pernah ada dalam
sejarah Pertamina sebelumnya. Barangkali
karena tak menggantikan siapa-siapa tersebut,
Harry tak diberitahu terlebih dulu. Sementara
untuk pergantian direksi yang lain, pejabat baru
maupun pejabat lama diberitahu beberapa jam
sebelum pelantikan.
Pos Direktur Gas perlu diadakan, seperti

disampaikan Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan karena gas akan menjadi tumpuan
bisnis Pertamina di masa datang, menggantikan
minyak yang mulai redup yang disebut Menteri
Negara BUMN bagai kuda yang sakit-sakitan.
Sedangkan, gas merupakan kuda yang
kuat yang bisa dipacu untuk memenangkan
pacuan. Cadangan terbuktinya jauh lebih besar
dibandingkan minyak.
Dengan posisi strategis seperti itu, tentunya
harus dipilih kader mumpuni yang mengerti gas
luar dalam. Untuk itulah, dipilih Hari Karyuliarto.
Meski setahun terakhir lebih disibukkan urusan
“rumah tangga” kantor sebagai Corporate
Secretary, Hari sebetulnya jagoan gas. Selama
sembilan belas tahun, dia malang melintang di
panggung “LNG”. Dia terlibat dalam berbagai
proyek gas. Terakhir, dia dipercaya untuk
ikut mendesain proyek Nusantara Regas dan
Donggi Senoro. Nusantara Regas merupakan
perusahaan patungan Pertamina - PGN dengan
komposisi saham 60% : 40%. Bisnis utamanya
pengoperasian FSRU yang kapal pertamanya
sudah berlabuh Jakarta, dikenal dengan FSRU
Regas Satu. Rabu, 25 April 2012, pengapalan
perdana LNG Bontang mulai dilakukan untuk
keperluan FSRU Regas tersebut.
Pengapalan LNG Bontang untuk domestik
merupakan tonggak penting dan bersejarah bagi
bangsa Indonesia dalam upaya membangun
kemandirian dan ketahanan energinya.
Momentum ini menjadi pintu bagi kegemilangan
industri LNG tanah air yang kedua, setelah
pada dekade 70-an Indonesia berhasil menjadi
pioneer bagi monetisasi gas bumi menjadi LNG
untuk tujuan ekspor, melalui dua fasilitas kilang
LNG, yaitu di Bontang, Kalimantan Timur dan
Arun, Nanggroe Aceh Darussalam.
“Pada saat itu, harga minyak masih relatif
rendah dan produksi minyak dalam negeri
masih tinggi sehingga gas bumi belum menjadi
prioritas pemanfaatannya di dalam negeri,” ujar
Hari. Kini, seiring dengan terus menurunnya
tingkat produksi minyak, di sisi lain produksi dan
temuan cadangan gas bumi terus meningkat,
serta kenaikan harga minyak mentah dunia
yang mendorong peningkatan harga produknya,

gas bumi yang relatif lebih murah mulai dilirik
konsumen dalam negeri.
Ke depan, permintaan gas domestik
diperkirakan akan terus meningkat pesat.
Hal ini dipicu oleh program pemerintah untuk
merevitalisasi pabrik pupuk guna meningkatkan
ketahanan pangan, optimalisasi pemanfaatan
gas bumi untuk pembangkit listrik, permintaan
bahan baku industri, serta program konversi
BBM ke bahan bakar gas untuk transportasi
dan rumah tangga.
“Peningkatan permintaan tersebut harus
dijawab dengan semakin banyaknya infrastruktur
penerima LNG dan pipa transportasi gas.
Pertamina siap menjadi back bone bagi upaya
pemenuhan kebutuhan gas tersebut dengan
mempercepat pembangunan infrastruktur gas
bumi nasional,” tuturnya.
Pertamina dalam jangka pendek segera
menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur
LNG nasional. Di antaranya modifikasi kilang
LNG Arun menjadi terminal penerima berikut
pipa transmisinya dari Aceh ke Sumatera
Utara, jaringan Integrated Trans Java Pipeline,
dan beberapa terminal penerima LNG mini di
sembilan titik untuk kebutuhan pembangkit
listrik PLN di Kawasan Timur Indonesia.
Triliunan rupiah akan dikucurkan untuk
membiayai proyek tersebut. Untuk modifikasi
kilang LNG Arun menjadi terminal penerima
LNG untuk revitalisasi industri dan peningkatan
daya mampu ketenagalistrikan di Aceh dan
juga Sumatera Utara, Integrated Trans Java
Pipeline (Cilegon-Gresik) dengan kapasitas
500 MMSCFD, dan LNG Kawasan Timur
Indonesia di sembilan lokasi untuk kebutuhan
ketenagalistrikan dengan perkiraan kapasitas
total 1,5 juta metrik ton per tahun. Terakhir,
infrastruktur Compressed Natural Gas (CNG)
dengan mother daughter system untuk
penyediaan bahan bakar gas bagi transportasi
darat.
•••
Hari Karyuliarto adalah seorang pekerja
keras. Datang sebelum jam kantor dan pulang
larut, juga melampaui jam kantor. “Pertamina ini
bagaikan rumah saya sendiri. Sehingga setiap
Mei 2012
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Sikap Hari Karyuliarto yang mudah berbaur meninggalkan
kesan mendalam pada diri anak buahnya.
Foto : Pertamina

rekan kerja itu saya anggap sebagai anggota
keluarga saya,” ujarnya. Ia menyebutkan
Pertamina memberikan benefit yang bagus bagi
karyawannya walaupun bukan yang terbaik,
terutama jika dibandingkan dengan perusahaan
minyak asing. “Mungkin perusahaan lain lebih
baik, tetapi Pertamina ini juga memberikan
satu kebanggaan terutama dalam membangun
bangsa dan negara,” ujarnya.
Teman-teman menganggapnya sebagai
pelobi yang bagus. Saat “rebutan” pengelolaan
aset Arun dan Bontang, sempat terjadi ketegang
an antara Pertamina dengan BP Migas yang
saat itu baru terbentuk. Pertamina menginginkan
mengelola aset tersebut, sedangkan BP Migas
termasuk eksponen lain di pemerintahan berdiri
di barisan yang berbeda yang menginginkan
aset-aset tersebut dikelola BUMN sendiri. “Disitu
saya betul-betul melihat karakter Pak Hari, yang
mengatasi perbedaan tersebut dengan smooth,”
ujar Henny Trisnadewi dari LNG Trading. Saat
itu, ia masih anak bawang yang baru masuk
Pertamina. Henny menyaksikan bagaimana
pontang-pantingnya Hari, lobi sana lobi sini.
Hari sendiri mengakui bahwa saat itu, untuk
urusan Arun dan Bontang, Pertamina tak sejalan
dengan banyak orang dan instansi, termasuk
BP Migas. “Tetapi perbedaan itu menurut saya
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bukan perbedaan yang signifikan,” ujarnya. Ia
percaya kalau dijelaskan dengan baik bukan
hanya BP Migas, Dirjen Migas, Kementerian
Keuangan dan Kementerian BUMN akan
mendukung Pertamina. “Karena keyakinan
itulah, maka kita tetap jalan meskipun banyak
perbedaan pendapat,” ujarnya.
Menurut Hari, Pertamina tidak memikirkan
kepentingan Pertamina secara korporasi saja,
tetapi juga mempertimbangkan kepentingan
nasional. Yaitu, bagaimana suatu perusahaan di
daerah Aceh yang dulu pernah berjasa kepada
rakyat Aceh akan ditutup kalau tidak ada bisnis
berikutnya. “Dari situlah kita merasa terbeban
secara moral untuk membangun kembali agar
PT Arun tetap dapat melakukan kegiatan bisnis
di era pasca gas,” ujarnya. Pengelolaan aset
Arun dan Bontang akhirnya diserahkan ke
Pertamina.
Hari memaknai setiap keberhasilannya
sebagai buah kerja tim. Ia menyebutkan banyak
kontrak yang telah diselesaikan, khususnya
LNG selama belasan tahun berkarier di
Pertamina. “Tapi ini bukan berarti hasil usaha
saya sendiri, tapi merupakaan hasil kerja sama
yang baik dengan rekan-rekan di LNG maupun
dengan rekan-rekan yang berada di luar gas,”
ujarnya. Menurutnya, sebuah proyek mustahil

terlaksana jika tak didukung bagian Keuangan
ataupun PIMR.
Dibandingkan dengan direksi lain yang
baru diangkat, tugas Hari relatif lebih berat.
Soalnya, Dia harus men-set up oganisisasi baru
di Direktorat Gas. Ia mengaku sudah punya
gambaran postur organisasi nantinya seperti
apa, termasuk hubungan dengan organ-organ
perusahaan yang selama ini mengurus gas.
Hari mengakui, sekarang ini fungsi gas
tercerai berai di banyak tempat di organisasi
Pertamina. “Banyak juga yang tidak dikelola
dengan baik, karena perhatian menajemen tidak
fokus,” ujarnya. Untuk itulah, diadakan Direktorat
khusus yang mengurus gas. “Direktorat Gas
akan melakukan pengintegrasian dalam rangka
memaksimalkan bisnis gas di Pertamina,” ujar
Hari. Tentu semuanya berdasarkan kajian.
Hari mengatakan organisasi merupakan
alat yang hendaknya dapat mengintegrasikan
seluruh bisnis gas strategi di Pertamina, mulai
dari hulu, midstream, dan hilir. Selain itu
organisasi harus bisa mengembangkan bisnis
gas itu sendiri, serta membangun added value
yang lebih dari bisnis yang ada ataupun yang
akan dikembangkan.
Untuk Hulu, Hari menegaskan tidak akan
mengambil alih pekerjaaan yang selama ini
sudah menjadi garapan Direktorat Hulu. “Kita
hanya memberi masukan kepada Hulu tentang
komersialisasi gas sehingga pengembangannya
maksimal,” ujarnya. Sementara untuk midstream
yang sekarang digarap Pertagas, koordinasinya
akan di bawah Direktorat Gas.
Diperkirakan pada 2020 nanti, demand gas
akan meningkat dua kali lipat. “Sekitar 70 dan 80
persennya itu harus dapat dikelola, baik itu hulu,
midstream maupun hilirnya,” ujar Hari.
Untuk memenuhi target tersebut, menurut
Hari, pihaknya akan memakai semaksimal
mungkin mapping yang sudah dilakukan,
termasuk meciptakan peluang bisnis baru. Ia
mencontohkan, sekarang ini orang tidak ada
yang melirik bisnis gas di wilayah Indonesia
Timur. Tapi dilihat dari kebutuhan listrik nasional,
mini LNG di kawasan Indonesia Timur masih

menguntungkan.
Lebih dari itu, menurut Hari, target-target
itu akan tercapai kalau ada kerja sama dari
berbagai pihak, baik yang tergabung di Direktorat
Gas ataupun dari direktorat lain. “Yang jelas
Direktorat Gas ini tidak akan berhasil kalau yang
bekerja hanya saya sendiri,” tegasnya.
					 •••
Meski hanya setahun menjabat Corporate
Secretary, Hari Karyuliarto meninggalkan kesan
mendalam pada diri anak buahnya. Mingguminggu pertama untuk mengenal seluruh
personel yang berjumlah lebih dari 50 orang,
stafnya membuatkan papan besar struktur
organisasi berikut foto masing-masing personil.
Daftar itu ditempelnya di dinding kantor. Setiap
kali rapat dengan pihak ketiga, mereka selalu
menanyakan papan besar tersebut. “Selalu
jadi ice breaking pembicaraan sebelum rapat,”
ujar Agus Mashud, Brand Manager, Corporate
Secretary PT Pertamina (Persero).
Agus menyebut sosok Hari mempunyai
asosiasi sangat tepat dengan Pertamina sebagai
global energy company. High profile dalam
penampilan, smart leadership, serta deep down.
Ia sosok yang baik, generous, dan mudah iba
terhadap orang kecil. Dalam konteks bisnis nasional
dan internasioanal, personal brand tersebut akan
sangat kuat dan membantu membawa image positif
perusahaan. “Saya melihat personal branding-nya
kuat,” Agus menegaskan.
Menurut Agus, Hari sangat terbuka. Setiap
level staf dapat berdiskusi dengannya secara
langsung. Pendekatannya sangat praktikal
dan rasional. Keteguhan hatinya atas suatu
tujuan yang diinginkannya, sangat men-drive
team untuk mewujudkan tujuan tersebut.
“Jejaring menjadi kunci suksesnya di Corporate
Secretary,” kata Agus. Mulai dari jaringan media,
eksternal relations (government, politisi, militer,
dan sebagainya), CSR (akademisi, LSM),
hingga kalangan investor, dikenalnya. “He is a
truly brilliant negotiator,” ujar Agus Mashud.
Kemampuannya bernyanyi dan pengeta
huannya tentang wine menjadi paduan yang pas
untuk memulai perundingan bisnis. nNDJ
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Foto : Tatan Agus RST

Warta Utama

Bekerja Dengan
Lahir di Jakarta, 9 Juni 1960. Pada
tahun 1985, lulus dari Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia dan
pada tahun 1998, mendapatkan
gelar Magister Manajemen dari
Universitas Indonesia. Memulai
karir di PT Pertamina (Persero)
pada tahun 1986 dan ditugaskan
di Direktorat Keuangan sampai
dengan tahun 2000 dengan
berbagai jabatan. Menjadi Kepala
Akuntansi Urusan Keuangan - Dit.
PPDN (2000-2001), Manajer Risiko &
Portofolio Keuangan - Dit. Hilir (20012004), Kepala Divisi Pendanaan
& Portofolio Anak Perusahaan
- Dit. Keuangan (2004-2006),
Deputi Direktur Perbendaharaan
& Pendanaan - Dit. Keuangan
(2006-2008), Deputi Direktur Operasi
Keuangan - Dit. Keuangan (2008),
Deputi Direktur Pendanaan &
Manajemen Risiko - Dit. Keuangan
(2008-2010), SVP Treasury &
Corporate Finance - Dit. Keuangan
(2010) dan Presiden Direktur PT
Tugu Pratama Indonesia (20102012). Sejak 18 April 2012 menjabat
sebagai Direktur Sumber Daya
Manusia PT Pertamina (Persero).
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Evita M. Tagor
Direktur SDM PT. Pertamina (Persero)

PASSION

Evita Tagor menyiapkan berbagai strategi untuk
membangun SDM Pertamina berkelas dunia.
Ancaman pembajakan dari perusahan lain
mengintai, terutama di hulu. Akan disiapkan sistem
remunerasi baru.

Hampir seluruh karier Evita Tagor dihabiskan sebagai “orang
keuangan”. Hanya sekali, ia bersentuhan dengan bidang SDM. Itu
pun bukan penugasan pekerjaan. Saat mendapat beasiswa belajar
dari Pertamina untuk jenjang S2 Magister Management Universitas
Indonesia, tesisnya mengenai ke-SDM-an.
Siapa sangka, kini perusahaan menugasinya memimpin
Direktorat SDM. Evita Tagor mengaku sempat menanyakan kepada
Direktur Utama Karen Agustiawan mengenai penunjukannya itu. Lalu
apa tanggapan Dirut? “Bu Karen bilang ini sudah melalui pemilihan
dan sudah ditentukan oleh Kementerian BUMN. Saya diminta
menjalankan dengan sebaik-baiknya jabatan yang diamanahkan
kepada saya,” ujar wanita yang hobi travelling ini. Ia sendiri baru

diberitahu Rabu, 18 April 2012 pukul15.00 WIB,
dua jam sebelum pelantikan.
Evita mengatakan, saat fit and proper test
Kementerian Negara BUMN, dia memang
sempat ditanyakan soal penataan SDM, selain
soal keuangan yang selama ini digelutinya. “Tapi
saya tidak tahu fit and proper test untuk jabatan
apa karena tak pernah diberitahu,” ujarnya.
Terpilihnya Evita tidaklah mengejutkan. Dia
dianggap berhasil memimpin PT Tugu Pratama
Indonesia (PT TPI) yang kala itu kondisi Saat
masuk, kondisi keuangan perusahaan itu merah.
Dengan berbagai terobosan yang dilakukannya,
Evita berhasil membalikkan keadaan itu. Dalam
waktu tidak sampai setahun, PT TPI berhasil
meningkatkan keuntungan yang signifikan.
Sekretaris Perseroan PT TPI Ronny Suhendi
menyebutkan, Evita sosok seorang pemimpin
yang lembut tetapi tegas. “Beliau sangat me
ngerti kapan harus tegas dan kapan harus me
rangkul anak buahnya untuk tetap termotivasi
dan bekerja maksimal,” ujarnya. Visi Evita,
menurut Ronny, sangat jauh ke depan.
Hal tersebut juga diamini Endah Supriyatni,
sekretaris Evita saat menjabat sebagai Deputi
Direktur Pendanaan & Manajemen Risiko.
Menurut Endah, Evita merupakan sosok sangat
gesit, lincah, gagah berani dan profesional.
“Ibu tidak pernah marah walau dikenal sebagai
pemimpin yang tegas,” kenangnya. Satu hal
lagi yang sangat berkesan bagi Endah.Sebagai
atasan, Evita dapat berperan sebagai sahabat
yang penuh kelembutan dan keibuan. Dengan
pendekatan informal seperti ini, passion karya
wan pun bakal tumbuh.
Semangat membangun passion itu dibawa
nya ke tempat tugas yang baru. Evita dengan
rendah hati menyebutkan akan meneruskan
kebijakan pendahulunya untuk membangun
SDM world class yang dianggapnya sudah baik.
“Saya harus belajar banyak,” ujarnya.
Ia berharap SDM Pertamina memiliki
ment al tangguh untuk mendukung rencana
kerja perusahaan. ”Kalau kita tidak punya
passion dalam pekerjaan kita, maka kita akan
menganggap pekerjaan kita tambah lama akan
bertambah berat,” ujarnya. Sebaliknya, jika

mempunyai passion, maka semua penugasan
akan menjadi sebuah tantangan. Ia berharap
SDM Pertamina melihat rencana-rencana kerja
agresif itu sebagai suatu passion dan tantangan.
Evita menyadari, hal tersebut tidak bisa dicapai
dengan mudah. “Mimpi saya, SDM Pertamina
bisa sebanyak mungkin sekolah ke luar negeri
dan kembali ke Pertamina untuk merapkan
ilmunya di perusahaan.”
Evita juga menyebutkan kapabilitas SDM
Pertamina sudah sangat baik, terutama di Hulu.
Menurutnya, banyak sekali perusahaan migas
lainnya yang mencari SDM dari Pertamina. “Kita
memiliki kualitas SDM yang baik sekali. Kadang
kita kurang mempromosikan kehebatan SDM
kita,” tegasnya.
Ia berterus terang, agar tenaga terampil
di Hulu tidak ‘dibajak’ perusahaan lain harus
mendapatkan remunerasi yang sesuai. Evita
tak menutup mata, sekarang ini ada SDM Di
rektorat Hulu yang kurang puas dengan sistem
remunerasi yang ada di Pertamina. “Itulah yang
nantinya saya benahi. Saya coba benchmark
dengan perusahaan asing,” kata Evita.
“Selama ini, penilaian terhadap SDM Per
tamina memang menggunakan satu sistem.
Untuk itu, menurut Evita, perlu dipikirkan
memberikan sistem remunerasi yang spesifik
untuk masing-masing direktorat sesuai dengan
pencapaiannya. Tentu saja konsepnya harus
disiapkan. “Memang tidak mungkin kita bisa
membuat suatu sistem yang memuaskan
bagi semua orang. Tapi paling tidak kita bisa
memberikan jalan keluar,” tegasnya.
Tak sekadar di hulu, ancaman juga bisa di
hilir. Menurut Evita, saat ini memang belum ada
kilang atau terminal penyimpanan BBM selain
milik Pertamina. Tapi seandainya suatu hari
nanti kompetitor membangunnya, tak mustahil
SDM Hilir Pertamina akan lari jika tidak diberikan
penghargaan yang cukup bagi mereka.
Evita juga menekankan pentingnya tour
of duty. Untuk pengayaan, menurut Evita ada
baiknya pekerja pindah tugas, misalnya dari
Pemasaran ke Pengolahan walaupun sifat
bisnisnya berbeda. Jadi pekerja memahami
bisnis perusahaan lebih komprehensif.nIK
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Lulus dari Ekonomi Manajemen Universitas Brawijaya,
Malang pada tahun 1980. Memulai karier di Pertamina
mulai 1980 dan ditempatkan di bagian Keuangan Unit
Pengolahan V Balikpapan sampai dengan tahun 1988
dengan berbagai jabatan. Selanjutnya pria kelahiran
Madiun ini berpindah tugas Sangatta (1988-1989),
kembali ke Balikpapan (1989 – 1994), menjadi Kepala
Anggaran UP II Dumai (1994 – 1995), Kepala Akuntasi UP
II Dumai (1995 – 1996), Kepala Akuntasi UP III Plaju (1996 1998), Kepala Keuangan UP I Pangkalan Berandan (1998
– 1999), Manajer Keuangan UP IV Cilacap (1999 – 2001),
Manajer Senior Keuangan Direktorat Hilir (2001 – 2004),
Kepala Satuan Pengawasan Intern (2004 – 2006), Kepada
Satuan Pengawasan Intern (2007 – 2010), dan Chief Audit
Executive (2011 – 2012). Sejak 18 April 2012 menjabat
sebagai Direktur Umum PT Pertamina (Persero).

Sukses dengan

Foto : Kuntoro

Transformasi
Berkesinambungan
Direktorat Umum akan memprioritaskan HSSE dan peningkatan kepe
milikan dan penguasaan atas tanah milik Pertamina yang masih dikuasai
pihak lain.

Luhur Budi Djatmiko harus menunda ke
inginannya untuk menikmati masa pensiun
di Cilacap, kampung halamannya.
Masa
dinasnya yang sudah diperpanjang selama

32

Mei 2012

sembilan bulan itu seharusnya berakhir, April
2012. Ternyata, bukan surat pensiun yang
dia dapat. Alumnus Ekonomi Manajemen
Univertas Brawijaya itu mendapat penugasan

penting. Dia didaulat menjadi Direktur Umum
menggantikan pejabat sebelumnya, Waluyo.
Pria ramah ini seharusnya pensiun Juni
tahun lalu. Tapi karena perseroan belum
menemukan pengganti yang pas. Jabatannya
sebagai Chief Audit Executive diperpanjang,
dulu istilahnya Kepala Satuan Pengawas
Intern. Luhur Budi memegang jabatan sebagai
orang nomor satu di Bagian Internal Audit
selama delapan tahun. Ini rekor terlama.
Pejabat-pejabat sebelumnya tak pernah lebih
dari tiga tahun.
Sebelum menjabat CAE seluruh kariernya
dihabiskan di Direktorat Keuangan. Terakhir ia
menjabat Manajer Senior Keuangan Direktorat
Hilir (2001-2004). Dari situ dia diangkat
menjadi Kepala Satuan Pengawasan Intern
sampai diangkat menjadi Direktur Umum PT
Pertamina pada 18 April 2012.
”Saya tidak menduga bisa mencapai
posisi seperti sekarang. Semua atas berkat
rahmat Allah SWT, ” ujar Luhur Budi Djatmiko.
Ia mengajak semua insan Pertamina untuk
mempercepat pencapaian target. Sebagai
kunci sukses, menurut Luhur transformasi
harus dilakukan secara bekesinambungan. ”Ini
demi Pertamina,” ujarnya.
Bagi Luhur, pemilihan direksi baru, termasuk
dirinya tidak mendadak. ”Semua sudah terplanning-lah,” ujarnya. Ia menyebutkan Per
tamina sudah punya talent pool. ”Untuk ka
derisasi, perusahaan sudah tertata dengan
baik. Kementerian BUMN mengambil dari
situ,” ujarnya. Dari talent pool itulah, beberapa
kandidat dipanggil untuk menjalani Fit and
Proper Test. ”Jadi ini proses yang panjang,
data kita sudah ada di Kementerian sejak satu
tahun lalu,” Luhur Budi menambahkan.
Sebagai Direktur Umum yang baru, dia
mengaku akan memfokuskan perhatian pada
pengelolan aset dan HSSE. “Kita nggak boleh
lengah karena risikonya juga besar, “ ujarnya
kepada Warta Pertamina.
Luhur mengaku akan berusaha mening
katkan status kepemilikan dan penguasaan
atas aset tanah dan bangunan. Selama

ini belum semua aset milik Pertamina
terlegalisasi. Sementara untuk HSSE (Health
Safety, Security, dan Enviromental) akan
terus diupayakan tercapainya standard yang
excellent untuk semua operasi. “Kita akan
sharing terus dengan teman-teman operasi,”
ujarnya. Bagaimanapun juga, bagian operasilah
yang melaksakan sehari-hari di lapangan.
Sementara Direktorat Umum menyiapkan
perangkat dan mengevaluasi pelaksanannya.
Ia menyebutkan di Direktorat umum
sebetulnya semuanya sudah “on the track”.
“Cuma jalannnya saja harus lebih cepat lagi,”
ujar Luhur Budi. Menurutnya, kalau secara
hukum sudah clear, eksekusinya harus dija
lankan. “Kita nggak bisa berlama-lama. Bisnis
itu butuh kepastian, “ ujarnya.
		
•••
Masuknya Luhur Budi Djatmiko ke dalam
jajaran BOD tidak mengagetkan. Selama
kepemimpinannya di Internal Audit (IA), pria
penyuka golf ini berhasil mengangkat pamor
lembaga tersebut. Sebelumnya, bagian ini
nyaris dilupakan. Eksistensi bagian ini hampir
tak pernah ditengok. Adanya sama dengan
tidak adanya. “Ibarat rumah, yang saya masuki
itu desainnya sudah ketinggalan zaman,” ujar
Luhur mengenang saat pertama kali bertugas
di Internal Audit.
Ia sadar tanpa perbaikan yang radikal
“rumah barunya” itu tak akan dilirik orang.
Stigma bahwa lembaga itu hanya sebagai
tempat buangan akan semakin tertebalkan.
Untuk itu, perbaikannya bukan lagi gradual
tetapi harus total. Pembenahan total dilaku
kan, mulai dari penataaan organisasi, SDM,
sampai menguatkan fungsi-fungsi baru. Yang
juga mendasar adalah pola audit. Yang ta
dinya lebih bersifat post audit sehingga
diklasifikasikan sebagai “watchdog” berganti
dengan Risk Based Audit, sistem audit yang
mengerjakan dengan mendasarkan pada
risiko-risiko perusahaan dalam mencapai
tujuan. Jadi kalau “watchdog” pendekatannya
lebih ke represif, sedangkan Risk Based Audit
lebih ke preventif.nSHA/TANTAN
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Interview
Teks : Urip Herdiman Kambali Foto : Rahman

Local Talent :

Jangan Sia-Siakan

Kesempatan
Industri otomotif Indonesia yang terus tumbuh seiring dengan perkembangan ekonomi
yang membaik secara makro, telah melahirkan seorang bintang eksekutif muda yang
menjadi pembicaraan publik. Putra bangsa yang mampu membuktikan prestasi dan
memegang peranan penting bagi pemasaran produk otomotif buatan Amerika.
Bagus Susanto, pria kelahiran Banyuwangi, 13 November 1974 yang kini menahkodai
PT Ford Motor Indonesia (FMI) sebagai Managing Director sejak September 2011 lalu.
Sosok sederhana dan cerdas, tak hanya mendapat pengakuan dari tanah air, tetapi
juga dari masyarakat luar yang memberi acungan jempol bagi pria yang ditempa
ilmu ‘dagang’ sejak belia ini.
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Bagus = Bos Otomotif Termuda di Indonesia
Wajar jika nama Bagus Susanto menjadi
pembicaraan pemerhati industri otomotif
nasional. Karena kini ia bisa disebut sebagai
eksekutif puncak termuda dari perusahaanperusahaan industri otomotif yang ada di
Indonesia. Bulan September 2011, kerja keras
dan pengabdiannya dalam bekerja, berbuah
manis bagi kariernya. Secara resmi Ford Motor
Company menunjuk lulusan Teknik Indsutri,
Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) ini
sebagai Managing Director FMI menggantikan
Will Angove. “Bagus telah memainkan peranan
penting terhadap kesuksesan peluncuran
beberapa model Ford di Indonesia,”puji
Will Angove saat pergantian kepemimpinan
delapan bulan silam.
Bagus, memulai kariernya setelah lulus
kuliah tahun 1997. Saat itu ia punya dua pilihan.
Pertama, masuk ke AT & T, sebuah perusahaan
telekomunikasi Amerika. Dan yang kedua,
masuk ke Toyota Astra Motor (TAM). Akhirnya
ia pun memilih untuk masuk ke Toyota. Pilihan
masuk ke Toyota bukan tanpa alasan. Di Toyota
ia mendapat kesempatan untuk bekerja di

bidang sales and marketing yang ia sukai, beda
dengan penawaran kerja di AT & T sebagai
project manager yang kurang diminatinya.
Sejak masuk Sales Division Toyota Astra
Motor sebagai Area Sales Representative,
kariernya terus melejit hingga menduduki
posisi Corporate Planning Officer. Bagus tak
tinggal diam. Ia mencari tantangan baru hingga
bergabung di Ford pada 2003 sebagai General
Marketing Manager dan mendapat tugas di
regional office di Ford Motor Asia Pasifik dan
Afrika di Bangkok. Bagus mengalami rotasi
tugas mulai dari Bangkok, Shanghai dan
kembali ke Indonesia pada Januari 2011.
Ia bertugas mengoordinasikan peluncuran
kendaraan baru di seluruh pasar Ford ASEAN.
“Ford Motor Company selalu memberikan
kesempatan kepada saya dan tim untuk
memiliki kesempatan yang sama, untuk bekerja
meraih setiap keberhasilan,”ujarnya.
Keberhasilan yang diraih tak lepas dari filosofi
Ford untuk selalu memberikan kesempatan pada
local talent dimana pun mereka beroperasi,
untuk berkembang mencapai posisi puncak.
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Bagus = Bukan Sekadar Jualan
Satu hal yang ditekankan dalam
kepemimpinannya di FMI, perusahaan ini
bukan cuma berjualan mobil saja. “Dari segi
penjualan, memang peringkat Ford meningkat
dari peringkat ke-14 melesat ke peringkat
ke-9. Namun di luar urusan jualan mobil, Ford
melangkah lebih jauh lagi,” jelasnya.
Pria bersahaja ini menjelaskan FMI lebih
mengutamakan keselamatan, dibandingkan
harus menjual produknya bak kacang goreng.
Salah satu program yang diluncurkan adalah
membuat Driving Skill for Life (DSFL).
Program DSFL merupakan salah satu program
Corporate Social Responsibility (CSR) FMI
bertujuan mengedukasi pengendara mobil
di Indonesia untuk berkendara dengan cara
yang aman, mengutamakan keselamatan, dan
bagaimana memaksimalkan tingkat efisensi
bahan bakar terhadap kendaraannya.
Menurut Bagus, Program DSFL ini terbuka
untuk umum. Artinya, semua orang dan siapa
saja bisa ikut serta, walaupun mereka bukan
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konsumen Ford. Polisi, mahasiswa, karyawan
perusahaan, klub-klub konsumen, juga banyak
ambil bagian dalam program ini.
Program DSFL ini mendapat dukungan
dari Asia Injury Prevention Foundation (AIPF),
dan juga bekerja sama dengan Jakarta
Defensive Driving Center  untuk meningkatkan
kesadaran mengenai praktik berkendaraan
yang aman bagi semuanya.
Kepolisian RI pun akhirnya turut
mendukung, karena dengan program CSRnya ini, FMI turut berupaya mengurangi tingkat
kecelakaan lalu. Ford melihat seringkali
fatalitas yang terjadi dalam kecelakaan itu
justru karena ketidaktahuan pengemudi
bagaimana mengemudikan kendaraan
dengan baik.
Diperkirakan, hingga saat ini, sudah sekitar
50.000 peserta ikut dalam program DSFL di
seluruh Asia. Tahun 2012, sekitar 12.000 orang
mengikuti program DSFL ini, termasuk 1.000
peserta dari Indonesia.

saja. Namun ia mengakui bahwa dirinya sempat
berpikir untuk terlibat di dalam kegiatan sosial
nanti suatu waktu. Menurutnya hal itu merupakan
sesuatu yang wajar saja. “Setelah mencapai apa
yang saya inginkan dalam hidup, tentunya saya
juga ingin memberikan sesuatu bagi sesama,” kata
Bagus. Dan sampai saat ini, Bagus tidak berminat
untuk terjun ke dunia politik, seperti yang sering
dilakukan para eksekutif dan pengusaha muda
yang sukses.

Bagus =
Pencinta Aktivitas
Outdoor

Bagus = Pedagang Elit
Bagus sejak kecil menyintai bidang
pemasaran. “Saya dibesarkan dari keluarga
pedagang tulen di Jawa Timur,” ungkap bapak
dua anak ini. Ayahnya adalah seorang pedagang
yang selalu berpindah kota. Dan selama bisa
mengingatnya, dari kecil sampai kuliah, Bagus
telah berpindah rumah ataupun kota sebanyak
18 kali mengikuti ayahnya. “Sejak kelas tiga SD
saya mulai berdagang. Dagangan pertama ya
sedotan. Dan ternyata laku,”kenang pria yang
mulai berniaga pada usia 9 tahun ini. Hal itu
menambah semangatnya, sehingga ia pun mulai
merambah dagangannya dengan yang lain.
“Jadi memang ada dorongan. Saya ingin
mendapatkan uang sendiri. Hasil keringat
sendiri ini lebih riil, lebih menyenangkan,”
katanya. Dan karena darah pedagang yang
turun dari ayahnya tersebutlah, menjadi salah
satu sebab ia dapat menduduki posisi puncak
seperti sekarang. Sebagai ‘pedagang elit’.
Ketika ditanyakan apakah masih ada hal
yang ingin dicapainya, Bagus hanya tertawa

Bagus merupakan anak sulung dari
empat bersaudara. Menikah dengan Andri
Purwaningdiah, Bagus dikaruniai satu puteri
dan satu putera.   Sebagai keluarga muda yang
dinamis, Bagus dan keluarganya sering mengisi
waktu luangnya dengan beberapa kegiatan,
yang intinya adalah aktivitas outdoor. Ia sendiri
menyukai banyak olahraga, seperti   jogging,
fitness, badminton, tenis meja, bersepeda,
dan kegiatan outdoor lainnya.
Ia tidak suka aktivitas pergi ke mall seperti
yang banyak dilakukan keluarga muda sekarang
ini. Bahkan ia mengaku cenderung frustrasi
kalau harus jalan-jalan ke mall. Demikian
pula dengan kedua anaknya yang juga tidak
menyukai aktivitas tersebut.
Jadi, kalau akhir pekan, Bagus dan
keluarga lebih memilih jalan-jalan ke
Bog or atau Puncak. Bahkan tidak jarang
ia sekeluarga naik gunung. Beberapa
gunung yang sudah didakinya, antara lain
Panderman dan Bromo (keduanya di Jawa
Timur), Tangkuban Perahu (Jawa Barat),
dan Huangshan (China). n
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Hulu
Teks : Irli Karmila Foto : PHE WMO

Satu Tahun PHE WMO:

Berprestasi dengan

100% Indonesia
Dengan didukung oleh 100 persen pekerja nasional, PT Pertamina Hulu
Energi West Madura Offshore (PHE WMO) terus berkembang di bawah
bendera Pertamina. Bukti kesungguhan BUMN terbesar di Indonesia ini dalam
mengelola sumber daya alam tanah air tercinta.
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Layout of Production Facilities

PHE WMO mulai unjuk keberhasilan
sejak diambil alih Pertamina pada Mei 2011.
Layaknya bayi yang baru lahir, PHE WMO terus
mengalami perkembangan dan pertumbuhan
hingga memasuki usia satu tahun dalam
pengasuhan Pertamina sekarang ini.
Menurut Senior Executive VP & GM PHE
WMO Imron Asjhari, banyak perkembangan
dan pencapaian yang telah dilakukan oleh
PHE WMO selama satu tahun ini. Yaitu, pe
ningkatan kinerja perusahaan, departemen
dan pekerja, kebanggaan menjadi pekerja
Pertamina, terjalinnya komunikasi yang sangat
baik di seluruh jajaran perusahaan, peningkatan
kesejahteraan pekerja, serta peningkatan Pro
gram Kerja dan Anggaran yang sangat pesat.
“Bahkan kami mendapatkan anggaran tahun
2012 sebesar 4 kali lipat dari anggaran tahun
2011,” ujarnya.
Peningkatan anggaran tersebut bukanlah
tanpa maksud. Dengan Anggaran Belanja
Investasi (ABI) sebesar US$ 538,393,000 dan
Anggaran Belanja Operasi (ABO) sebesar
US$ 132.496,000 yang telah mendapat per
setujuan BP Migas dan Direksi, PHE WMO
harus mampu memenuhi target produksi yang
telah ditetapkan. Pada tahun ini, produksi rata-

rata PHE WMO ditargetkan sebesar 20,688
BOPD dan 166.4 MMSCFD. Tapi Imron optimis,
dengan mempercepat pengembangan lapangan
dan mempercepat pemboran sumur, akhir tahun
ini PHE WMO produksi bisa mendekati 30,000
BOPD dan 170 MMSCFD.
Ada satu hal yang masih mengganjal hati
Imron. Pria berkumis tersebut mengakui, ada
nya peningkatan program kerja yang sangat
signifikan dengan target kenaikan produksi 30
persen setahun, berpengaruh kepada pening
katan terhadap kebutuhan SDM. “Jumlah SDM
yang ada saat ini masih kurang,” jelasnya. Ka
rena itu, pihaknya terus mencari tenaga kerja
yang profesional dan kompeten untuk mengisi
posisi-posisi yang masih kosong.
Imron bercerita, ketika terjadi serah terima
pengelolaan WMO dari Kodeco ke Pertamina,
tidak ada transfer knowledge. “Karena hampir
semua pekerjaan dalam peningkatan produksi
selama ini dikerjakan oleh pekerja nasional yang
pada saat peralihan hampir semua bergabung
dengan PHE WMO,” paparnya.
“Jadi 100 persen pekerja yang ada di la
pangan yang bertanggung jawab terhadap pro
duksi selama ini merupakan pekerja nasional,”
kata Imron menegaskan.
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Walaupun baru setahun bergabung
bersama Pertamina, tidak membuat PHE WMO
merasa ‘rendah diri’ bersanding dengan anak
perusahaan lain yang telah memiliki banyak
prestasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan
berbagai prestasi yang dicapai PHE WMO dalam
setahun ini. Di antaranya menerima Sertifikat
ISO 14001-2004 dan Sertifikat OHSAS 180012007 pada 2 Agustus 2011, Nirbhaya Karya
Madya Award, untuk 5.021.004 jam selamat dari
Menteri ESDM pada 28 September 2011 dan
PROPER Hijau dari Menteri Lingkungan Hidup
pada tanggal 30 November 2011.
Selain itu PHE WMO juga menerima
Pengh argaan Proper Hijau dari Direktur
Utama Pertamina pada Ulang Tahun tanggal
10 Desember 2011 dan dari Direktur Hulu
Pertamina atas “Prestasi, Inovasi, Penemuan
Minyak dan Gas serta Peningkatan Citra
Perusahaan” pada 12 Maret 2012.
Keberhasilan lainnya adalah menerima
penghargaan juga dari Direktur Utama PHE
atas “Keberhasilan Meningkatkan Produksi
Melalui Pemboran Sumur Pengembangan PHE
KE38A-15, PHE KE38 A-16, PHE KE38A-17,
PHE KE38A-21, PHE KE30A-6, PHE KE30A-8
dan Peningkatan Cadangan Melalui Penemuan
Sumur Eksplorasi PHE KE38-2, serta Menerima
Proper Green, ISO 14001-2004, dan OHSAS
18001-2007” pada 16 Maret 2012.
Apa yang telah dicapai PHE WMO ini
menjadi salah satu faktor keoptimisannya
dalam mencapai target RJPP (Rencana Jangka
Panjang Perusahaan). Yaitu, 40,000 BOPD
untuk minyak dan 210 MMSCFPD untuk gas
pada tahun 2016 nanti atau 75,000 BOEPD,
dengan kenaikan produksi minyak sekitar 30%
dan gas 10% setiap tahunnya.
Untuk mencapai target tersebut, Imron
Asjhari menegaskan dibutuhkan upaya yang
maksimal, selain prestasi-prestasi tadi. Caranya,
dengan melakukan pemboran lebih dari 25
sumur eksplorasi dan 75 sumur pengembangan
(umumnya sumur horizontal dengan ICV/ICD
completion), kerja ulang lebih dari 10 sumur,
perawatan/stimulasi/pasang pompa pada
37 sumur, serta pemasangan lebih dari 10
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Imron Asjhari
Senior Executive VP & GM WMO
“Apa yang kami lakukan ini untuk membuktikan
bahwa putera-putera terbaik bangsa dapat
mengoptimalkan produksi blok West Madura
Offshore setelah pelimpahan dari Kodeco
yang tadinya dalam kondisi produksi yang tidak
optimal”.

anjungan baru sampai tahun 2016.
Khusus dieksploitasi, PHE WMO akan
melakukan pengembangan lapangan-lapangan
baru. Di antaranya, PHE KE39, PHE KE54,
dan PHE KE38B yang sudah disetujui BP
Migas, pemboran sisipan di lapangan PHE
KE30, PHE KE32, dan PHE KE38A, pemboran
kembali sumur baru di lapangan PHE KE40, dan
melakukan kerja ulang, perawatan, stimulasi,
dan pasang pompa di lapangan PHE KE23B,
PHE KE30, PHE KE40 dan PHE KE38.
Selain itu, PHE WMO akan mengevaluasi
sumur-sumur penemuan marjinal untuk pe
ngembangan PHE KE7 (tested 3,000 BOPD di
Ngimbang), PHE KE12 (tested 9 MMSCFGPD
di Kujung I), PHE KE6-3 (tested 3,000 BOPD
di Ngimbang dan “CD Clastics”), PHE KE24
(tested 21 MMSCFGPD di Kujung I) dan PHE
KE2 (tested 10 MMSCFGPD dan sisa cadangan
minyak yang ada di Kujung I dan Rancak).
Dalam meningkatkan angka produksi,
PHE WMO juga melakukan proyek IOR dan
EOR untuk mengoptimalkan pengembangan
lapangan lapangan yang sudah ada dimana

FSO Pertamina “Gebang” sedang beroperasi
di PHE WMO
saat ini semua produksi masih dengan primary
recovery, dengan recovery factor 10-20%.
Dengan harapan pada awal tahun 2015 ada
kontribusi produksi dari hasil EOR tersebut.
Sedangkan untuk di bidang Eksplorasi, PHE
WMO akan melakukan pemboran eksplorasi
dari anjungan yang ada (PHE KE32, PHE
KE38, PHE KE39, dan PHE KE54) dan apabila
berhasil menemukan cadangan migas maka
akan langsung diproduksi.
Di sisi lain akan PHE WMO akan melakukan
pemboran eksplorasi di luar anjungan yang
ada, dimana terdapat 190 prospects dan leads
di bagian utara dan selatan blok. “Kami akan
memperbarui program eksplorasi karena selama
ini eksplorasi di wilayah ini masih berfokus pada
target Kujung I “Reef” yang merupakan reservoir
penghasil utama saat ini,” ungkapnya.
Ke depan, menurut Imron, di samping terus
melanjutkan eksplorasi dengan target Kujung
I “Reef”, PHE WMO juga akan memfokuskan
eksplorasi dengan target Ngimbang limestone,
CD “Clastic”, dan Rancak. “Saat ini kami bekerja
sama dengan Upstream Technology Center

(UTC) Pertamina untuk melakukan feasibility
study 3D seismic,” ungkapnya.
Jadi rencana Kerja 2012 dalam peningkatan
produksi dan cadangan adalah PHE WMO
merencanakan untuk mengebor 9 sumur eks
plorasi, 12 sumur pengembangan dan 15 sumur
kerja ulang.
Selanjutnya tiga anjungan baru dan jaringan
pipa (PHE KE39, PHE KE54, dan PHE KE38B)
dan satu perbaikan anjungan dan pemasangan
jaringan pipa (PHE KE40) akan dipasang mulai
Juli sampai November 2012. Di samping itu
PHE akan mendatangkan menara pemboran
yang ketiga pada bulan Juli 2012.
Saat ini enam sumur pengembangan sudah
selesai dibor yang berhasil meningkatkan pro
duksi. Satu sumur eksplorasi juga sudah selesai
dibor dan berhasil meningkatkan cadangan
migas PHE WMO. “Apa yang kami lakukan
ini untuk membuktikan putera-putera terbaik
bangsa dapat mengoptimalkan produksi blok
West Madura Offshore setelah pelimpahan dari
Kodeco yang tadinya dalam kondisi produksi
yang tidak optimal,” tegas Imron bangga. n
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Hilir
Teks : Redesmon Munir – Overseas Marketing Manager, Pertamina Lubricants

Predictive Enterprise
Perubahan bisnis global yang sangat cepat mengharuskan Pertamina
bertindak cermat dan cekatan. Tidak bisa menunggu hanya karena
terbentur sistem. Harus mampu keluar dari comfort zone.
Kota London masih diselimuti udara dingin
pada akhir Februari 2012, walau sudah tak lagi
turun salju. Namun, dinginnya suhu tersebut tak
terasa di dalam ruangan King Ballroom Hilton
Hotel. Kehangatan yang tercipta di ruangan itu
berasal dari 600 peserta The 16th World Base
Oils & Lubricants Conference yang sangat
antusias mendengarkan presentasi para pakar
ekonomi dan bisnis terkait dengan situasi di
Iran dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi
China di 2012 yang akan tumbuh hingga double
digit. Implikasinya, peningkatan harga base oil
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seiring permintaan dunia naik.
Kemajuan teknologi base oil dengan
bahan non fosil dan bersifat renewable mulai
dikembangkan perusahaan di Brasil. Bahan
dasar yang digunakan adalah tanaman tebu.
Sebelumnya, Petrobras sudah bertahuntahun menggunakannya untuk biofuel.
Ini memperlihatkan Brasil mulai bersiapsiap menghadapi berkurangnya cadangan
hidrokarbon di negara itu. Para ahli sudah
memprediksi harga energi setiap tahun akan
meningkat, seiring dengan demand yang tinggi

Foto : KUNTORO

dan cadangan semakin berkurang.
Bagaimana Pertamina menyiapkan diri
menjadi perusahaan global? Melalui program
transformasi, Pertamina sudah memiliki
roadmap untuk 15 tahun ke depan. Target-target
telah dipasang setiap tahun, setiap lima tahun.
Tahun 2012 saja ditargetkan profit 23,5 triliun
rupiah. Pada tahun 2015 ditargetkan mencapai
50 triliun rupiah. Sudah dapat digambarkan apa
yang harus dilakukan Pertamina secara agresif
dalam mencapai target itu. Ibarat pertandingan
lari maraton, maka harus punya enduran,
kecepatan, strategi dan taktik yang jitu agar
menang. Setiap insan Pertamina harus memiliki
visi dan misi yang sama untuk mencapai target
tersebut.
Perebutan sumber daya energi, penguasaan
teknologi, membangun basis loyalitas konsumen,
penguatan SDM telah menjadikan banyak
perusahaan menyiapkan diri dalam bersaing
ke depan. Terlambat memulainya, maka akan

terlindas oleh persaingan. Ujung-ujungnya
akan ditinggalkan oleh konsumen. Anda ingat,
kapan terakhir menggunakan film Kodak atau
Fuji dalam kamera Anda? Bertahun-tahun lalu?
Sekarang produk kedua perusahaan sudah
tidak dibutuhkan lagi, karena perannya sudah
diganti dengan kamera digital. Padahal Kodak
sudah berusia 133 tahun dan pernah mengalami
masa emas dalam bisnisnya.
Kedua perusahaan ini menjadi studi
kasus yang sangat menarik dalam dunia
marketing. Ketidakyakinan pemegang saham
dan direksi kedua perusahaan tersebut akan
revolusi teknologi digital telah mengakibatkan
mereka terlambat menyiapkan perusahaan
untuk beradaptasi dengan perubahan bisnis.
Setelah lemah, merugi, dan dibelit utang, maka
perusahaan ini segera akan menjadi kenangan
bisnis.
Lalu, bagaimana dengan bisnis pelumas
Pertamina? Saat ini, unit bisnis Pelumas
memang masih membutuhkan investasi yang
besar agar bisa menjadi pemain global. Untuk
mengejar seven sister memang bukanlah hal
yang mudah. Ada beberapa hal mendasar yang
harus menjadi perhatian pemegang saham dan
direksi terkait hal ini.
Pertama, penguasaan base oil. Pada
2014 atau 2015, Pertamina akan mengalami
shortage base oil, karena kebutuhan domestik
dan overseas semakin meningkat. Sementara
penambahan kapasitas produksi Cilacap dan
Dumai relatif tidak ada. Kekurangan ini tentu
harus diimpor dari luar Indonesia seperti crude
oil dan BBM. Ketergantungan impor tentu sangat
berbahaya, karena meningkatnya harga di pasar
dan adanya kompetisi untuk mendapatkannya.
Di antara perusahaan besar, hanya Fuchs yang
bukan perusahaan migas mampu bertahan
dalam persaingan bisnis pelumas yang ketat.
Perusahaan ini justru mampu melakukan bisnis
secara ekspansif.
Membuat pelumas tidak bisa sembarangan
menggunakan base oil. Bahkan, sebagian
base oil pelumas Pertamina harus ada
approval dengan paket aditifnya. Saat ini, kita
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membutuhkan Yubase dari SK Korea, karena
terikat dengan approval dari Mercedes Benz
atau dengan base oil Petronas Jurong untuk
pelumas lainnya.
Maka untuk mengantisipasi ini, perusahaan
sudah harus memikirkannya dari sekarang agar
tidak terlambat seperti kasus Kodak. Melakukan
revamping atau debotlenecking membutuhkan
waktu 3-5 tahun sejak perencanaan, pendanaan
hingga membangunnya. Kilang Cilacap,
Balongan atau Balikpapan menjadi kilang
yang dijajaki untuk di-upgrade. Kalau tidak
memungkinkan di dalam negeri, tentu harus
di kawasan Timur Tengah, seperti dilakukan
Neste di Bahrain.
Kedua, proses bisnis. Pertamina perlu
melakukan evaluasi dengan tujuan penguatan
bisnis yang memiliki daya saing ke depan.
Harga, pesaing, fleksibilitas, dan lain-lain
harus diadaptasi oleh perusahaan agar tidak
ditinggalkan oleh pembeli yang pindah ke
pesaing. Terlepas dari pro kontra pendirian
anak perusahaan lubricants, secara personal,
saya berpendapat perlu dicarikan bentuk
usaha yang pro bisnis saja. Artinya apa?
Perlu kecepatan dalam mengambil keputusan
bisnis dalam setiap peluang bisnis. Dalam
bentuk Unit Bisnis yang berada dalam rumah
Korporat, saya sudah menemui sebuah proses
yang panjang dalam mengambil keputusan
akuisisi perusahaan dan merek di Thailand dan
membuka kantor representatif di Vietnam. Tentu
saja ini membutuhkan waktu relatif lama.
Ini terjadi karena sistem bisnis yang dimiliki
sekarang dibuat dalam aturan yang sama untuk
setiap Unit Usaha. Kalau akuisisi ya begitu TKOnya. Setiap bagian terlibat dalam melakukan
kajian, termasuk memberikan pendapat bisnis.
Sebagai perusahaan yang prudent, tentu ini
sah-sah saja. Tetapi, apakah pesaing Pertamina
melakukan hal yang sama? Rasanya tidak. Lihat
saja Petronas Lubricants yang mengakuisisi
Selenia di Italia hanya dalam ukuran beberapa
bulan. Padahal ini melibatkan uang yang besar.
Tentu ini harus menjadi acuan kita. Mancontoh
ka nan rancak, kata orang Minang. (mencontoh
yang bagus-red)
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Lalu, kalau sudah begini kondisinya, siapa
yang akan menjadi leader di tengah-tengah
banyaknya jenis bisnis dan prioritas yang harus
dilakukan? Apalagi ada penugasan Pemerintah
dalam bisnis PSO yang sangat mempengaruhi
hajat hidup orang banyak di negara ini. Jadi,
ketika ada usulan perubahan proses bisnis yang
pro pasar, maka janganlah berhenti pada sikap
pro kontra saja dan tidak ada keputusan bisnis
yang dilakukan.
Ketiga, perilaku SDM pro bisnis. Proses
transformasi di Pertamina bertujuan menciptakan
SDM Pertamina yang lebih sesuai dengan visi
dan misi perusahaan menjadi kelas dunia. Harus
terjadi perubahan mindset bisnis dari monopoli
menjadi persaingan bebas. Sistem bisnis yang
didukung oleh MySAP telah memodernisasi
Pertamina. Dan yang terpenting, SDM yang
menjalankan proses bisnis itu.
Dalam operasional bisnis, banyak hal

Ekspor Perdana Pelumas Marine Ke Korea Selatan, 12 Juli 2011
sebagai bagian dari upaya Pelumas menuju pentas global.

yang tentu belum sesuai dengan sistem.
Disinilah pentingnya SDM yang pro bisnis yang
mempunyai kemampuan mencari peluang dan
solusi bisnis. Tidak berhenti di permasalahan
saja dan mentok dengan sistem yang ada.
Pelatihan-pelatihan yang mendorong lahirnya
ide-ide luar biasa pasti telah diikuti oleh
seb agian besar insan Pertamina. Tinggal
mengaplikasikannya di dalam bisnis. Kalau
dalam permainan tidak ada risiko keuangan,
sosial, dan lain-lain, maka dalam bisnis risiko itu
muncul. Kita harus berani keluar dari zona aman
dan nyaman (comfort zone) untuk menghadapi
risiko bisnis tersebut.
Saya meyakini setiap bagian pernah
menemui kondisi ini. Pertanyaannya, sudah
berapa banyak kita bisa menemukan solusinya?
Kalau bisa kita lakukan tentu bisnis Pertamina
akan semakin berkembang ke depan.
Pengalaman kami di bisnis Overseas menuntut

fleksibilitas yang tinggi dari berbagai konsumen
manca negara. Mulai dari kemasan produk,
harga, credit term, iklan, dan lain-lain. Semua
harus ditangani dari Jakarta, karena Pertamina
belum memiliki kantor Regional atau Direct
Investment di negara pemasarannya. Ini tentu
butuh dukungan bisnis dari fungsi terkait.
Perubahan lanskap bisnis yang sangat
cepat membutuhkan perencanaan Pertamina
ke depan menjadi lebih akurat. Kalaupun
kita sudah punya blue print 5 tahunan hingga
tahun 2025, maka perlu dievaluasi parameterparameter pertumbuhan bisnis. Apakah masih
valid atau tidak, sehingga perlu dilakukan
pemutakhiran data. Kita tentu tidak bisa berpuas
diri dengan pencapaian revenue, volume dan
profit yang meningkat setiap tahun, tetapi perlu
juga pencapaian bisnis dalam jangka panjang.
Jadilah perusahaan yang adaptif terhadap
perubahan bisnis. n
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HR Corner
Teks : Erni D. Ginting - Manager Culture & Transformation, HR Directorate

EMPLOYEE ENGAGEMENT

Mengapa dan Bagaimana?
“Over 70% of people leave their jobs because of the way
they are led.”
Norman Drummond, Motivational Speaker
Menjadi pekerja di perusahaan sebesar
dan sehebat Pertamina merupakan sebuah
kebanggaan bagi Rommy, sebutlah demikian.
Ia melepaskan pekerjaan lamanya di sebuah
perusahaan otomotif bonafid untuk bisa
bergabung di perusahaan ini. Tentu dengan
berbagai tes yang dilalui dan menyisihkan banyak
kandidat lain. Tapi, keinginannya bertahan di
perusahaan pupus setelah menjalani tugasnya.
“Keterikatan batin” yang coba dirajutnya mulai
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dari pertama kali menjadi pekerja, tidak cukup
kuat untuk membuatnya tetap mengabdi di
BUMN terbesar ini. Kinerjanya flat. Bekerja
baginya hanya sekadar ‘bekerja’. Apa yang
terjadi dengan Rommy?
Cerita di atas adalah salah satu contoh
ekstrim dari ketiadaan employee engagement
yang dirasakan Rommy. Beberapa tahun
belakangan ini, kata-kata employee engagement
memang sering terdengar dalam wacana

manajemen SDM. Kata ‘engagement’ menjadi
sangat menggelitik karena memiliki satu arti
yang cukup spesifik, pertunangan. Mengapa
menggunakan kata engagement? Disebut
‘engagement’ karena memang ibarat sebuah
pertunangan, dimana dua orang terikat
satu sama lain, employee engagement juga
menggambarkan keterikatan seorang pekerja
terhadap perusahaan tempatnya bekerja.
Dan seperti pertunangan, keterikatan itu juga
melibatkan emosi, pikiran dan daya pekerja
terhadap perusahaan dalam waktu yang tidak
terbatas.
Penelitian menunjukkan, perusahaan yang
memiliki tingkat employee engagement lebih
tinggi, memiliki pencapaian kinerja yang lebih
tinggi juga. Apakah sebenarnya Employee
engagement? Mengapa hal tersebut menjadi
penting bagi perusahaan dan bagaimana
membangunnya?
EMPLOYEE ENGAGEMENT VS JOB
SATISFACTION
Konsep Employee Engagement mulai
diperkenalkan sejak tahun 1990-an sebagai versi
modern dari kepuasan kerja (job satisfaction).
Employee engagement, atau juga disebut
worker engagement adalah tingkat atau derajat
keterikatan emosional -- negatif atau positif -para pekerja terhadap pekerjaan, teman kerja
dan organisasi mereka yang secara langsung
akan mempengaruhi kemauan mereka untuk
belajar dan berkinerja di tempat kerja. Dengan
demikian engagement sangat berbeda dengan
kepuasan bekerja, motivasi dan budaya
organisasi.
Employee engagement berbeda dari
kepuasan kerja. Kepuasan kerja atau job
satisfaction ditentukan oleh perbedaan antara
apa yang diperoleh dibandingkan apa yang
diharapkan oleh seorang pekerja dalam
pekerjaannya. Dengan demikian, kepuasan
kerja menilai persetujuan atau kebahagiaan
bekerja berdasarkan apa yang sudah terjadi.
Sementara itu, pekerja yang ‘engaged’
merasakan ikatan emosional yang kuat
terhadap organisasi mereka, sehingga mereka

lebih peduli pada masa depan perusahaan dan
bersedia menginvestasikan upaya-upaya yang
tidak terbatas.
Sebuah ilustrasi dari sudut pandang personal
diberikan di sebuah blog untuk menggambarkan
perbedaan antara satisfaction dan engagement.
Seseorang bisa saja merasa ‘puas’ dalam
berhubungan dengan seseorang, tapi belum
tentu mau mengikatkan diri pada pasangannya
untuk membangun masa depan bersama atau
menikah.
Begitu pula dalam konteks bekerja.
Keputusan yang diambil Rommy untuk resign
adalah salah satu contohnya. Rommy bisa jadi
sebenarnya puas terhadap organisasi tempat
kerjanya, tetapi kepuasan ini belum memastikan
kecenderungannya untuk tetap bertahan.
Mengapa? Kepuasan itu berkaitan dengan
sikap positif atau negatif seseorang terhadap
suatu perlakuan, dimana pekerja menjadi pihak
yang merespon terhadap perlakuan perusahaan
atau dengan kata lain, perusahaan dituntut
memberi perlakuan untuk memenuhi kebutuhan
pekerja. Dan bicara kepuasan, kapan pernah
ada orang merasa cukup? Kepuasan itu juga
berarti memperlakukan pekerja sebagai orang
yang kekurangan atau punya kebutuhan yang
harus dipenuhi organisasi. Di sini, pekerja
dipandang secara negatif.
Lalu bagaimana dengan Employee
Engagement? Engagement itu berkaitan
dengan perilaku seseorang untuk mengikatkan
diri atau melepaskan diri dari suatu organisasi.
Artinya, pekerja dan perusahaan bersamasama membangun engagement. Organisasi
memperlakukan pekerja sebagai orang yang
mempunyai potensi untuk dikonstribusikan
bagi kemajuan perusahaan. Artinya, pekerja
dipandang secara positif. Itulah mengapa
employee engagement dikategorikan sebagai
psikologi positif.
Dengan demikian, jika dilakukan survei
untuk mengukur kedua hal tersebut diatas,
berarti survei kepuasan kerja bertujuan
untuk mengurangi ketidakpuasan pekerja
terhadap kebijakan perusahaan, sementara
employee engagement survey bertujuan untuk
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meningkatkan keterikatan pekerja terhadap
pekerjaan dan perusahaan.
APA DAMPAK EMPLOYEE ENGAGEMENT?
Secara mengejutkan, dari sebuah penelitian
menunjukkan hanya 31% pekerja merasa
‘engaged’ dengan pekerjaan mereka. Para
pekerja ini bekerja dengan penuh gairah dan
merasakan hubungan yang dalam dengan
perusahaan mereka. Mereka digambarkan
sebagai pekerja yang ‘stay, say and strive’.
‘Stay’, karena mereka tetap tinggal bekerja
di perusahaan. ‘Say, karena mereka berkata
positif tentang perusahaan mereka (bayangkan
jika kita punya tunangan yang terus menerus
menjelekkan kita). Dan ‘strive’, melakukan
semua yang bisa dilakukan bagi perusahaan.
Perusahaan yang memiliki employee
engagement tinggi tercermin dari kemauan
pekerjanya merekomendasikan perusahaan
mereka ke pihak lain serta memberikan
komitmen waktu dan usaha untuk membantu
kesuksesan organisasi. Di beberapa penelitian
menunjukkan, orang-orang ini termotivasi
karena faktor-faktor intrinsic atau faktor-faktor
irasional (tidak masuk akal) seperti pertumbuhan
diri, bekerja untuk tujuan yang sama, menjadi
bagian dari sebuah proses yang lebih besar,
dan bukan faktor-faktor extrinsic atau rasional
seperti penghargaan, gaji atau bayaran bulanan,
kenaikan golongan, dan sebagainya.
Jadi, seorang pekerja engaged terhadap
pekerjaan dan perusahaan maka kinerjanya akan
unggul. Apabila tingkat employee engagement
tinggi, maka kinerja perusahaan itu akan unggul.
Bahkan, hasil employee engagement survey
yang dilakukan oleh konsultan eksternal telah
menjadi prasyarat untuk mendapatkan Malcolm
Badridge.
BAGAIMANA EMPLOYEE ENGAGEMENT
DIBANGUN?
Pada prinsipnya, para pimpinan memegang
peranan paling vital dalam membangun
employee engagement di organisasinya. De
ngan demikian leaders perlu memahami aspek-
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aspek penggerak employee engagement.
Karena dengan mengelola aspek-aspek
tersebut, sebuah organisasi bisa secara efektif
mengelola tingkat engagement pekerja mereka.
Beberapa faktor dapat memfasilitasi employee
engagement.
Persepsi pekerja atas pentingnya pekerjaan
mereka. Menurut Gerard Seijts dan Dan Crim,
sikap pekerja terhadap pekerjaan mereka dan
perusahaan memiliki dampak yang paling besar
terhadap loyalitas dan pelayanan pelanggan
dibandingkan faktor lainnya. Seorang pekerja
harus ditanamkan mengenai pentingnya
pekerjaan mereka bagi kelompok, perusahaan
dan juga pelanggan mereka.
Kejelasan pekerja atas harapan terhadap
mereka. Jika ekspektasi tidak jelas serta
material dan peralatan dasar tidak disiapkan
untuk mereka bekerja, maka emosi negatif
seperti jemu atau kepahitan akan timbul, dan
pekerja akan fokus pada upaya untuk bertahan
daripada berpikir bagaimana mereka bisa
membantu kesuksesan perusahaan.
Kesempatan berkembang atau perbaikan.
Para supervisor dan manajer mengindikasikan,
perbaikan atau improvement pada banyak
pabrik justru terjadi di luar suggestion system.
Yaitu saat pekerja diberikan kesempatan untuk
dapat memperoleh bonus lebih besar melalui
program penghematan biaya. Disitulah pekerja
menginiasi program-program perubahan.
Feedback dan dialog teratur dengan para
pengawas. Feedback adalah kunci bagi para
pekerja agar memahami kemana mereka pergi,
tapi banyak perusahaan cukup buruk dalam
mempraktikkan feedback ini. Mengatakan
‘terimakasih, Anda sudah bekerja sangat baik’
lebih ingin didengarkan daripada memberikan
cek uang.
Kualitas hubungan kerja dengan teman
kerja, atasan dan bawahan. Jika hubungan

Komunikasi internal harus terus dijaga agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan
yang dapat menjadi penyebab rusaknya keutuhan organisasi.
Foto : KUNTORO

pekerja dengan para manajer mereka buruk,
maka berapapun jumlah bonus yang diperoleh
tidak akan membuat mereka berkinerja tinggi.
Employee engagement adalah refleksi langsung
atas bagaimana pekerja merasakan hubungan
mereka dengan atasan.
Persepsi atas etika dan nilai organisasi.
Inspirasi dan nilai-nilai adalah faktor yang
paling penting sebagai penggerak em
ployee engagement yang dijelaskan disini.
Kepemimpinan yang menginspirasi adalah
motivasi yang paling utama. Jika tidak ada,
mustahil dapat mengikat pekerja.
Komunikasi internal pekerja yang efektif.
Pekerja harus mengerti apa yang sedang
terjadi. Dampak komunikasi internal yang buruk
dianggap sebagai penyebab paling merusak
keutuhan sebuah organisasi. Karena dapat
mengakibatkan timbulnya ketidakpercayaan
antara sesama pekerja, bawahan terhadap
atasan, atau sebuah unit terhadap Kantor Pusat,
atau sebaliknya.

Penghargaan untuk mengikat. Insentif
untuk menghargai sebuah pencapaian kinerja
merupakan salah satu test untuk meningkatkan
moral pekerja dan meningkatkan engagement.
Tetapkan target-target yang realistik, pilih
bentuk penghargaan yang tepat untuk program
insentif, komunikasikan skema penghargaan
secara efektif dan berulang, tentukan banyak
pemenang dan hargai semua yang berhasil,
dorong upaya-upaya yang berkelanjutan, serta
berikan penghargaan di depan publik dan
evaluasi skema insentif secara teratur.
Jadi, bagaimanapun sistem dan kebijakan
perusahaan merumuskan berbagai driver
emloyeee engagement seperti dijelaskan diatas,
para pimpinan lah yang bertanggung jawab
untuk mengeksekusinya sehingga berdampak
pada pekerja dan memotivasi mereka untuk
ter us berkinerja baik. Intinya, keterikatan
emosional seorang pekerja atas pekerjaan
dan perusahaannya sangat bergantung pada
bagaimana pemimpin mereka beraksi di tempat
kerja. n
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Manajemen
Teks : Tim Proyek Program Konvergensi IFRS PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan

Dampak Perpajakan
atas Penerapan

PSAK 10
(Revisi 2010)

Menteri Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan No. 196 Tahun
2007. PT Pertamina (Persero) dan beberapa anak perusahan diizinkan
menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dengan satuan
mata uang dolar Amerika Serikat.
Kajian Tim Proyek Program Konvergensi
IFRS PT Pertamina (Persero) dan Anak
Perusahaan atas Pedoman Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) Nomor 10 (revisi 2010)
tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta
Asing, telah mengguratkan putusan penting.
Setelah menimbang berbagai segi, ditetapkan
bahwa mata uang fungsional perusahaan
adalah Dollar Amerika Serikat. Ketetapan ini
mulai berlaku pada 2012.
Berbagai dampak yang timbul dari
penetapan tersebut pernah ditulis dalam
majalah Warta Pertamina edisi Nomor 11/THN
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XLVI/Nopember 2011 dengan judul “Pengaruh
Perubahan Kurs Valuta Asing dalam Laporan
Keuangan”. Pada bulan yang sama topik
serupa ditulis Media Pertamina Nomor 48
Tahun XLVII tanggal 28 November 2011
dengan mewawancarai Yudi Wahyudi selaku
Project Director Proyek Program Konvergensi
IFRS PT Pertamina (Persero) dan Anak
Perusahaan.
Dari kedua artikel tersebut, terbaca
bahwa kendala utama penerapan PSAK 10
bagi perusahaan adalah terbentur kepada
peraturan perpajakan yaitu Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tanggal
28 Desember 2007. Beleid PMK tersebut
membatasi hanya kepada tujuh wajib pajak
yang diperkenankan
menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris dan satuan mata uang selain Rupiah.
Ketujuh wajib pajak tersebut meliputi, wajib
pajak Penanaman Modal Asing, wajib pajak
Kontrak Karya, wajib pajak Kontraktor Kontrak
Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi, Bentuk

Usaha Tetap, wajib pajak yang mendaftarkan
emisi sahamnya di luar negeri, wajib pajak
Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam
denominasi mata uang dolar Amerika Serikat,
serta wajib pajak yang berafiliasi langsung
dengan induk di luar negeri.
PT Pertamina (Persero) jelas tidak masuk
dalam daftar tersebut, sehingga
penye
lenggaraan pembukuan tetap menggunakan
bahasa Indonesia dengan mata uang rupiah.
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Kegiatan PT Pertamina EP, salah satu anak perusahaan Pertamina yang
masuk dalam salah satu tujuh wajib pajak yang dapat menyelenggarakan
pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar AS.
Foto : PERTAMINA EP

Hanya PT Pertamina EP dan PT Pertamina
EP Cepu yang termasuk dalam 7 wajib pajak
tersebut di atas sebagai wajib pajak Kontraktor
Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
yang dapat menyelenggarakan pembukuan
dalam bahasa Inggris dan satuan mata uang
Dollar Amerika Serikat dengan menyampaikan
pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan
Pajak.
Tak ada cara lain, agar sesuai dengan PSAK
10, Perusahaan harus mengusulkan kepada
Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk
melakukan revisi atau penambahan wajib
pajak yang diperkenankan menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa
Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) telah
menyampaikan dua buah surat kepada Menteri
Keuangan. Surat pertama menginformasikan
tentang dampak penerapan PSAK 10 dan
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surat kedua mengenai permohonan izin
menyelenggarakan
pembukuan
dengan
menggunakan satuan mata uang Dollar
Amerika Serikat dalam penyusunan Laporan
Keuangan PT Pertamina (Persero) dan Anak
Perusahaan sesuai dengan Pedoman Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) berbasis IFRS.
Pemerintah telah memberikan respon
sangat positif dengan mengundang Pertamina
melakukan sharing knowledge dan hearing.
Akhirnya, pada 2 Februari 2012 terbit Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.11/2012
sebagai perubahan atas PMK No. 196 Tahun
2007, dengan menambahkan satu wajib pajak
yang diperkenankan menyelenggarakan pem
bukuan dengan menggunakan bahasa Ing
gris dan satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat, yakni “Wajib Pajak yang menyajikan
laporan keuangan dalam mata uang fung
sionalnya menggunakan satuan mata uang
Dollar Amerika Serikat sesuai dengan Stan

dar Akuntansi Keuangan yang berlaku di In
donesia” .
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Ke
uangan tersebut, PT Pertamina (Persero), PT
Pertamina Hulu Energi, PT Pertamina Geo
thermal Energy, PT Pertamina Drilling Services
Indonesia, PT Pertamina Gas, PT Pertamina
Patra Niaga, PT Tugu Pratama Indonesia,
dan PT Pelita Air Services serta PT Nusantara
Regas segera menyampaikan permohonan
izin kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Begitu pun dengan PT Pertamina EP dan
PT Pertamina EP Cepu yang sejak awal sudah
diizinkan menyelenggarakan pembukuan de
ngan menggunakan bahasa Inggris dan sa
tuan mata uang Dollar Amerika Serikat untuk
menyampaikan kembali pemberitahuan me
nyelenggarakan pembukuan dengan meng
gunakan satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat.
Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

Pajak akhirnya memberikan izin kepada “PT
Pertamina (Persero) dan 9 Anak Perusahaan
serta 1 Joint Venture ” untuk menyelenggarakan
pembukuan dalam bahasa Inggris dan satuan
mata uang Dollar Amerika Serikat.
Langkah selanjutnya setelah diperoleh
izin tersebut, telah dilakukan sosialisasi dam
pak perpajakan dan SPT PPh Badan serta
prosedur penyusunan laporan keuangan
konsolidasian awal tahun buku 2012 sesuai
kebijakan akuntansi pengukuran kembali (remeasurement) pos-pos neraca dan rugi la
ba dalam satuan mata uang Dollar Amerika
Serikat.
Sedangkan untuk tahun berjalan, semua
transaksi perusahaan yang menggunakan
mata uang selain Dollar Amerika Serikat di
konversikan ke mata uang Dollar Amerika
Serikat dengan menggunakan kurs yang se
benarnya berlaku pada saat terjadinya tran
saksi. Seluruh dokumentasi penjualan atau
pembelian tetap mengikuti ketentuan kontrak/
perjanjian yang berlaku.
Kewajiban pajak-pajak lainnya selain PPh
Badan (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal
23/26 dan PPN/PPnBM) selaku pemotong/
pemungut pajak tetap dilaksanakan dalam
mata uang rupiah. Sementara PPh Badan
terutang pada akhir tahun yang dilaporkan
dalam SPT dihitung dalam mata uang Dollar
Amerika Serikat, sehingga kredit pajak dalam
mata uang rupiah dikonversikan terlebih
dahulu ke dalam mata uang Dollar Amerika
Serikat dengan kurs yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal
pemotongan/pemungutan atau pembayaran
pajak.
Dampak perpajakan lainnya atas pene
rapan PSAK 10 adalah perusahaan yang
sudah memperoleh izin menyelenggarakan
pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata
uang Dollar Amerika Serikat tidak dapat me
lakukan penilaian kembali aktiva tetap per
usahaan untuk tujuan perpajakan sesuai Pasal
1 ayat 2 PMK No 79/PMK.03/2008 tentang
Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan
Untuk Tujuan Perpajakan.n
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Kesehatan
Teks : Nilawati Dj

Say NO to

Mengandung 4.000 bahan kimia berbahaya dan mematikan, tapi tren
perokok makin bergeser ke usia semakin muda. Perlu penanganan yang
sangat serius dari seluruh komponen bangsa untuk menciptakan budaya anti
rokok di masyarakat. Penyadaran terus menerus adalah kata kuncinya.
Bulan November 2005 adalah bulan kelabu
bagi Albert Charles Sompie. Ia divonis dokter
terkena kanker paru-paru stadium 3B dan harus
dilakukan pengangkatan sebagian paru kanan
atas yang ada kankernya. Mungkin ia tidak
akan pernah tahu mengidap penyakit tersebut
kalau saja ia tidak merasakan kondisi fisiknya
yang terus merosot dan tidak memeriksakan diri
ke laboratorium untuk general check up.
Ironis memang, sebagai mantan atlit softball
nasional era 1980-1990, ayah dua anak ini
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dalam sehari bisa menghabiskan lebih dari tiga
bungkus rokok yang menjadi kebiasaannya
sejak remaja. Albert mengakui, tidak ada
keinginan dalam dirinya berhenti merokok
walaupun orang-orang di sekelilingnya sudah
seringkali mengingatkan. Ia merasa, rokok tidak
memberikan efek negatif bagi dirinya, karena ia
tetap fit dan bisa berkiprah sebagai atlit.
Akhirnya, dengan perasaan takut ia
memberanikan diri untuk dioperasi. Paru-paru
yang terjangkit kanker dipotong. Albert sangat

Salah satu bentuk komitmen Pertamina pada peringatan Hari Tanpa
Tembakau tahun 2011, dengan memotong replika rokok.
Foto : Pertamina

gembira setelah menjalani operasi tersebut.
Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama.
Dua bulan berselang dia divonis terkena kanker
usus yang sudah menyebar ke ginjal dan otot
tulang belakang. Dengan dorongan semangat
dari seluruh keluarga, akhirnya ia pun dioperasi
kembali. Dan ia bersyukur, karena masih di
beri kesempatan kedua oleh Tuhan untuk
merasakan hidup lebih baik lagi. Sekarang, ia
rajin mengampanyekan hidup tanpa rokok di
berbagai kesempatan.
					

•••

Itu adalah sekelumit kisah seorang penderita
kanker paru. Menurut dr. Isnu Pradjoko SpP(K),
dokter spesialis paru di RSU Dr. Soetomo, tren
usia penderita kanker paru saat ini semakin

muda. Itu akibat semakin mudanya usia ke
tika mengisap rokok. “Terus terang, saya
sangat prihatin atas fenomena ini. Tak hanya
mengalami pergeseran usia, tapi jumlah pen
deritanya juga bertambah banyak,” ujarnya.
Mayoritas penderita kanker paru, lanjut dia,
adalah pria dan perokok berat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dua
tahun lalu, populasi perokok pada usia anakanak cukup tinggi. Yakni, perokok aktif usia
13-15 tahun-mencapai 26,8 persen dan usia
5-9 tahun 2,8 persen. Sementara itu, Global
Youth Tobbaco Survey (GYTS) World Health
Organization (WHO) juga melaporkan, lebih
dari 37,3 persen pelajar di Indonesia adalah
perokok aktif. Tiga di antara sepuluh pelajar
mengaku mengenal rokok sejak berusia kurang
dari 10 tahun dan 61,3 persen dari populasi
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perokok remaja adalah laki-laki. Menurut
WHO, rokok adalah pembunuh yang akrab di
tengah-tengah masyarakat. Setiap detik, satu
orang meninggal akibat merokok. Rokok juga
membunuh separuh dari masa hidup perokok
dan separuh perokok mati pada usia produktif
yaitu kisaran 35 sampai dengan 69 tahun.
Dari fenomena tersebut, wajarlah jika
WHO mencanangkan tanggal 31 Mei sebagai
Hari Tanpa Tembakau Sedunia atau World
No Tobacco Day. Aksi ini merupakan gerakan
yang bertujuan menghentikan kebiasaan
orang merokok. Dengan adanya peringatan
tersebut, paling tidak menjadi media informasi
bagi masyarakat, mengingat masih rendahnya
kesadaran masyarakat untuk berhenti
merokok.
“Meskipun peringatan itu hanya setahun
sek ali, paling tidak masyarakat betul-betul
menyadari bahaya efek dari merokok,” ujar dr.
Meidy Espandiary spesialis paru RSPP (Rumah
Sakit Pusat Pertamina).
Salah satu peran aktif yang dilakukan insan
Pertamina dalam memerangi rokok dibuktikan
dengan penandatanganan komitmen 761 insan
Pertamina yang didaulat sebagai role model
dalam rangka mendukung dan menciptakan
lingkungan kerja sehat tanpa asap rokok saat
memperingati World No Tobacco Day 2011. Aksi
yang dilakukan yaitu dengan membubuhkan
tanda tangan sebagai bukti anti terhadap asap
rokok.
Selain itu, Pertamina melalui HR Medical juga
menggelontorkan beberapa program lanjutan.
Salah satunya dengan Pencanangan New
Gerakan Hidup Sehat yang salah satu pilarnya
“Tidak Merokok”. GHS digaungkan kembali
pada bulan Desember 2011 bersamaan dengan
perayaan HUT Pertamina. Salah satu ikon
yang muncul adalah boneka Gamaru/Garuda
Semangat terbarukan dimana merupakan hasil
kompetisi seluruh insan Pertamina. Boneka
Gamaru dan GHS sebagai ajakan gaya hidup
sehat dengan tidak merokok. HR Medical juga
terus melakukan sosialisasi dan ajakan untuk
hidup tanpa rokok melalui broadcast, stiker,
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event olahraga, dan media promosi yang lain.
Memang tidak bisa dipungkiri, saat ini masih
banyak pekerja Pertamina yang merokok. Apa
lagi masih disediakan tempat merokok di sekitar
lingkungan kantor. Menurut HR Medical, se
benarnya hal tersebut bukan dimaksudkan untuk
memberikan fasilitas kepada pekerja perokok,
tapi pemberian efek tidak nyaman kepada
mereka. Misalnya, tempat merokok disediakan
jauh dari lokasi gedung kantor, dikondisikan
panas, dan sempit dan dilengkapi oleh pesanpesan kesehatan bahaya merokok. Dengan
demikian, lambat laun mereka akan menyadari
bahwa kebiasaan mereka merugikan.
Manajemen Pertamina melihat ini sesuatu
yang cukup baik untuk diwujudkan dengan
menciptakan lingkungan kerja sehat tanpa
asap rokok dengan melakukan berbagai upaya.
“Istilahnya, kampanye gerakan anti rokok terus
dilakukan hingga kini,” ujar dr. Meidy. Karena
bagaimanapun, ini merupakan tanggung jawab
seluruh elemen perusahaan untuk terus bahu
membahu menyosialisasikan gerakan anti
merokok menuju pekerja sehat dan kawasan
kerja yang bebas asap rokok.
			
•••
Sehat itu mahal. Kalimat tersebut bukanlah
jargon semata. Albert yang sekarang telah sehat
sangat merasakannya. Ia baru menyadari rokok
ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali,
kecuali menjadi penyebab berbagai sumber
penderitaan. Jika beruntung tidak mengalami
serangan jantung karena pembuluh darah
tersumbat atau penyakit kanker paru, minimal
perokok sangat merugi karena ‘membakar’
uangnya untuk sebuah kesia-siaan.
Dr. Meidy menjelaskan, rokok merupakan
salah satu faktor risiko utama terjadinya penyakit
kardiovaskuler, stroke, penyakit paru obstruktif
kronik atau penyakit sistem pernafasan, kanker
paru, kanker mulut, kelainan kehamilan hingga
kelainan sistem reproduksi. Nah, penyakitpenyakit itu merupakan penyebab kematian
utama di dunia, termasuk di Indonesia.

Perlu upaya keras untuk memaksimalkan budaya
anti rokok di lingkungan kerja.
Foto : PRIYO WIDIYANTO

Hampir 80 persen penderita penyakit
paru-paru disebabkan oleh rokok, “Mengapa?
Karena asap rokok yang langsung dihisap
mengandung 4.000 jenis bahan kimia berbahaya
yang menyebabkan kerusakan di saluran
pernafasan,” tegasnya. Bahkan, menurutnya,
seseorang yang bukan perokok atau perokok
pasif dan menikah dengan perokok mempunyai
risiko kanker paru sebesar 20-30 persen.
Kalau dilihat dari persentasenya, penyakit
yang disebabkan rokok cukup fantastis.
Seharusnya berbagai kalangan sudah tidak
ragu lagi mengambil tindakan yang lebih tegas.
Misalnya saja dengan pemberlakuan peraturan
atau undang-undang yang membuat larangan
merokok. Apalagi sejak tahun 2008 lalu,
rencana Undang-undang Anti Merokok sudah
mulai dibahas di DPR, tetapi realisasinya hingga
kini belum juga terlaksana. Meskipun banyak
negara di belahan dunia sudah memberlakukan
peraturan tegas terhadap penjualan rokok.
Sebenarnya, meskipun UU tersebut belum

disahkan, tetapi di beberapa kota di Indonesia
telah melakukan larangan. Seperti halnya di
Jakarta, sudah diterapkan gerakan dilarang
merokok di tempat umum, baik itu di halte bus,
di dalam bus, di jalan, dan tempat keramaian
lainnya. Bagi yang tertangkap basah merokok
di muka umum akan dikenakan sanksi. Namun,
peraturan tinggallah peraturan, masih tetap ada
saja orang yang melanggarnya walaupun jelasjelas tertera tulisan ‘Dilarang Merokok’.
Berbagai upaya memang perlu dimak
simalkan agar budaya anti rokok menjadi
keseharian seluruh warga bangsa ini. Karena
sekarang ini yang dibutuhkan adalah realisasi
serta dukungan dari berbagai pihak untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih
sehat tanpa adanya asap rokok. Penyadaran
terhadap bahaya rokok tidak bisa dilakukan
hanya saat Peringatan Hari Tanpa Tembakau
Sedunia di bulan Mei ini saja. Tapi harus di
gerakkan mulai dari keluarga, day by day. n
(dari berbagai sumber)
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Tekno
Teks : Sahrul Haetamy Ananto

Foto : Pertagas

Akurat dengan GMS
Pertagas membangun sistem baru dalam mengatur sirkulasi data dan
informasi gas berbasis Online. Lebih efisien dan akurat. Meminimalisasi
kerugian bisnis akibat lambatnya pengambilan suatu keputusan.
Kepuasan pelanggan menjadi harga mati
bagi Pertagas. Anak perusahaan Pertamina ini
rela merogoh kocek sampai enam juta dolar
untuk menerapkan pengelolaan gas terintegrasi,
biasa disebut Gas Management System (GMS).
Teknologi yang diterbangkan dari perusahaan
Teknologi Informasi Kanada, Selvant ini menjadi
kado ulang tahun ke-5 Pertagas . Peresmiannya
dilakukan Direktur Utama Pertagas, Gunung
Sardjono Hadi, danDirektur Operasi Pertagas,
Gusti Azis pada 23 Februari lalu.
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GMS akan dipasang di seluruh wilayah
operasi Pertagas di sentero Indonesia. Peru
sahaan yang memakainya masih bisa dihitung
dengan jari. Di Asia, selain Pertamina, peru
sahaan lain yang menggunakan sistem ini,
antara lain Guang Dong LNG di Shenzhen,
China sejak 2010. “Semua ini untuk menunjang
costumer satisfaction yang merupakanbagian
dari tata nilai Pertagas,” kata Gusti Azis.
Gusti mengatakan pemakaian GMS menga
cu pada peraturan BPH Migas, selaku badan

Alur Kerja GMS dari Field ke MySAP

yang mengatur bisnis hilir gas dan minyak
bumi. Pertagas sebagai Transporter dengan
pipa Open Access diharuskan memiliki sistem
GMS (Gas Management System). GMS yang
dipakai Pertagas melebihi yang disaratkan BPH
Migas. “GMS yang kita pakai online,“ ujar Gusti.
Dengan sistem online seluruh deteksi dapat
dilakukan secara cepat dan akurat . “Kita tahu
persis berapa gas yang masuk dengan yang
keluar dan gas yang tersisa di pipa itu,” Gusti
menambahkan.
Ia mengaku Pertagas bisa berhemat
setelah menggunakan GMS. Tapi karena
baru diaplikasikan dan masih dalam tahap
pengembangan, nilai penghematannya masih
dihitung. Yang pasti sebelum GMS diberlakukan,
tiap daerah punya statsiun pengendali sendirisendiri. “ Pertagas kan punya enam daerah. Jadi
ada enam statsiun pengendali,” ujar Gusti. Di
tiap stasiun, paling tidak ada 4 shift karyawan
untuk memonitor. Tiap shift melibatkan tiga
orang pekerja. “Nah dengan menggunakan
GMS, pengeluaran untuk pekerja bisa di hemat,”
ujar Gusti.
Manfaat lain, keputusan bisnis bisa
dieksekusi lebih cepat sehingga meminimalisasi
kerugian bisnis. Menurut Gusti Dengan sistem
manual setiap keputusan itu memakan waktu
lama, sedang dengan sistem online, bisa
langsung diputuskan. “Dulu kadang-kadang
kita harus menutup sumur, karena keputusan

Ilustrasi dari Flowcomp bisa dihubungkan
dan ditampilkan di Oil Center

lambat, bingun harus dialirkan kemana,” ujar
Gusti, Dengan GMS, bisa dipastikan semua
itu tak akan terjadi lagi. Gusti menegaskan
manfaat yang diperoleh dari GMS sangat
besasr dibandingkan dengan investasi yang
digelontorkan. “Besarnya investasi tak ada
artinya dibandingkan dengan manfaat yang
didapat Pertagas”.
Sebelum menggunakan GMS, perhitungan
dilakukan secara manual. Data disetiap titik
terima maupun titik serah dilakukan input
kedalam microsoft excel setiap dua jam sekali.
“Itu pun kita kalang-kabut, menelpon sana-sini,
untuk memastikan berapa tekananya.“ kata
Kepala Pengendalian Gas Pertagas, Area Jawa
Bagian Barat (JBB), Dian Harwindawati kepada
Warta Pertamina, pada 19 Maret lalu.
Menurut Dian , teknologi GMS memudahkan
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proses bisnis Pertagas, khususnya dalam
mengeksekusi keputusan-keputusan secara
cepat, “Kerugian finansial bisa direduksi,” ujar
Kepala Pengendalian Gas Pertagas, Area Jawa
Bagian Barat (JBB), Dian Harwindawati kepada
Warta Pertamina, pada 19 Maret lalu.
•••
Pada prinsipnya terdapat tiga fungsi elemen
utama dalam menjalankan sistem GMS,
yaitu OASyS, GMAS dan CGA. OASyS DNA
dan GMAS merupakan Realtime monitoring
data yang membantu dalam menganalisa
penyaluran gas sistem data base, menyediakan
berbagai standard pengukuran mulai AGA 3,
AGA8, hingga AGA7. Terdapat pula Line pack
calculation dan on line calculation beserta
historical peninjauan, validasi data secara
otomatis dan estimasi atau notifikasi ada
penurunan ataupun kenaikan, komposisi gas,
duplikasi data, frozen data, dan lain-lain.
Praktiknya, semua data mentah yang di
dapat dari lapangan (Field Device) kemudian
disalurkan ke Gas Control (SCADA) dimana ada
fungsi pressure control dan flow control serta
monitoring. Data-data tersebut didapat dari Gas
Flow Computer, yaitu alat ukur yang berguna
mengambil data dari setiap titik di jaringan pipa
Pertagas yang ditanam dalam pipa.
Data-data tersebut kemudian disalurkan
ke penyimpanan data langsung dari GMAS
untuk berikutnya masuk ke Commercial
Logistic, disini elemen ketiga dari GMS bekerja
yaitu CGA. Kali ini mode perhitungan stock
dan monitoring kontrak termasuk nominasi
dijalankan, perhitungan alokasi dan atribusi,
billing yang terintegrasi dengan MY SAP, selain
itu nominasi juga dapat diisi langsung dengan
shipper.
Setiap data yang sudah terhimpun kemudian
akan diolah dan masuk lewat suatu proses
yang disebut dengan accunting. Disini setiap
data akan diolah sedemikian rupa, sebelum
disebarkan ke seluruh user. Proses yang terjadi
adalah proses on line, setiap data dapat diakses
dan di input secara online yang terkoneksi
langsung dengan alat ukur. Hal ini tentu
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Foto : Pertamina

memberi nilai plus, dimana selain akselerasi
yang meningkat, lebih dari itu akurasi data juga
lebih terjamin, dibandingkan dengan sistem
perhitungan manual.
Kemudian data masuk dan dikelola oleh
Oracle, data base yang dikelola oleh sistem
SAP untuk kemudian didistribusikan. Alur
distribusi atau computer flow dari data ini ada
dua bagian, yaitu metering station dan sub/
master station. Data-data yang telah diolah
dan di kelola oleh SAP kemudian disetorkan
ke server, kemudian dengan bantuan MPLS
network, data-data tersebut kemudian di
terbangkan secara online ke Sub Master yang
ada di Area Operasi Pertagas tersebut, serta ke
Master Server (MCC) yang terpusat di kantor
Pertagas, di Oil Center Jakarta.
“MCC ini juga berfungsi sebagai back up
database ketika database di lapangan ada
yang crash,” jelas Dian, perempuan muda
berkerudung dan berkaca mata itu.

Data output GMS dapat diakses secara
online, sehingga dapat diakses dengan cepat
dan selalu up to date. Tidak sembarang orang
bisa mengakses data-data yang terekam dalam
GMS, perbedaan otoritas pengakses, membuat
data yang bisa di aksespun berbeda.
Yang dapat mengakses tentu saja orang
yang diberikan otoritas untuk membuka dengan
diberikan username dan password, dalam
hal ini SPO (Sentra Pengendali Operasi)
mulai dari Operator sampai dengan Otorisasi
tingkat tinggi pada Direktur Operasi. Tentu
saja dengan akses yang berbeda-beda.
Dia mencontohkan Operator hanya diberi
kapasitas untuk memasukkan data manual
dan memonitor, namun untuk merubah sistem
operasi akan menjadi tanggung jawab kepala
pengendalian di masing-masing area.
Dibandingkan dengan teknik pengolahan
data sebelumnya, GMS memberikan banyak
faedah bagi kelancaran bisnis Pertagas.

Dian bercerita banyak tentang itu, tentang
bagaimana faedah yang dirasakanya di
lapangan. Beberapa keuntungan tersebut,
antara lain tersedianya data yang up date
setiap saat, perhitungan dan report-report yang
dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dapat
dengan mudah didapat.
GMS juga memberikan informasi apabila
terjadi apabila terjadi trouble disetiap titik di
jaringan pipa penyaluran gas, historical da
ta dapat disimpan apabila dibutuhkan, dan
aplikasi memungkinkan data dari alat ukur dapat
digunakan sebagai data billing yang digunakan
sebagai dasar invoice setiap bulannya.
Disamping banyak kelebihannya, sistem
online yang terintergrasi dalam sistem GMS
juga memiliki kekurangan. “Ketika sistem ko
munikasi terputus, seluruh data harus diinput
manual kembali lagi ke proses eksisting de
ngan pengaturan khusus di parameter-pa
rameternya,” kata Dian. n
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PKBL
Teks : Dewi Sri Utami Foto : Tatan Agus RST.

Kolaborasi Busana
antar Mitra
Bermula dari pedagang kebaya dan selendang. Merambah ke busana
batik orang kantoran. Merangkul sesama Mitra Pertamina untuk
mewujudkan karya busananya.
Deretan busana batik bermodel blazer
hingga sackdress tergantung rapi di salah satu
booth pameran Hari Kartini di Kantor Pusat
Pertamina. Permainan kombinasi warna berani
menjadi daya tarik tersendiri bagi batik Haura,
yang paling ramai dikunjungi pekerja Pertamina.
Batik Haura milik Yenny Henry merupakan
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salah satu mitra binaan Pertamina yang sudah
tiga tahun ini senantiasa diikutsertakan dalam
berbagai kegiatan pameran. “Sejak menjadi
mitra Pertamina, batik Haura makin dikenal
masyarakat,”ujar Yenny.
Usaha yang digeluti perempuan kelahiran
Palembang 57 tahun lalu ini, bermula dari

Yenny Henry tidak pernah harus bikin model baju
berapa banyak. “Kalau ada ide, langsung corat coret
bawa ke penjahit, jadilah baju,”katanya terkekeh.

usaha dagang kecil-kecilan. “Awalnya saya
hanya menjual kebaya encim, selendang berikut
kainnya, “ujar kolektor batik kuno ini. Kala itu
Yenny hanya membeli beberapa paket barang
dari pasar Tanah Abang untuk dijual kepada
rekan, kerabat, dan sesekali ikut dalam bazar.
“Modalnya nggak pernah saya hitung, Cuma
beli segini jual segitu…yang penting ada sedikit
untung,”paparnya sambil tertawa.
Kecintaannya pada batik, membuat ibu tiga
puteri ini mulai mengembangkan usahanya
dengan membuat busana batik khusus
untuk pegawai kantor. “Saya corat-coret saja
modelnya, bawa ke penjahit. Begitu jadi ya
dijual,”ujarnya santai. Tak dinyana karyanya
dilirik para pelanggan. Kesenangan Yenny
mengombinasikan warna-warna cerah pada
setiap karyanya, membuat pelanggan “kepincut”
hingga merogoh kocek untuk membelinya.
“Biasanya saya cari batik Cirebon, Indramayu
dan Pekalongan dengan motif beragam, tetapi
warna cerah,”jelasnya.

Selain bermain dengan warna cerah, Yenny
juga mulai mengkombinasikan karyanya dengan
kain tenun Jepara, Lombok, Bali, Lampung dan
Palembang. “Saya berusaha melihat trend
pasar. Apapun kita kombinasikan yang penting
enak dilihat, nyaman digunakan untuk acara
resmi dan kegiatan kantor,”jelas perempuan
yang membandrol produknya dengan harga
kisaran Rp 350 ribu hingga Rp 1,5 juta ini.
Usaha yang digeluti selama 14 tahun
itupun mulai berkembang. Yenny mulai mencari
tambahan modal untuk mengembangkan produk
batiknya, hingga akhirnya bertemu dengan
Pertamina. Tiga tahun lalu ia digandeng Small
Medium Enterprise & Social Responsibility (SME
& SR) Partnership Program Pertamina. Dana
pinjaman Rp 30 juta digelontorkan Pertamina
untuk mengembangkan usaha Yenny. Alhasil
bukan dana saja yang diterima, tetapi Yenny
juga difasilitasi dalam berbagai kegiatan
pameran. “Ikut pameran semuanya gratis dan
tempatnya strategis. Kita hanya memikirikan
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men-display barang yang bagus-bagus
dan jualan,”ujarnya semangat.
Karena sering diajak pameran di
Jakarta maupun ke luar kota, Yenny pun
sering berhubungan dengan sesama mitra
Pertamina lainnya. Mulai dari sesama
pengusaha busana batik, perajin kain
batik, perajin aksesoris, makanan dan lainlain. Hingga suatu saat Yenny berkenalan
dengan perajin batik dari Indramayu yang
juga merupakan mitra Pertamina. Dari
situlah Yenny melihat peluang berkolaborasi
sesama mitra. “Dua tahun lalu saya mulai
ambil bahan batik Indramayu langsung
dari perajinnya. Harganya lebih miring
dan bisa pesan warna sesuai dengan
yang saya mau,”jelasnya. Menurutnya
menjalin kerja sama sesama mitra tak
hanya menguntungkan, tetapi juga bisa
menjalin kebersamaan antar mitra. “Kalau
pameran bareng nggak terasa sebagai
saingan atau gimana. Kita malah saling
mendukung,”paparnya. Dari pengalaman
ini, Yenny berharap semua mitra Pertamina
bisa saling berkolaborasi untuk memajukan
usaha bersama. “Saya pikir apa yang saya
lakukan bisa diterapkan di bidang usaha
apa saja. Toh mitra binaan Pertamina itu
kan bukan hanya untuk produk garmen,
makanan dan juga usaha peternakan,
pertanian juga ada,”paparnya.
Meski usahanya sudah maju,
nenek dua cucu ini tidak terlalu ngoyo
menjalankan bisnisnya. “Yang penting ada
kegiatan saja, dan saya bisa menghidupi
4 karyawan,”ujarnya. Soal model Yenny
menyiasatinya dengan mengganti model
baju rancangannya minimal sebulan
sekali. n

Seorang pengunjung stand sedang mematut diri di
depan cermin sebelum membeli batik Haura karya
Yenny Henry.
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Batik & Embroidery Haura
Showroom:
Jl. Murai II, Komplek Murai Permai No.1
Pasar Minggu, Ragunan
Phone: 780 6782

CSR
Teks : Dewi Sri Utami Foto : Kuntoro

Secercah Harapan

untuk Papua

Kesehatan dan pendidikan anak, menjadi salah satu prioritas
Pertamina dalam mewujudkan kegiatan tanggung jawab sosialnya.
Papua menjadi sasaran program peningkatan kesehatan anak lewat
program Pertamina Sehati, serta dukungan fasilitas untuk tunas muda
berprestasi di bidang sepak bola.
Keceriaan terpancar dari wajah puluhan
ibu dan anak balita yang tak sabar menunggu
digunakannya posyandu baru di jalan Pasifik
Indah III, Pasir II, Jayapura Utara, Kamis

(19/4). Mereka ingin merasakan nyamannya
menimbang anak, dan mendapatkan penyuluhan
gizi dari para kader di tempat baru itu. Hari itu,
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan
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beserta Walikota Jayapura Drs. Benhur Tommy
Mano, meresmikan posyandu seluas 6 x 8 meter
persegi, sebagai bentuk tanggung jawab sosial
Pertamina.
Pembangunan Posyandu berikut fasilitas
kesehatan senilai Rp 177 juta rupiah itu
merupakan bagian dari upaya Pertamina dalam
meningkatkan kesehatan generasi penerus
bangsa.
“Kualitas manusia itu tidak hanya ditentukan
saat dia menempuh pendidikan. Jauh sebelum

untuk pembentukan karakter. “Saya berharap
pembentukan karakter diperhatikan sampai
dengan anak kelas 6 SD, karena setelah itu
sudah terlambat,”ujarnya.
Sebelum ada bangunan posyandu, sekitar
36 bayi, 76 balita dan puluhan ibu hamil serta
menyusui mengikuti kegiatan posyandu dengan
menumpang rumah warga setempat.
Meski dalam kondisi keterbatasan, kegiatan
posyandu tak pernah berhenti. Semua tak lepas
dari peran Deisye Tureai. Perempuan berusia

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan
menyuapi salah satu balita di Posyandu Nusantara.

itu fase penting pembentukan kualitas manusia
justru ditentukan mulai dari kandungan hingga
balita,”jelas Karen dalam sambutannya.
Selain kesehatan, pembentukan karakter
anak juga sangat menentukan masa depan
bangsa. Maka itu Karen menyarankan anak-anak
wajib diperhatikan orang tuanya khususnya ibu
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52 tahun ini, menjadi pelopor kegiatan posyandu
di wilayah Pasifik Indah.
Sejak tahun 1990 perempuan kelahiran
Manado itu, aktif dalam kegiatan kesehatan
anak di Papua. Memulai dengan membantu di
Posyandu Pasifik Indah, dan setahun kemudian
menginisiasikan pembuatan Posyandu

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan meneriakkan yel-yel bersama
murid Sekolah Sepak Bola (SSB) Emsyk di Distrik Heram, Kampung Waena,
Papua, usai memberikan bantuan fasilitas bagi SSB yang telah mencetak
generasi muda berprestasi.
Nusantara di daerah Pasir II, Jayapura Utara.
Segala keterbatasan yang dialami, tidak
menyurutkan langkah Deisye. Sebelum tahun
2009, Deisye kerap menggunakan dana
pribadi untuk memberikan makanan sehat atau
menyiasatinya dengan membuat kotak sehat
yang ada di Posyandu Nusantara.
Tak hanya di bidang kesehatan, Pertamina
juga mendukung pendidikan tunas muda
berprestasi di Jayapura. Salah satunya
memberikan bantuan fasilitas pelatihan bagi
Sekolah Sepak Bola (SSB) Emsyk Uni Papua
(EUP). SSB di Distrik Heram, Kampung Waena,
Kelurahan Yabansai ini berdiri sejak tahun 2003.
“Niat kami mendirikan sekolah bola ini untuk
mengakomodir dan memberi ruang kegiatan
bagi anak-anak dengan kegiatan positif,”ujar
Direktur SSB Emsyk, Benny Pepuho.
Bantuan dana sebesar Rp 100 juta rupiah
diberikan Pertamina untuk pembelian fasilitas
sepeda statis. Pemberian bantuan diserahkan
langsung Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan di lapangan EUP Waena Papua,

Jayapura kepada Benny Pepuho, Jumat (20/4).
“Ini salah satu upaya untuk melihat potensi
di wilayah Indonesia Timur, dari kerja sama
bantuan ini saya melihat seperti anak-anak
saya, bahwa mereka punya kesempatan yang
sama untuk berprestasi. Kita harap BUMN lain
juga harus mengikuti jejak yang sudah kami
buat,” jelas Karen.
Di lapangan EUP Papua, 340 anak
dari berbagai golongan usia, berlatih tanpa
mengenal lelah. Sepak bola menjadi cabang
olah raga paling diminati anak-anak Papua
karena sederhana dan minim modal. “Anakanak awalnya biasa main bola tanpa sepatu,
dan baju apa adanya, “ujar Benny.
Melihat semangat anak-anak Papua, Karen
kian bersemangat mencari tiga anak binaan
EUP berprestasi yang akan disekolahkan ke
SSB Pertamina. “Pertamina akan mencari bakatbakat bola dari Papua dan akan kerjasama
dengan AC Milan untuk mendidiknya. Kita
akan mencari bibit-bibit muda usia 14 tahun ke
bawah,” ujar Karen. n
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Esai
Teks : N. Syamsuddin Ch. Haesy

Pendidikan dalam

Perspektif Visioneering

Pertamina

Kemuliaan bangsa terletak pada
sumberdaya manusianya sebagai modal
insan. Kemakmuran suatu bangsa terletak
pada kemampuan sumberdaya manusianya
mengelola sumberdaya alam yang dimilikinya.
Pada sumberdaya manusia sebagai modal
insan yang mampu memberi makna atas sains
dan teknologi, sumberdaya alam mempunyai
nilai lebih dan bermakna. Tak hanya untuk
memenuhi hajat hidup sejahtera berkeadilan,
melainkan pula untuk memenuhi kualifikasi
manusia yang dikehendaki Tuhan: insan mulia
berkualitas. Dalam konteks itulah pendidikan
dan kebangsaan laksana tungku dengan
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apinya.
Kualitas pendidikan yang kontekstual dengan
keberdayaan bangsa adalah syarat penting
untuk menegaskan, betapa derajat manusia
dan bangsa ditinggikan dan direndahkan oleh
dirinya sendiri. Untuk terus meningkatkan
kualitas pendidikan dan keberdayaan bangsa
itulah: semangat yang selalu terbarukan menjadi
penting. Terutama ketika kita berpikir, bahwa
apa yang kita lakukan dalam membangun
bangsa kini, berlangsung terus menerus,
berkelanjutan. Karenanya, kepedulian terhadap
kualitas pendidikan, kita lihat sebagai bagian
dari tanggung jawab nyata terhadap bangsa.

Foto : TATAN AGUS RST

Bukan semata-mata sebagai panggilan jiwa
untuk berkontribusi semata.
Dari sudut pandangan ini, saya melihat
kepedulian Pertamina terhadap peningkatan
kualitas pendidikan nasional, bertolak
dari semangat dan jiwa kebangsaan yang
utuh, penuh seluruh. Pada gilirannya akan
memberikan sumbangsih besar dan nyata untuk
mengubah minda (mindset changes) terhadap
kebijakan nyata mengelola sumberdaya alam
dengan tangan sendiri.
Di tengah proses transformasi bangsa
yang berorientasi pada kemandirian bangsa di
segala bidang, peningkatan daya saing ekonomi

secara global, dan pemupukan keunggulan
nasional (melalui local genuine) menjadi
muara tujuan. Apa yang dilakukan Pertamina
kini, menggerakkan proses pemberdayaan
pendidikan saya pandang sebagai ikhtiar yang
harus diberi apresiasi. Baik karena hal itu
memberikan ruang bagi tumbuh kembangnya
potensi keunggulan lokal menjadi daya bangsa.
Juga karena hal itu akan menguatkan pondasi
kedaulatan bangsa ini di masa depan.
Melalui sejumlah program, Pertamina
memberdayakan anak-anak bangsa melalui
program pendidikan, dalam perspektif
kemandirian bangsa di sektor migas dan
energi, saya melihat sesungguhnya kita
sedang mengubah mimpi menjadi imajinasi,
dan mengelola imajinasi itu menjadi realitas di
kemudian hari. Mimpi kita adalah kedaulatan
yang nyata, luas, dan bertanggung jawab.
Imajinasi kita adalah kemampuan mengelola
sumberdaya alam dengan tangan kita sendiri
melalui kemampuan sains dan teknologi.
Karenanya, realitas yang harus diwujudkan
adalah keberdaulatan Indonesia di industri
minyak, gas bumi, dan energi secara ke
seluruhan.
Karena kita hidup di era konseptual yang
menuntut inisiasi, kreativitas, dan inovasi,
maka program pemberdayaan pendidikan
yang dilakukan Pertamina, merupakan bagian
integral dari proses invensi yang realistis.
Dikatakan demikian, karena Pertamina tak
bisa mengandalkan siapapun, terus proses
pendidikan yang dilaksanakan pemerintah, untuk
melanjutkan kiprahnya sebagai representasi
bangsa di sektor migas dan energi.
Seluruh upaya itulah yang kita sebut
pula sebagai visioneering. Hasilnya, bila
hendak dideskripsikan, adalah terkelolanya
industri migas dan energi oleh bangsa sendiri.
Soalnya tinggal bagaimana seluruh insan
Pertamina mengelolanya secara tepat dan
benar. Karenanya, selain prosesionalisme,
insan Pertamina juga mesti unggul dalam
mengembangkan nasionalisme terbuka dengan
gagasan-gagasan dan praktik korporasi
berdimensi global. n
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Lakon
Teks Sahrul Haetamy Ananto Foto : Kuntoro

Go Into

The Next
Level

Masih ingat nama Angel dengan embelembel di belakangnya “Idola Cilik” pada tahun
2008? Gadis mungil itu kini sudah mulai
beranjak remaja dan terus menjalani hobi
sekaligus kariernya sebagai penyanyi. Ditemui
di salah satu acara keagamaan di Kantor Pusat
Pertamina beberapa waktu lalu, Angel yang kini
biasa dikenal dengan sebutan Angel Pieters,
tampak anggun dengan gaun putih laksana
seorang puteri.
Kegiatan yang dilakukan Angel selain
bersekolah di salah satu SMP swasta elit di
Jakarta adalah terus berkarya di dunia tarik
suara. “Tahun 2012 ini, pengennya go into the
next level. Lebih produktif lagi. Maksudnya bisa
memanfaatkan waktu lebih baik dan nyanyinya
makin mantap. Gak boleh asal-asalan. Karena
passion aku di seni ya,” jelasnya dengan suara
renyah.
Satu hal yang membuatnya bangga adalah
ketika dirinya pada akhir tahun lalu diberi
kesempatan untuk berduet dengan musisi
kelas dunia David Foster dalam konser The
Hitman Return: David Foster and Friend di
Jakarta Convention Center (JCC). “Makanya
aku gak mau setengah-setengah. Gak boleh
cuma memberikan 100 persen. Kalau bisa
memaksimalkan jadi 200 persen, kenapa
enggak?” ujarnya beretorika. n
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Lakon
Teks Rianti Octavia Foto : Priyo Widiyanto

Batasi Penggunaan

Gadget

Dr. Rose Mini, Mc atau biasa dikenal dengan Bunda Romi,
sedang resah. Kegelisahan psikolog ini terkait dengan budaya
baru yang mewabah di masyarakat. “Kecanggihan teknologi
informasi sekarang ini seperti ditelan utuh oleh masyarakat
kebanyakan. Padahal selalu ada sisi positif dan negatif dalam
segala hal,” ujar wanita mungil berusia 53 tahun tersebut. “Coba
bayangkan jika orang tua merasa cukup berkomunikasi dengan
anaknya melalui gadget. Itu kan gak bisa disebut komunikasi
interpersonal. Padahal, interpersonal communication skill
harus dilatih sejak dini karena sangat membantu sang
anak beradaptasi dengan kehidupan sosial mereka nanti di
masyarakat,” jelasnya lugas.
Makanya, ia sangat tegas terhadap penggunaan gadget
kepada suami dan puterinya semata wayang. “Saya tidak anti
gadget. Saya juga pake kok. Tapi, kalau di meja makan atau
pas sedang kumpul sekeluarga, gadget tidak boleh ada di depan

mata saya. Kalau ada, bakal gue
rendem tuh gadget,” katanya
sambil berseloroh gemas.
Karena itu ia mengingatkan
para pekerja Pertamina agar
jangan cepat-cepat membekali
putera-puterinya dengan gadget.
“Ajark an anak bersosialisasi
dengan lingkungan. Berdasarkan
pen elitian, orang-orang yang
berhasil bukanlah mereka yang
dulunya pintar secara akademis,
tapi mereka yang memiliki in
terpersonal communication skill
yang bagus,” jelasnya panjang
lebar. n
Mei 2012
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Wisata
Teks : Dewi Sri Utami dan Foto : Priyo Widiyanto

Jalan-jalan ke Lombok, jangan lewatkan perjalanan wisata tropis nan
eksotis di Gili Trawangan. Gili artinya pulau kecil. Di Lombok ada tiga Gili
yang terkenal sebagai tujuan wisata di sebelah barat laut Lombok.
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Tiga Gili atau pulau yang dikenal wisatawan
yakni Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. Kali
ini saya memilih perjalanan ke Gili Trawangan.
Ada beberapa alternatif cara untuk menuju
pulau gili trawangan di Lombok Barat, melalui
Pelabuhan Bangsal di Kabupaten Lombok
Utara, Pelabuhan Teluk Nare, Teluk Kodek dan
Teluk Kombal.
Perjalanan melalui pelabuhan bangsal
sendiri memakan waktu sekitar 45 menit dengan
menggunakan kapal kayu. Pada kesempatan
perjalanan ini Teluk Kodek menjadi pilihan
pelabuhan yang saya singgahi. Dengan
menyewa boat bertarif Rp 300 ribu satu kali
jalan atau dengan membayar Rp 500 ribu
pulang pergi, perjalanan hanya membutuhkan
10-15 menit menuju ke Gili Trawangan.

Buat yang punya anggaran “mepet” bisa
menggunakan jasa penyeberangan kapal
kayu, dengan harga sewa pulang pergi Rp 350
ribu, untuk maksimal 20 orang penumpang.
Bagi yang ingin bepergian sendiri kapal kayu
warna-warni yang bersandar di pelabuhan Teluk
Kodek, juga menawarkan jasa penyeberangan
Rp 10 ribu per orang untuk sekali jalan.
Selama perjalanan 30 menit di atas
kapal kayu menuju Gili Trawangan, mata
kita dimanjakan keindahan alam dengan
pemandangan “gili-gili” untuk sekadar melepas
penat walau sesaat.
Beningnya air laut pelabuhan tertembak
sinar matahari hingga membentuk formasi
gradasi warna biru kehijauan...menyambut
kedatangan para wisatawan, termasuk saya.
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Baru saja menginjakkan kaki ke pulau nan
indah ini, suara gemerincing kelintingan berbaur
derap kaki kuda membentuk irama, menyambut
para tamu. Pulau seluas 340 hektar ini tak
hanya diramaikan wisatawan, tetapi juga lalu
lalang Cidomo atau kereta kuda sebagai alat
transportasi. Sebagai tujuan wisata pantai, Gili
Trawangan memosisikan sebagai pulau yang
bebas polusi. Tak ada kendaraan bermotor
di sini. Jalan tanah berpasir selebar 3 meter
itu, hanya dilewati kereta kuda ber ban mobil,
atau sepeda yang disewakan untuk warga
dan wisatawan yang ingin berkeliling ke Gili
Trawangan.
Cidomo adalah kereta berukuran kecil

74

Mei 2012

yang menjadi sarana transportasi umum
berpenumpang maksimal 3 orang. Untuk
berkeliling Gili Trawangan, bisa menyewa
seharga Rp 125 ribu dengan waktu tempuh
setengah jam. Tapi jika ingin sekadar mencoba
bisa menumpang Cidomo untuk jarak dekat,
dengan daftar tarif yang tertera. Yang suka
bersepeda bisa menyewanya untuk berkeliling
pulau, namun akan lebih menyenangkan
berjalan kaki sambil menikmati pemandangan
di sepanjang pantai.

Gili Trawangan menawarkan eksotisme
alam nan lengkap. Pasir putih, deretan pohon
cemara, kelapa dan rumah-rumah jerami
bentuk adat Sasak yang sengaja dibangun di
sepanjang pantai sebagai penginapan bagi
wisatawan. Menikmati pantai makin lengkap
sambil berjemur di atas bale-bale yang berderet.
Anak-anak pun bebas bermain air atau pasir
sambil mendengarkan riuhnya deburan ombak
dan segarnya tiupan angin pantai.
Fasilitas yang tersedia cukup lengkap,

untuk memanjakan para wisatawan. Hampir di
setiap sudut Anda bisa menemukan berbagai
macam bar, restoran dan resort. Di sini Anda
bisa mendapatkan aneka makanan dari harga
murah hingga termahal.
Soal penginapan juga mudah didapat. Dari
harga ekonomi hingga bertarif dolar Amerika.
Yang pasti, fasilitas apapun bisa dijangkau
dengan mudah, karena jarak antar fasilitas yang
ada sangat dekat.
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Bagi yang membawa keluarga, jangan lupa mampir ke pendopo tempat penangkaran penyu hijau
(Chelonia Mydas), penyu sisik (Eretmochelys Imbricata), dan penyu lekang (Lepodochelys Olivacea)
yang siap dilepas ke perairan. Di pendopo ini terdapat beberapa akuarium besar, sebagai tempat
tinggal sementara anak kura-kura sebelum dikembalikan ke habitatnya.
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Sambil berjalan menyusuri pulau, saya
melihat banyak lapak kaki lima menyewakan
bahkan menjual perlengkapan snorkling.
Ya...tak lengkap jika ke Gili Trawangan tanpa
menikmati indahnya pemandangan di bawah
air. Berbekal masker dan snorkel -- atau
selang berbentung gagang payung -- saya
mencoba merasakan sensasi selam dangkal
sembari melihat beragam ikan dengan warna
khasnya. Seperti ikan Tiger Fish, Blue Moon,
ikan Kepe-kepe. Untuk menikmatinya anda
juga bisa menggunakan jasa wisata paket
snorkling di beberapa tempat penyewaaan.
Harganya pun tak terlalu mahal sekitar Rp
140 ribu saja.
Singgah ke Gili Trawangan tak lengkap jika
tidak menyelam sambil menikmati indahnya
terumbu karang. Konon terumbu karang di
Gili Trawangan termasuk yang menjadi tempat
tujuan para diver untuk melihat pemandangan
laut. Biaya tarif yang diberikan untuk fun dive
sekitar Rp 370 ribu dan discovery scuba diving
sekitar Rp 600 ribuan. Jadi tak ada ruginya
memasukkan Gili Trawangan sebagai tujuan
wisata Anda dan keluarga. n
Mei 2012

77

Galeri Foto
Teks dan Foto : Tatan Agus RST.

Perempuan Perkasa
di Kaki Gunung

Perempuan itu bergegas keluar dari pembaringannya, lalu mematut bibirnya
di depan cermin kecil. Dalam sekejap bibirnya pun memerah. Tak lupa kaus
kaki panjang yang mirip stocking menutupi kedua kaki dan tangannya serta
tak lupa melilitkan syal di lehernya.
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Di pagi buta hampir seluruh perempuan dewasa di kawasan perkebunan
teh Pangalengan, Bandung, Jawa Barat memang sebelum keluar rumah
menembus kabut pagi tak ada yang tak memerahi bibirnya.
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Hampir setiap hari para perempuan dengan beban 20 kilo itu harus turun naik
bukit perkebunan teh menembus kabut dingin di kaki Gunung Papandayan
dan Malabar, tuk memetik tunas teh.
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Bibir merah, stocking, dan syal mereka bukan untuk memikat, tapi pelindung
hawa dingin, karena mereka hingga tengah hari akan naik turun bukit, meliak-liuk
di sela-sela pohon teh dengan keranjang membubung tinggi di punggung.

“Biar bibir gak pecah kang,” jawab mereka.

Sementara di rumah pun mereka masih disibukkan dengan tanggung jawab
sebagai seorang istri dan ibu anak-anak, sungguh hanya perempuan perkasalah
yang bisa melakukan keduanya.
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Asah Otak
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Gelar atau sebutan Raja
Bagian isi buku
Lembaga Indonesia Amerika
Memikirkan sesuatu
Rambut, bulu di pipi
Sesuai menurut hukum
Plat nomor polisi Magelang
Kata Seru untuk mengajak
Ilmu tentang seluk beluk cacing gelang
Kartu Keluarga
Awak pesawat ruang angkasa
Unsur dari Argon (singkat)
Kata penghubung yang digunakan untuk peng
andaian

300Ribu

Untuk
3 Pemenang
masing-masing

Tempat khusus untuk barang-barang di mobil
Kuat, Bertenaga, Pemberani
Pasti tidak boleh tidak
Natural
Sapaan untuk orang tua laki (cina)
Bagian tumbuhan yang akan menjadi buah
Pohon dan nama buahnya
Tidak bermoral tidak berakhlak
Berdiri sendiri dengan pemerintahan sendiri
Benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu
Suratan tangan
Janji dengan sungguh-sungguh hati
Setelah Ba (huruf arab)

Jawaban TTS April 2012
Mendatar :
1. MISSISIPI, 6. DAN, 8. KATAK, 9. GEMPAL, 10. NIA, 11. MAWAR, 13.
PET, 15. TAUB, 16. RUSIA, 18. RI, 20. MI, 21. RIA, 22. LEMBANG, 24. IT,
25. PERKEMI, 26. KA
Menurun :
1. MEDAN, 2. SINGAPURA, 3. SP, 4. PIALA, 5. JAKARTA, 7. UMAT, 8. KAMAR,
12. WASIAT, 14. EBI, 15. TERAP, 17. UMBI, 19. TEAM, 23. GOA

Bagi para pemenang yang berdomisili di Jabodetabek, silakan datang ke redaksi dengan membawa identitas diri,
mulai 20 - 30 Mei 2012
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