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MarketUpdate
Merencanakan portfolio
investasi individu
Sepekan lalu, saham-saham di kawasan regional Asia dan
global bergerak melemah akibat kekhawatiran investor atas kinerja
keuangan salah satu bank global besar JP Morgan Chase & Co yang
merugi hingga US$2 miliar karena credit portfolio, kesehatan fiskal
di zona euro, serta menanti data prospek pertumbuhan ekonomi
China. Kekhawatiran investor tersebut memicu aksi jual, terutama
investor asing, pada indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa
Efek Indonesia. Pelaku pasar keuangan global menilai, investor asing
condong untuk mengalihkan investasinya ke instrumen yang lebih
aman, seperti surat utang.
Pemahaman mengenai iklim situasi ekonomi global tersebut
dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengkaji potensi risiko
untuk menentukan strategi bisnis dan keuangan yang tepat. Selain
bermanfaat bagi korporasi, pengetahuan itu juga bisa menjadi bekal
bagi perencanaan keuangan keluarga.
Akibat turunnya IHSG, harga saham beberapa perusahaan
(emiten) dipandang relatif murah jika dibandingkan pada harga
perdagangan sebelumnya, terutama saham-saham unggulan di BEI.
Bagi investor yang sudah biasa dengan instrumen di pasar modal,
penurunan IHSG merupakan peluang untuk membeli saham pada
harga “diskon”, sebelum peluang ini diambil lebih dulu oleh investor
asing dan harga saham kembali menguat.
Bagi investor yang memiliki banyak kendala dalam berinvestasi
secara langsung seperti keterbatasan pengetahuan, informasi dan
waktu, reksadana (RD) bisa menjadi instrumen pilihan investasi. Menurut
UU No. 8 tentang Pasar Modal, RD adalah wadah yang dipergunakan
untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya
diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Dalam
memilih jenis dan produk RD, investor harus menyesuaikan dengan
tujuan keuangan, jangka waktu dan tingkat resiko yang diinginkan.
Beberapa jenis RD yang tersedia di pasar Indonesia saat ini adalah:
(1) RD Pasar Uang, memiliki alokasi aset investasi minimal 80% pada
instrumen pasar uang, seperti deposito, SBI, dan obligasi jangka
pendek (kurang dari 1 tahun). Dengan komposisi yang konservatif,
tentunya potensi keuntungannya tidak lebih besar dari RD lainnya,
namun memiliki tingkat resiko sangat kecil.
(2) RD Pendapatan Tetap, memiliki alokasi mayoritas pada surat
berharga yang memberikan pendapatan tetap, misalnya SUN
atau obligasi korporasi. Minimal alokasi yang ditempatkan pada
efek pendapatan tetap adalah 80%, sehingga keuntungan yang
diperoleh juga tidak sebesar RD Saham ataupun RD Campuran.
Tapi kelebihannya dibanding kedua jenis RD itu adalah potensi
penurunan nilainya juga tidak besar, atau bisa dibilang lebih stabil,
sehingga resikonya lebih kecil. Jangka waktu investasi disarankan
1-3 tahun.
(3) RD Saham, merupakan jenis RD beresiko tinggi. Sesuai namanya,
investasi ini akan dialokasikan minimal 80% pada saham, namun
sesuai dengan besarnya tingkat risiko maka keuntungan yang
diharapkannya relatif lebih besar ketimbang jenis RD lain. Jangka
waktu yang disarankan lebih dari 5 tahun.
(4) RD Campuran, memiliki tingkat risiko sedang – tinggi karena
memiliki alokasi investasi pada instrumen obligasi dan saham.
Adanya investasi pada saham yang diimbangi dengan instrumen
obligasi untuk menekan resiko penurunan saham, sehingga
mampu memberikan keuntungan yang kompetitif meski seringkali
tidak sebesar RD Saham. Jangka waktu investasi disarankan 3-5
tahun.
Ingat ungkapan ini ketika berinvestasi:”Don’t put all eggs in
one basket”. Maksudnya adalah untuk mengurangi risiko, kita perlu
menyebar penempatan investasi, sehingga kita terhindar dari risiko
kerugian secara total (total loss).•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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FSRU Beroperasi, Negara Hemat
700 Juta Dolar AS per Tahun
PT Nusantara Regas siap
mengalirkan gas ke PLN
15 Mei 2012, atau sepuluh
hari setelah proses
transfer LNG ke FSRU.
Dengan dipasoknya gas
ke PLN, penghematan
negara diperkirakan
mencapai 700 juta dolar
per tahun.
JAKARTA - Mulai besok PT.
Nusantara Regas melakukan
uji coba mengalirkan gas dari
terminal terapung penerima
dan regasifikasi (FSRU/floating
storage and regasification unit)
Teluk Jakarta ke Pembangkit
Listrik Tenaga Gas Uap
(PLTGU) Muara Karang. “Kita
akan mulai commissioning
yakni pelaksanaan pengiriman
gas melalui pipa. Jumlahnya
sekitar 60 mmscfd, karena
masih uji coba sehingga bi
sa naik turun. Diharapkan
secara teknis akhir Mei atau
awal Juni kita siap alirkan
dengan kapasitas penuh
sampai 220 mmscfd,”ujar
President Director Nusantara
Regas Hendra Jaya, saat di
wawancara Media Pertamina,
Rabu (9/5).
Jarak dari FSRU ke PLTGU
Muara Karang, kata Hendra
sekitar 15 kilometer. Gas
dialirkan melalui pipa yang
dibangun oleh Nusantara
Regas. “Kami investasi hanya
untuk pipa dan receiving fa
silitas. Sedangkan untuk ka
pal atau FSRU, kami sewa
dari Golar LNG Energy Limi
ted,” jelasnya. Investasi
untuk pembangunan pipa
dan fasilitas penerima sekitar

50 juta dolar AS. Sedangkan
sewa kapal FSRU selama 11
tahun mencapai nilai 500 juta
dolar AS.
Hendra menambahkan
proses mengalirkan gas
k e P LT G U m e m e r l u k a n
beberapa tahapan. Sejak
kapal FSRU merapat
setelah berlayar dari Jurong,
Singapura harus melalui
proses pendingan terlebih
dahulu selama beberapa
hari untuk memastikan se
gala peralatan aman dan
berfungsi optimal. “Setelah
itu proses transfer LNG ke
FSRU dari kapal Aquarius
atau ship to ship yang sudah
kami lakukan pekan lalu dan
proses mengalirkannya ke
PLTGU,”ujarnya.
Pekan lalu pelaksanaan
proses ship to ship dipantau
langsung oleh Direktur Gas
Pertamina Hari Karyuliarto,
President Director Nusantara
Regas Hendra Jaya, serta
Dirjen Migas Evita Legowo.
Sistem transfer LNG dilakukan
dengan sistem open sea,
dimana tantangannya sangat
besar. “Kita mencatat sejarah
dimana kita bisa melakukan
ship to ship di lautan terbuka
yang jarang dilakukan. Dan
jika berhasil ini akan menjadi
FSRU pertama di Indonesia
bahkan pertama di Asia Teng
gara,”ujar Direktur Gas Hari
Karyuliarto.
Sementara itu Dirjen
Migas Evita Legowo berharap
adanya infrastruktur gas ini,
maka LNG bisa dipasok
untuk memenuhi kebutuhan
domestik. “Harganya masih
sedikit tinggi dari gas pipa,

Foto : DOK. PERTAMINA
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Pojok Manajemen :
melihatnya sebagai
tantangan

Lugas dan Informatif

Proses kegiatan ship to ship dari Kapal LNG Aquarius ke FSRU Regas Satu.

tetapi masih lebih rendah dari
BBM, ini dapat memenuhi
kebutuhan listrik dan industri,”
ujarnya.
Secara matematis jika
asusmsi disparitas harga
konsumsi BBM dan gas
sebesar 9 dolar Amerika,
maka penghematan satu
bulan dengan rata-rata
konsumsi perhari sekitar
210 mmscfd mencapai 56
juta dolar AS. “Setidaknya
dalam setahun negara bisa
menghemat hingga 700 juta
dolar AS. Ini sudah jelas hi

tungannya,”papar Hendra.
FSRU Regas Satu ini di
operasikan PT Nusantara
Regas, perusahaan patungan
antara Pertamina dan PGN.
Pasokan gas alam cair
FRSU berasal dari Kilang
Bontang sebanyak 11,75
juta ton dengan kontrak
selama 11 tahun mulai tahun
ini. Guna memaksimalkan
FSRU jika sudah berjalan
normal, Nusantara Regas juga
berencana mencari tambahan
dari pasokan domestik dan
impor.•DEWI SRI UTAMI
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MISI
Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

Dalam mencapai visi dan misinya,
Pertamina berkomitmen untuk
menerapkan tata nilai sebagai berikut:

Clean (Bersih)
Dikelola secara profesional,
menghindari benturan kepentingan,
tidak menoleransi suap, menjunjung
tinggi kepercayaan dan integritas.
Berpedoman pada asas-asas tata
kelola korporasi yang baik.

Competitive (Kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala
regional maupun internasional,
mendorong pertumbuhan melalui
investasi, membangun budaya sadar
biaya dan menghargai kinerja.

Confident (Percaya Diri)
Berperan dalam pembangunan
ekonomi nasional, menjadi pelopor
dalam reformasi BUMN, dan
membangun kebanggaan bangsa.

Foto : PERTAMINA

TATA NILAI

melihatnya
sebagai tantangan
Dalam kegiatan bisnis perusahaan, apa yang dilakukan
fungsi Upstream Strategic Planning & Portfolio? Upstream

Upstream Strategic Planning & Portfolio ini, memang ada beberapa
hal yang menjadi bukan kendala ya, tetapi challenges (tantangan).

Strategic Planning & Portfolio mendapat mandat menyusun

Pertama, bagaimana rencana-rencana yang sudah kita susun

Rencana Jangka Pendek Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka

untuk mendapatkan revenue dan profit ini dapat dieksekusi di AP

Panjang Perusahaan (RJPP) serta bagaimana melakukan terobosan

Hulu. Sebagai contoh, di Pertamina EP investasi yang terbesar adalah

agar rencana tersebut dapat dicapai. Hal ini merupakan tantangan

melakukan pemboran pengembangan dan pemboran Ekplorasi.

tersendiri dan luar biasa. Tahun ini kami menginvestasikan anggaran

Rencana pemboran pengembangan Pertamina EP tahun ini ada

sebesar Rp 42 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 18 triliun

sekitar 110 pemboran. Hal ini untuk meningkatkan produksi.

diperuntukkan untuk merger dan akuisisi, dengan penekanan pada

Yang kedua, ini yang penting adalah pemboran Ekplorasi, yaitu

akuisisi dan sisanya untuk AP Hulu. Akuisisi di sini terkait dengan

untuk menambah cadangan. Kalau berbicara cadangan tahun ini kita

bisnis Hulu, yaitu pembelian wilayah kerja yang terkait dengan oil

diminta menambah kurang lebih 94,9 MMBOE. Hal ini terkait agar R to

and gas, geothermal maupun pembelian perusahaan yang terkait

P (Rasio cadangan terhadap Produksi) meningkat. Namun demikian,

dengan drilling.

cadangan ini bukan berarti hanya dari Pertamina EP, PT PHE serta

Jadi strateginya tidak hanya menambah atau membeli lahan

dari PT EP Cepu saja, tetapi juga dari akuisisi. Ini dari Upstream

atau membeli oil and gas, namun kita upayakan untuk membeli

Business Development. Fungsi tersebut yang akan mengeksekusi

lahan geothermal dan membeli perusahaan terbaik dengan drilling.

terkait Akuisisi Cadangan.

Ini adalah new business. Kenapa itu diambil, karena terkait dengan

Tantangan lainnya berkaitan dengan permit atau perijinan baik

strategi Direktorat Hulu adalah,’ Aggressive Upstream ’’. Disamping

di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Belum

itu oleh pemegang saham kita memang diminta untuk meningkatkan

lagi menyelesaikan tumpang tindih perijinan. Untuk itu perlu dibuat

pendapatan maupun profit.

initiative-initiative untuk menyelesaikan hal ini.

Direktorat Hulu sebagai profit makers, berusaha memberikan

Selain itu, terkait implementasi teknologi secara tepat, efektif,

kontribusi sebesar-besarnya pada perusahaan. Untuk itulah, dalam

dan efisien secara besar-besaran yang dapat men-support upstream

mencapai target kita harus berpikir secara cerdas untuk mencari

activity antara lain di Teknologi IOR atau Improve Oil Recovery

initiative-initiative. Tahun ini kita ada 3 initiative strategy, terkait

termasuk didalamnya EOR, ICT yaitu Information Communication

dengan split oil & gas , peningkatan produksi di EP melalui EOR dan

Technology, serta yang lain. Ke depannya, ini dapat menjadi

suspended well serta harga gas di PHE. Walaupun demikian, kita

Strengthness Upstream Directorate.

masih ada beberapa inisiative strategy namun belum kita eksekusi

Jadi konsep-konsep dan strategic planning yang penting untuk

tahun ini. Disamping itu pentingnya sinergisitas antar seluruh lini

kita lakukan tahun ini, adalah bagaimana investasi ini dapat men-

termasuk AP Hulu, Direktorat Hulu, dengan yang lainnya.

support dan menyumbang atau dikonversi menjadi kinerja produksi
yang tentunya meningkat . Yang kedua, kinerja untuk menambah

Customer Focused (Fokus
pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan
pelanggan, dan berkomitmen untuk
memberikan pelayanan terbaik
kepada pelanggan.

Commercial (Komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan
orientasi komersial, mengambil
keputusan berdasarkan prinsipprinsip bisnis yang sehat.

Capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan
pekerja yang profesional dan
memiliki talenta dan penguasaan
teknis tinggi, berkomitmen dalam
membangun kemampuan riset dan
pengembangan.

Bagaimana dengan portfolio? Otomatis dengan adanya

cadangan atau reserve meningkat. Dan ending-nya adalah

investasi yang cukup besar, Pertamina khususnya Direktorat Hulu

meningkatkan pendapatan dan keuntungan serta image Pertamina

harus melakukan portfolio dan ini sangat penting. Portfolio di

menuju world class company, melalui upstream acitivities.

Pertamina is a must. Suatu keharusan, karena demikian besarnya
investasi yang harus kita lakukan agar lebih “clear & focus”.

Bagaimana dengan kesiapan manusianya? Terkait kesiapan

Namun demikian bukan berarti dengan portfolio ini akan

SDM, ini juga salah satu tantangan terbesar kita adalah penyiapan

menghambat justru dengan portfolio kita harapkan akan lebih

kapabilitas dan kompetensi SDM di bidang Hulu. Peningkatan

meningkat lagi lebih focus dan mitigasi risiko bisnisnya lebih

kapabilitas ini common-nya ada dua. Pertama, adalah bagaimana

terukur.

recruitment pekerja. Kedua, meningkatkan keahlian seperti training,

Portfolio bisnis ini adalah hal yang baru di Direktorat Hulu pada

kursus, benchmarking dan lain sebagainya. Atau mengirimkan para

khususnya. Penting, karena kita nantinya akan melihat seberapa

pekerja untuk sekolah S2 maupun S3. Namun saat ini berdasarkan

besar kira-kira bisnis Hulu ini terkait dengan profitabilitas maupun

mapping memang terjadi “filling the gap”, khususnya di level

risikonya. Setiap bisnis punya risiko. Ini sangat penting, apalagi

menengah ke bawah dimana kebutuhan jumlah SDM belum dapat

khususnya bisnis upstream, sangat tinggi.

disediakan oleh perusahaan. Untuk itu, saat ini masing-masing AP

Jadi ada tiga hal yang menjadi panduan dalam upstream

Hulu melakukan recruitment, baik experience dan fresh graduate.

business. Pertama, adalah high risk. Kedua, high cost dan yang

Untuk itu diperlukan kerja keras , kerja sama dan kerja bersama-sama

ketiga, high technology. Nah, tiga hal inilah yang pasti otomatis

dalam menyelesaikan tantangan ini.

sebagai baseline ketika kita melakukan portfolio bisnis. Kebetulan
portfolio bisnis ini di-coverage di fungsi saya.

Jadi intinya adalah bukan dilihat sebagai hambatan atau

Namun kami sangat mendorong kepada seluruh AP Hulu

kendala, tetapi dilihat sebagai challenge? Betul. Intinya kami

untuk meningkatkan kinerja terkait produksinya, operasional,

melihat keseluruhan ini sebagai suatu tantangan dan harus kita

kapabilitas SDM-nya sehingga menjadi “going concern company”.

hadapi secara “massive” dan bersama-sama, bersatu padu serta

Dan yang lebih penting lagi, bagaimana investasi yang ada di anak

menyelesaikannya secara comprehensive. Ibarat perahu dimana

perusahaaan dan business development ini dapat dikonversi

layar telah dibentang maka perahu akan berlayar ke samudera luas.

menjadi revenue dan menghasilkan keuntungan bagi Pertamina.

Ombak dan badai harus diterjang untuk menuju world class company
bersama dalam biduk Pertamina yang kita cintai dan banggakan.•URIP

Kendala apa saja yang ditemukan di fungsi ini? Di dalam

HERDIMAN KAMBALI

EDITORIAL

Kebangkitan
Energi
Setiap tanggal 20 Mei diperingati
sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari
yang menjadi tonggak sejarah bangsa ini
dalam membangkitkan rasa nasionalisme
untuk menggapai kemerdekaan.
Semangat itu tentunya tak hanya
dibangkitkan pada masa lalu, saat
para mahasiswa Stovia mengikrarkan
kebangkitan bangsa dengan mendirikan
organisasi pemuda Budi Utomo tahun
1908. Kini semangat itu juga ada di
segala bidang kehidupan bangsa ini.
Termasuk di Pertamina.
Seperti yang dilakukan lewat anak
perusahaan Nusantara Regas. Dengan
membangun FSRU (Foating Storage
Regasification Unit), yang pertama di
Indonesia bahkan di Asia Tenggara.
Terminal gas apung yang akan menjadi
milestone suplai gas ke industri dalam
negeri yakni PLN. Pasokan awal
akan dimulai pekan ini lewat uji coba
commissioning penyaluran gas ke PLN
sekitar 60 mmscfd. Nantinya akan
diteruskan hingga 200 mmscfd.
Dengan kegiatan tersebut, Badan Hulu
Minyak dan Gas Bumi optimis pasokan
gas ke pembeli domestik akan terus
bertambah, menyusul selesainya sejumlah
fasilitas penyalurannya. Jika semuanya
berjalan dengan baik, tentu saja BP Migas
akan terus mendukung dan berkomitmen
memenuhi kebutuhan gas domestik yang
akan bertumbuh pesat.
Era kebangkitan energi dimulai. Upaya
melepaskan diri dari ketergantungan BBM
di sektor industri mulai dikembangkan
yang akan bergulir hingga untuk
kebutuhan transportasi. Penyaluran
gas bumi langsung ke pembeli seperti
pembangkit, pabrik pupuk dan industri
dengan jalur-jalur pipa, tentu saja
akan memberikan penghematan yang
siginfikan.
Tak hanya penghematan dari selisih
harga BBM ke gas, tetapi juga biaya
pengangkutan yang bisa diminimalisir.
Setidaknya kebangkitan dalam arti
masa kini, dengan mengubah ke hal
yang lebih baik telah dilakukan Pertamina
dan PGN lewat anak perusahaannya
Nusantara Regas, yang mencoba
melakukan hal terbaik untuk kepentingan
bangsa.•

OPINI
PEKERJA

No. 20

Tahun XLVIII, 14 Mei 2012

3

Tyas Purwanto • Senior Analyst Culture & Change Management

Enjoy Aja....
Tidak terasa ya, bulan Mei telah menyambut kita kembali.
Tentu pada bertanya memang ada apa dengan bulan Mei? secara
tidak kita sadari bulan Mei telah identik dengan bulan TOMS dan
ini telah menjadi tradisi di Pertamina kita sejak 3 tahun yang lalu.
Yang menarik di bulan Mei ini adalah adanya poster dan booth
yg menggambarkan karyawan Pertamina sedang berlari. Menjadi
tanya buat kita semua apakah memang kita sedang berlari? Lalu
menuju kemana? Itu sih tergantung kita semua. Apakah kita
semua memang sedang berlari menuju arah yang lebih baik,
santai saja dengan kondisi yang ada, atau bahkan bergantung
sepenuhnya pada Pertamina tanpa peduli bagaimana kondisi
bisnis perminyakan nasional kita kini dan ke depan. Jadi dimana
Anda sekarang? Hanya Anda sendirilah yang tahu.
Sebagai bagian dari Pertamina, melihat kondisi bisnis saat
ini mestinya emosi kita tergugah. Apalagi melihat kondisi bisnis
perusahaan kita ke depan yang samakin penuh tantangan dan
tidak mudah. Hal ini juga membuat kita berpikir bagaimana
kita bisa berperan untuk mendukung perusahaan tercinta kita
menang menghadapi tantangan tersebut. Kondisi tersebut
adalah salah satu ciri employee engagement. Kita sebagai
bagian dari perusahaan terikat emosi dengan kondisi perusahaan
dan berusaha sebaik mungkin mendukung perusahaan supaya
leading di bisnisnya.
Lalu bagaimana kita supaya lebih
engagement? Pertama, kita harus
enjoy dengan pekerjaan kita. Pasti
banyak yang bertanya, memangnya
mudah enjoy dengan pek erjaan?
Ya tidak sih, Tapi kita harus mampu
untuk enjoy dengan pekerjaan kita dan
bukannya menjadi bosan. Kita harus
mencari ide yang pas buat sehingga
mampu membangun enjoy dengan
pekerjaan. Misal, dengan mencari landasan lebih dalam bahwa
pekerjaan kita ternyata menjadi sarana belajar buat kita. Juga
pekerjaan kita menjadi suatu tempat dan aktifitas ibadah kepada
Tuhan dan sesama. Kapan lagi kita bisa enjoy, beramal dan
beribadah kepada Tuhan dan sesama di waktu yang sangat
tersita oleh pekerjaan ini, kalau tidak mampu menjadikan
pekerjaan kita menjadi pekerjaan menyenangkan dan menjadi
sarana peribadatan kita? Memang paling mudah menyenangi
pekerjaan adalah bila pas dengan yang kita minati dan mampu
meningkatkan kemampuan kita baik dari sisi finansial maupun
kompetensi. Namun perlu diingat, apa yang ada pada saat ini
adalah yang terbaik dan tidak selalu sama dengan keinginan
kita. Jadi, mari kita buat yang ada pada kita saat ini menjadi hal
yang menyenangkan, menjadi karya terbaik, dan menjadi sarana
ibadah yg Indah.
Kedua, kita harus membangun kepercayaan pada diri
sendiri bahwa apa yang kita kerjakan dalam aktifitas kerja pasti
bermanfaat dan membawa dampak kebaikan yang besar bagi
diri, perusahaan, sesama, bahkan bangsa ini. Yah… kita harus
mampu untuk mempercayai itu. Ingat nggak ketika Ary Ginanjar
bercerita bahwa bekerja di Pertamina merupakan pekerjaan
dahsyat, ibadah yang dampak positifnya kepada masyarkat
dan bangsa tidak bisa dihitung. Bagimana tidak ! Setiap tetesan
minyak yang dihasilkan oleh Pertamina yang merupakan kerja
keras dan hasil keringat karyawannya menggerakkan roda
ekonomi bangsa ini. Setiap mesin kendaraan yang berlalu
lalang di jalanan, setiap mesin industri, lampu yang menyala
dari PLN, bahkan dapur untuk memasak di rumah tangga itu
digerakkan atau dinyalakan oleh tetesan minyak ataupun LPG
yang dihasilkan oleh kerja keras para pekerja Pertamina. Oleh
karenanya, mari niatkan kerja kita untuk ibadah kepada Sang
Pencipta dan amal baik bagi sesama dan bangsa.
Mari coba lihat hal lain, Pertamina yang sejak transformasi
mengubah budayanya menjadi budaya clean, competive,

confident, customer focus, commercial dan capable yang
dikenal dengan values 6C sudah mulai mengubah mindset para
pekerjanya walaupun belum total. Values 6 C merupakan values
yang dahsyat jika ditanamkan menjadi mindset dan perilaku
semua pekerja Pertamina dan keluarganya. Bagaimana tidak,
clean yang identik dengan jujur merupakan pondasi akhlak
mulia bagi semua manusia. Perilaku apapun yang dibangun
di atas pondasi jujur pasti menjadi perilaku yang baik dan
indah. Pasti ! Sedangkan competive , confident, customer
focus, commercial serta capable merupakan perilaku dan
karakter unggulan manusia. Setiap manusia yang mendasari
perilakunya berdasarkan 6C pastilah menjadi manusia yang
dahsyat…. Berakhlak mulia , mampu bersaing, percaya diri,
memberi pelayanan prima, serta selalu memberi nilai tambah
pada aktifitasnya dan berkemampuan. Dahsyat tho! So pasti
deh. Jadi makin engagement kan.
Ketiga, pekerjaan yang ada pada kita sekarang merupakan
penghargaan atas kemampuan kita. Memang ada yg berpikir
pekerjaan adalah beban. Padahal, kalau kita mau berpikir
positif, pekerjaan yang ada pada kita saat ini diberikan oleh
perusahaan melalui atasan karena kita dipercaya, karena
dihargainya kemampuan kita untuk melakukan pekerjaan
tersebut dengan baik, dan diakuinya keberadaan kita.
Mari mulai berpikir positif, Per
tamina pasti mampu manggaet pe
kerja-pekerja potensial di luar untuk
menggantikan kita. Betul nggak?!
Memang iya… Kalau perusahaan
mengganggap kita tidak ada, alangkah
sangat mudahnya meminggirkan kita
menjadi orang yang tidak mempunyai
aktifitas kerja. Luntang lantung di
antara kesibukan rekan-rekan kita
yang sedang bekerja memeras keringat dan pikiran untuk
membangun perusahaan. Alangkah sedihnya kondisi seperti
itu. Betul kan?! Jadi, perlu disadari, pekerjaan yang diserahkan
pada kita saat ini karena perusahaan mengakui keberadaan
kita, mengakui kompetensi kita dan menghargai kita sebagai
bagian dari perusahaan yang mampu menunjang keberhasilan
tercapainya visi misi perusahaan. Ayo hargai pekerjaan kita dan
berbuat yang terbaik dengan pekerjaan kita saat ini.
Hmmm dapat dikatakan, pekerja yang engagement itu
berarti pekerja yang enjoy dengan pekerjaannya. Jadi, enjoy
aja yuk dengan kerja kita…
Begitulah sedikit cara bagaimana kita sebagai bagian dari
perusahaan yang membangun engagement. Tentunya masih
banyak cara yang lebih baik dari yang disebutkan diatas. Lalu
apakah hanya pekerja yg menumbuhkan engagement? Tentu
tidak. Mesti berimbanglah. Ada porsi pekerja dan ada porsi
perusahaan. Lalu apa yang dilakukan perusahaan untuk itu?
1. Perusahaan menempatkan karyawan pada posisi sesuai
dengan minat dan kemampuannya sehingga dapat me
nikmati (enjoyment). Harapannya bagi karyawan juga
jadi mudah (easy) dan menghasilkan karya yang bagus
(excellent).
2. Leader memberi makna pekerjaan , bahwa apa yg dikerjakan
pekerja berkontribusi untuk membangun perusahaan juga
profit. Selain itu secara tidak langsung juga mendorong
kepada pencapaian visi dan misi perusahaan menjadi world
class tidak hanya untuk Pertamina tetapi untuk menjadi
kebanggan bangsa .
3. Leader/pimpinan perusahaan memberikan penghargaan
dan pengakuan terhadap kontribusi setiap karyawan.
Penghargaan ini tidak selamanya berwujud materi tapi
juga non materi berupa ucapan selamat, empati, simpati,
dan sebagainya yang membuat karyawan merasa dihargai
dan dimanusiakan.•

JAKARTA (Jurnal Nasional) – Penerimaan
negara dari sektor gas bumi berpotensi
bertambah sebanyak 7,5 miliar dolar AS atau
sekitar Rp67,5 triliun. “Tambahan penerimaan
tersebut berasal dari beberapa kontrak perjanjian
yang ditandatangani di kantor BP Migas.
Untuk tahun ini saja, tambahan penerimaan
negara dipastikan Rp 6 triliun,” kata Kepala
BP Migas R. Priyono. Dia mengatakan, untuk
mengurangi disparitas harga gas domestik
dan ekspor, pemerintah menugaskan BP
Migas untuk melakukan renegosiasi harga
dengan para pembeli domestik. Tujuannya,
untuk meningkatkan gairah kontraktor kontrak
kerja sama (KKKS) dalam melakukan kegiatan
eksplorasi dan produksi, sekaligus dalam upaya
meningkatkan penerimaan negara dari sektor
gas.

DISIAPKAN, SISTEM KUPON UNTUK
MOBIL PEMERINTAH
JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah
memastikan gerakan penghematan BBM
bersubsidi mulai 1 Juni 2012. Salah satu
target program penghematan adalah mobil
pemerintah atau kendaraan berplat merah, baik
milik pemerintah pusat, pemerintah daerah,
BUMN, maupun BUMD. Untuk mempermudah
pengawasannya, pemerintah menyiapkan
sistem kupon. Menteri ESDM Jero Wacik
mengungkapkan, seluruh mobil pemerintah di
daerah yang telah memiliki SPBU yang menjual
BBM non subsidi wajib menggunakan BBM non
subsidi. Sedangkan mobil pemerintah di daerah
yang belum memiliki SPBU non subsidi sejauh
ini akan dikecualikan. “Sekarang sedang dibuat
database konsumsi BBM di masing-masing
kantor pemerintah. Metodenya nanti pihak yang
bertanggung jawab mengoperasikan mobil
meminta jatah bensin ke kantor, dari kantor diberi
kupon dengan volume tertentu. Sedangkan untuk
jumlah nominalnya tidak akan berubah, hanya
alokasinya yang tadinya untuk beli Premium
sekarang untuk beli Pertamax,” kata Jero.

harga gas bisa naik asal
pasokan terjamin
JAKARTA (Kontan) – Pelaku industri manufaktur
mengaku tidak keberatan dengan kenaikan harga
kontrak gas yang tadinya di bawah 2 dolar AS
per mmbtu menjadi 5-6,5 dolar per mmbtu.
Asalkan pasokan gas bisa terjamin. Kalangan
industri menilai justru hal yang soal ketersediaan
gas untuk mendukung proses produksi. “Tidak
masalah harga gas naik berapapun asal kuota
gas yang dibutuhkan ind ustri terpenuhi,”
kata Achmad Widjaya Sekjen Forum Industri
Pengguna Gas Bumi. Ketidakpastian pasokan
gas ini, kata Achmad, membuat pelaku industri
yang memanfaatkan gas sebagai energi dalam
berproduksi, kebingungan dalam memetakan
rencana bisnis akibat tidak terpenuhinya
kebutuhan gas. Dia bilang, hal ini membuat
pebisnis harus berpikir panjang bila ingin
menambah investasi atau berekspansi•RIANTI
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Pertamina Raih Sertifikat Emas Sistem
Manajemen Pengamanan dari Polri
J a k arta – P e r t a m i n a
raih dua sertifikat Sistem
Manajemen Pengamanan
dari Polri dengan peringkat
emas, untuk keamanan
Kantor Pusat dan Refinery
Unit (RU) IV Cilacap. Sertifikat
penghargaan diserahkan
Kepala Badan Pemelihara
Keamanan Polri Komisaris
Jenderal (pol) Imam Sudjarwo
kepada Vice President HSSE
Pertamina Joko Susilo di Club
Bimasena Jakarta, (30/4).
Sertifikat Sistem Mana
jemen Pengamanan ini
terkait dengan adanya
Peraturan Kapolri (Perkap)
No. 24 tahun 2007 tentang
Sistem Manajemen Penga
manan (SMP) Organisasi,
Perusahaan, dan/atau
Instansi/Lembaga Peme
rintah. Sistem Manajemen
Pengamanan ini merupakan
salah satu alternatif solusi
terkait keamanan yang
mencakup semua bidang
usaha dan pemerintahan.
Dalam pandangan inter
nasional, Perkap No. 24 tahun
2007 telah mendapatkan
pengkuan oleh ISO melalui TC
223 tentang Societal Security
sebagai dokumen yang
relevan. Dengan membangun
dan menerapkan Sistem
Manajemen Pengamanan
secara berkelanjutan, or
ganisasi, perusahaan mau
pun institusi pemerintah
diharapkan mampu bersaing

Foto : TATAN AGUS RST

penerimaan gAS BUMI
BERTAMBAH RP 67,5 TRILIUN
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Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komisaris Jenderal (pol) Imam Sudjarwo menyerahkan seritifikat emas Sistem
Manajemen Pengamanan kepada Vice President HSSE Pertamina Joko Susilo.

di dunia internasional.
“Tahun 2012 ini Pertamina
meraih dua sertifikat peringkat
emas, yaitu Kantor Pusat dan
RU IV Cilacap. Untuk peringkat
Perak, diraih Terminal Bahan
Bakar Minyak (TBBM) Sura
baya. Sedangkan 2015 nanti
Pertamina menargetkan
minimal enam unit operasi
yang mendapatkan sertifikat
emas,” papar Joko Susilo.
Sertifikat Sistem Mana
jemen Pengamanan tersebut
dikeluarkan oleh Kepolisian
Republik Indonesia, diberikan
kepada perusahaan melalui
proses audit oleh badan audit

independen yang ditunjuk
POLRI. Sertifikat tersebut
merupakan bukti yang
dapat ditunjukkan kepada
pelaku bisnis/pengusaha
dan masyarakt terhadap
akuntabilitas sistem keamanan
yang diterapkan.
PT Sucofindo (Persero)
telah ditetapkan sebagai
salah satu Badan Audit
indep enden SMP. Sampai
dengan saat ini tercatat 75
organisasi, yang telah diaudit
penerapan Sistem Manajemen
Pengamanan. Diantaranya,
ada 26 organisasi, yang
mendapatkan sertifikat Sistem

Manajemen Pengamanan dari
Kapolri yang terdiri dari 23
sertifikat kategori emas, dan
3 sertifikat kategori perak.
Sedangkan sisanya masih
dalam tahap pembinaan.
Menurut Komisaris Jen
deral (pol) Imam Sudjarwo,
aspek keamanan harus
masuk menjadi salah satu
materi yang dikelola dalam
manajemen risiko perusahaan.
Keberhasilan pengelolaan akan
berdampak pada kinerja bisnis
yang baik dan kemampuan
mengendalikan potensi an
caman terhadap proses bisnis
perusahaan.•NILAWATI DJ

Workshop Pertamina’s Corporate Top Risks 2012
BANDUNG - Workshop Finalisasi Corporate Top Risks 2012
yang diselenggarakan Fungsi Enterprise Risk Management
pada 26 - 27 April 2012 di Hotel Grand Hyatt-Bandung,
mendapatkan perhatian penuh dan antusiasme peserta
workshop yang berasal dari Manajemen Risiko Direktorat dan
PIC Fungsi karena menariknya materi implementasi ERM.
Karena implementasi Enterprise Risk Management di Pertamina
telah di-benchmark oleh beberapa BUMN dan perusahaan
swasta dalam 2 tahun terakhir.
Dalam workshop selama dua hari itu, selain untuk mencapai
tujuan akhir berupa Corporate Top Risks 2012, workshop ini juga
diisi dengan sosialisasi revisi Pedoman Manajemen Risiko dan
upskilling Sistem Governance Risk & Compliance (GRC).
Para peserta yang hadir diberikan upskilling mengenai
aplikasi manajemen risiko yang berbasis website. Tujuannya
agar tercipta otomatisasi dan integrasi pendokumentasian
potensi risiko di fungsi/direktoratnya dan pengelolaan risiko di
Pertamina.
Pada hari terakhir workshop, antusiasme para peserta tidak
kunjung redup karena konten workshop terakhir merupakan
inti dari workshop ini. Yaitu, validasi Top Risks masing-masing

Foto :ERM
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direktorat yang akan menjadi bahan Pertamina’s Corporate Top
Risk 2012. Hasil akhir dari workshop ini sangat memuaskan,
beberapa Direktorat/Fungsi sudah melakukan finalisasi terhadap
Top Risk dan beberapa Direktorat/Fungsi sisanya menyepakati
menyerahkan finalisasi Top Risks pada 30 April 2012.• ERM/
EDOLA RIONO

Pertamina Manjakan
Pelanggan Pertamax
Medan – Pelanggan Pertamax di
Kota Medan sejak 1 Mei hingga 31 Juli
2012 dimanjakan oleh Pertamina dan
Harian Tribun Medan. Dengan pembelian
Pertamax sebesar minimal Rp200.000
di empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU) di kota Medan yang telah
ditentukan, akan mendapatkan satu bulan
berlangganan Harian Tribun Medan secara
gratis.
Hal ini tertuang dalam perjanjian kerja
sama antara PT Pertamina dan PT Harian
Tribun Medan, Selasa (24/4) di Kantor
Tribun Medan Jl. KH. Wahid Hasyim No.37
Medan yang ditandatangani oleh Pjs. Sales
Area Manager Sumut - Fuel Retail Marketing
Region I Alwiberg dengan H.Ciptyantoro
pimpinan perusahaan Tribun Medan.
Di dalam perjanjian tersebut, keempat
SPBU yang ditunjuk adalah SPBU COCO
11.201.101 Jl. K.L Yos Sudarso, SPBU
COCO 11.201.102 Jl. Puri Merak Jingga,
SPBU COCO 11.201.103 Jl. Brigjen
Katamso dan SPBU 14.201.1121 Jl.
Gagak Hitam. Di keempat SPBU tersebut
akan disediakan tempat bagi pelanggan
Pertamax yang telah mengisi kendaraan
nya dengan bahan bakar khusus itu untuk
mengisi formulir berlangganan Tribun
Medan secara gratis.
Selama promo berlangsung, seminggu
sekali harian Tribun Medan akan melakukan
peliputan khusus tentang informasi promo
Pertamax ini kepada pelanggan pertamax
yang ada di empat SPBU yang telah di
sepakati.
Pjs Sales Area Manager Sumut – Fuel
Retail Marketing Alwiberg mengatakan
Pertamina terus menerus akan melakukan
promo Pertamax kepada pelanggan,
sehingga para pelanggan akan mengerti
bahwa bahan bakar Pertamax yang memiliki
oktan 92 dan ramah lingkungan ini sangat
baik bagi kendaraan, karena mesin akan
terus terjaga dan awet.
Sementara pimpinan perusahaan
Tribun Medan H. Ciptyantoro memberikan
apresiasi yang tinggi kepada Pertamina atas
terobosan kerja sama melalui promo ini.
Hadir pula pada kesempatan tersebut
Sales Representative Retail Wilayah I, Luthfi
Kukuh Pambudi dan Sales Representative
Retail Wilayah III,Triasa Ramadhany•FRM
REG. I

Surabaya – “Pride For Pertamina” merupakan program
terbaru dari Pertamina Pelumas Region V yang mengajak
pekerja Pertamina dan masyarakat di Surabaya, unt uk
mengekspresikan kebanggaan mereka terhadap Pertamina.
Caranya cukup unik, yaitu dengan stickering “Enduro Matic”
dan “Enduro Racing” pada spakbor kendaraan roda dua.
Sticker merupakan sarana yang menarik, mudah diaplikasikan,
dan yang terpenting efektif dan efisien untuk menyampaikan
pesan dari program ini.
Sejak minggu kedua bulan April 2012, bagi masyarakat
dan pekerja Pertamina yang ingin terlibat dalam program
ini dapat mendaftarkan nama serta nomor kendaraannya
kepada Pertamina Pelumas secara gratis. Bagi yang meng
ikuti program ini, akan diberi hadiah yang diundi tiap bulannya.
Setelah pendaftaran, peserta akan diberikan jadwal stickering
dan nomor undian yang berhadiah BlackBerry dan oli gratis.
“Program ini berlangsung hingga Desember 2012, dengan
masih banyak program beserta hadiah yang akan ditawarkan
tiap bulannya,” jelas Endhar Mahaputra selaku Market Analyst
Pelumas Sales Region V Surabaya.
Hingga akhir April, jumlah masyarakat dan pekerja Pertamina
yang mendaftar untuk stickering pada kendaraannya adalah 600
orang. Jumlah tersebut melebihi ekspektasi awal sekitar 200
orang. Jumlah kendaraan roda dua yang telah terpasang sticker
pun sejumlah 450 kendaraan.
Meledaknya jumlah peminat hanya dalam kurun waktu dua
minggu ini memberikan harapan positif bagi keberlangsungan
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program. “Program
ini berjalan sesuai
tujuannya, yaitu
memunculkan
r a s a b a n g g a
m a s y a r a k a t ,
khus usnya pa
ra pekerja Per
tamina, terhadap
Pertamina,” ujar
Endhar.
Untuk ke
depannya, akan
dilakukan ekspansi program “Pride For Pertamina”.
Yaitu, pada minggu kedua Mei, program diperluas ke seluruh
wilayah Jatim dan Balinus (Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa
Tenggara Timur). Pada bulan Juni, program diperluas untuk
stickering kendaraan roda empat.
Dengan dilakukannya ekspansi program tersebut diharapkan
mampu memperluas jangkauan dan penambahan kuantitas.
Selain ekspansi program, akan dilakukan pula strategi “Jemput
Bola”, yaitu dengan mendatangi langsung tempat publik untuk
dilakukan stickering “Pride For Pertamina” ini. Universitas Tujuh
Belas Agustus (Untag) Surabaya merupakan tempat yang
dipilih sebagai lokasi acara strategi tersebut pada pertengahan
Mei, di mana akan diadakan pula servis gratis untuk melayani
masyarakat.•FRM REG. V

Layanan Home Delivery Pelumas
Pertamina Mulai Disosialisasikan
Jakarta – Sejak 16 April 2012 lalu, layanan “Home Delivery”
Pertamina Lubricants tahap pertama mulai disosialisasikan.
Dimulai dari Kantor Pusat Pertamina Jalan Medan Merdeka
Timur Gedung Utama, dilanjutkan ke Gedung Anex, dan
selanjutnya ke Kantor FRM Region III di kawasan Kramat,
Jakarta. Sosialisasi ini dijalankan dengan membagikan flyer
dan menjelaskan program tersebut. Sosialisasi ini sekaligus
dimulainya program “Home Delivery”.
Sebagaimana diketahui, dalam rangka mengantisipasi
tingginya permintaan konsumen baru dalam mencari pelumas
Pertamina maupun pelanggan tetap pelumas Pertamina,
Pertamina Lubricants meluncurkan suatu sistem pelayanan yang
dinamakan “Home Delivery”. Program ini dapat mempermudah
konsumen dalam mencari atau menggunakan pelumas
Pertamina dengan tidak mengganggu kesibukan. Artinya tidak
harus meluangkan waktu khusus untuk pergi ke tempat-tempat
penjualan pelumas Pertamina, seperti bengkel, SPBU, Olimart,
bengkel Enduro ataupun distributor resmi pelumas Pertamina
yang sudah tersebar di berbagai pelosok Indonesia.
Program Home Delivery lebih ditujukan untuk konsumen
pelumas High Tier (Fastron series, Enduro series & ATF).
Untuk menyukseskan program ini, Pertamina Lubricants
menggandeng Contact Pertamina 500 000, provider delivery
yang berpengalaman, Pertamina Retail dengan SPBU COCOnya, distributor resmi pelumas Pertamina, serta modern
market.
Cara memanfaatkan layanan ini sangat mudah. Cukup
telepon atau hubungi Contact Pertamina 500 000, maka
pesanan akan diantar ke tempat yang diinginkan konsumen
dalam waktu maksimal tiga jam, terhitung pada saat penelpon
menghubungi Contact Pertamina.
Ada begitu banyak manfaat yang didapat oleh konsumen.
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Di antaranya, penghematan waktu, tidak dipungut biaya
pengantaran, dilengkapi layanan ganti oli di tempat (khusus
untuk sepeda motor di wilayah DKI Jakarta), jaminan keaslian
produk yang dipesan, dan jaminan harga lebih murah dibanding
harga bengkel. Di samping itu, bila produk pelumas yang
dipesan datang lebih dari tiga jam, maka konsumen tidak perlu
lagi membayar biaya produk pelumas yang sudah dipesan,
alias gratis.
Konsumen juga akan mendapatkan berbagai hadiah
langsung. Selain itu, mereka juga akan diikutsertakan dalam
program undian berhadiah yang diselenggarakan setiap bulan,
tiga bulanan serta enam bulanan, dengan hadiah-hadiah
menarik, seperti Blackberry, Ipad dan lain sebagainya.
Untuk sementara waktu, memang program layanan Home
Delivery ini baru dilaksanakan di wilayah Jadetabek (Jakarta,
Depok, Tangerang, dan Bekasi) serta Surabaya. Pembelian
maksimal 20 liter per konsumen sehingga tidak akan terjadi
persaingan dengan channel yang sudah ada.•PELUMAS

PLAJU - Refinery Unit III menyerahkan Dana
Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang
Pendidikan kepada 623 siswa-siswi SMP,
SMA dan Perguruan Tinggi di Kecamatan
Plaju, Seberang Ulu II, Kota Palembang,
Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin
I, Kabupaten Banyuasin.
Penyerahan dilakukan oleh GM Refinery
Unit III Teuku Khaidir kepada perwakilan para
siswa, Rabu, (2/5) di Diklat HR RU III Komperta
Plaju disaksikan Tim Manajemen RU III serta
orang tua siswa.
Program CSR RU III Bidang Pendidikan kali
ini diberikan kepada anak-anak mitra kerja di
lingkungan RU III mulai dari SMP, SMA dan
Perguruan Tinggi berupa voucher pembelian
peralatan sekolah dengan total nilai sebesar
Rp. 286 juta. Dana tersebut diperuntukkan
bagi 513 siswa SMP dan SMA masing-masing
senilai Rp. 450 ribu, 110 mahasiswa masingmasing senilai Rp. 500 ribu.
GM RU III Teuku Khaidir mengatakan,
dengan diberikannya bantuan ini diharapkan
dapat membantu meringankan beban serta
dapat memotivasi bagi orang tua untuk terus
memerikan pendidikan yang layak.
Kepada para orang tua, GM berharap
bantuan ini benar-benar digunakan untuk
keperluan sekolah, sehingga dapat men
dukung kegiatan belajar dan meningkatkan
prestasi siswa.
Pada kesempatan tersebut diserahkan
juga bantuan fasilitas pendidikan kepada 10
SD di lingkungan Kecamatan Plaju berupa
lemari arsip kaca, meja guru dan kursi guru
masing-masing 10 unit dengan total dana
yang diberikan senilai Rp. 37,5 juta.•RU III
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Mahira Makin Percaya Diri
Raih Cita-cita
BANDUNG - Senyum Mahira
Mujahida kini lebih terkembang,
keceriaan dan semangat
putri kecil asal Pandeglang
Banten ini kembali bangkit
karena kondisi kesehatannya
yang kian membaik pasca
menjalani operasi pelepasan
alat osteodistraksi. Alat
yang diimpor dari Jerman ini
berfungsi untuk menyambung
dan membantu pertumbuhan
tulang rahangnya yang tidak
sempurna.
Mahira mengalami gang
guan pertumbuhan rahang
yang disebut Micrognathia
P i e r re R o b i n S y n d ro m e .
Penyakit yang mengakitkan
terhambatnya pertumbuhan
rahang. Jenis penyakit ini
termasuk langka di Indonesia.
Mahira per nah menjalani
pengobatan di RSCM Jakarta
dan Singapura. Namun kedua
upaya medis tersebut tidak
berhasil memulihkan kondisi
rahang Mahira. Besarnya biaya
menjadi salah satu sebab
terhambat penyembuhannya.
Januari 2012, Mahi
ra menjalankan operasi pe
masangan alat osteodistraksi
untuk membantu pertumbuhan
rahangnya, di Rumah Sakit

Foto : Dok. PERTAMINA

RU III Gulirkan
CSR Pendidikan

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Hasan Sadikin Bandung. Alat
seharga Rp. 200 juta bisa
dipasangkan pada rahang
Mahira berkat bantuan pro
gram CSR Pertamina.
Pemasangan alat bantu
pertumbuhan rahang dinilai
berhasil. Setelah empat bulan
terpasang, tulang rahang
Mahira bertumbuh 2 cm di
rahang sebelah kiri dan 2 cm di
rahang sebelah kanan. 27 April
2012 pukul 08:00 pagi, Mahira
kembali ke lantai tiga ruang
operasi RS Hasan Sadikin

Bandung. Gadis berusia 10
tahun ini menjalankan operasi
pencopotan alat bantu per
tumbuhan rahang.
Keberhasilan tim medis
Hasan Sadikin ini membuat
Mahira tidak lagi kesulitan
tidur, makan dan berbicara.
Sebelumnya Mahira ke
sulitan bernafas dan tidak
pern ah tidur nyenyak saat
malam hari sehingga sering
terlihat mengantuk didalam
kelas. Kini Mahira semakin
percaya diri untuk kembali

bersekolah dan mengejar
cita-citanya. Meski sering
tidak masuk sekolah karena
harus menjalani perawatan di
Bandung, Mahira tetap dapat
meraih ranking lima di kelasnya.
Beberapa hari di Bandung
menyebabkannya ingin segera
pulang dan kembali belajar.
“Pengen kejar ketinggalan
gara-gara gak sekolah sering
izin, pengen kejar,” demikian
ujarnya singkat saat ditanya
apa yang akan dilakukannya
saat sembuh total.•DSU

penggunaan twitter-nya di
dunia.
Netizen yang memiliki
akun twitter bisa men-tweet
apapun seputar lingkungan
hidup. Pastikan untuk men
cantumkan tagar/hashtag
#sobatbumi di setiap tweet
sehingga alat penghitung
dapat mencatat kontribusi po

hon netizen nantinya. Jika ingin
mengetahui berapa pohon yg
telah dikonversi dari twit,
silahkan mengunjungi website
www.kartinisobatbumi.com.
Pilih login pada pojok kanan
atas dan masukkan account
twitter Anda.
Siapapun bisa ikut ber
gabung dalam kegiatan

ini. Tidak ada persyaratan
registrasi atau apapun. Se
lebriti Indonesia yang peduli
lingkungan seperti Sarah
Sechan, Riyanni Djangkaru
dan Dewi Lestari pun ber
gabung dalam gerakan ini
dengan aktif mengirimkan
twit. Mari peduli bumi lewat
ibu jarimu…•BRAND

Menyulap Tweet Jadi Pohon
“Bukan lautan, hanya
kolam susu. Kail dan jala
cukup menghidupimu. Tiada
badai tiada topan kau temui,
ikan dan udang menghampiri
dirimu. Orang bilang tanah kita
tanah surga, tongkat kayu dan
batu jadi tanaman...”
Kidung Koes Ploes di
era 70-an, menggambarkan
betapa kaya tanah ibu per
tiwi, laksana tanah surga.
Kekayaan seta keragaman
flora dan fauna Indonesia
bahkan menempati populasi
yang cukup signifikan dari total
populasi dunia. Tumbuhan
berbunga di Indonesia, misal
nya, mencakup 10% populasi
dunia. 25% jenis-jenis ikan
dunia, terdapat di Indonesia.
Patut disayangkan,
kekayaan dan keragaman
flora dan fauna itu semakin
berkurang seiring berjalannya

waktu. Perusahaan analis dan
pemetaan risiko asal Inggris,
Maplecroft, menempatkan
Indonesia sebagai peringkat
ke-2 negara dengan tingkat
penggundulan hutan terbesar
di dunia. Tak kurang dari 1
juta hektar hutan Indonesia,
dibabat habis setiap
tahunnya.
Menyadari hal ini, me
lalui gerakan Kartini Sobat
Bumi, Pertamina mengajak
netizen Indonesia utk kembali
menghijaukan negeri, memulai
perubahan dari sebuah
langkah kecil. Cukup dengan
menulis pesan lewat Twitter,
setiap 2 tweet dengan hashtag
#sobatbumi akan dikonversi
menjadi 1 bibit pohon yang
akan ditanam dan dirawat oleh
Pertamina dan masyarakat
sekitar. Gerakan Kartini Sobat
Bumi ini merupakan bagian

dari program Menabung
100 Juta Pohon Pertamina.
Program ini bertujuan untuk
mempertahankan kelestarian
hutan dan mengurangi
damp ak efek rumah kaca
akibat emisi gas karbon.
Program ini diharapkan
juga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
di kawasan tabung pohon,
melalui pemanfaatan hasil
pohon yang berkelanjutan.
Disamping itu, diharapkan
juga dapat menciptakan nilai
tambah melalui kemitraan
dengan pihak lain.
Mengapa Twitter?
Indonesia kerap dijuluki
sebagai republik twitter.
Statistik mencatat Indonesia
sebagai negara ke dua teraktif
di dunia dalam penggunaan
social media Twitter. Bahkan
Jakarta adalah ibu kota teraktif
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Foto : FRM REG. I

Periksa 417 Ibu Hamil,
Pecahkan Rekor MURI 2012
PLAJU - Sebanyak 417 ibu
hamil dari Kecamatan Plaju,

Pematang Siantar – Mawar Dani, salah
satu siswa Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 3 di Pematang Siantar tersenyum
bangga. Hari itu Mawar terpilih sebagai siswa
berprestasi yang akan menerima bantuan
pendidikan dari Pertamina.
“Mudah-mudahan dengan bantuan
Pertamina ini bisa membawa saya melanjutkan
ke bangku kuliah,” ungkap siswa kelas XI ini.
Mawar hari itu merupakan salah satu siswa
dari 45 siswa berprestasi yang berada di
sekitar Kantor Terminal BBM P. Siantar.
Operation Head Terminal BBM P. Siantar,
Suwardi mengatakan bahwa untuk mendukung
kelangsungan pendidikan, maka Pertamina
melakukan penyerahan bantuan kepada siswa
berprestasi. Diharapkan dengan bantuan ini
dapat memberikan motivasi bagi siswa untuk
terus meraih ilmu dan prestasi. Mengingat
pendidikan merupakan investasi bagi masa
depan bangsa.
Hal ini disampaikan ketika menyerahkan
bantuan pendidikan kepada 15 siswa SD,
15 siwa SMP dan 15 siswa SMU di ruang
serbaguna kantor T BBM P. Siantar Jalan
Bola Kaki.
Pada kesempatan yang sama, Manager
CSR Ifki Sukarya mengatakan bahwa

Seberang Ulu II dan Banyuasin
I mengikuti pemeriksaan
kehamilan gratis yang
dilakukan oleh PT Pertamina
(Persero) RU III dan General
Electric (GE) Indonesia.
Dari jumlah tersebut dicatat
sebagai rekor MURI tahun
2012 sebagai pemeriksaan
kehamilan dengan peserta
terbanyak.
Acara berlangsung di
Gedung Diklat Pertamina
RU III Plaju, Minggu (29/4)

Foto : RU III

Beasiswa untuk
45 Siswa Berprestasi
di Pematang Siantar

dan dibuka secara resmi
Walik ota Palembang Eddy
Santana Putra. Hadir dalam

Resiko Kematian pada

sangat kecil, hanya 2 bayi dari

satu negara dengan angka

kesempatan tersebut Ketua

Ibu dan Anak” bertujuan

1000 ibu yang melahirkan.

kematian ibu dan anak yang

Tim Penggerak PKK Kota

mengurangi kematian janin

Sementara GM RU III

sangat besar. “Ini menjadi salah

Palembang Eva Santana, GM

dengan mengetahui kondisi

Teuku Khaidir mengatakan,

satu tantangan kes eh atan

Refiney Unit III Teuku Khaidir,

pertumbuhan, perkembangan

Pertamina sebagai BUMN

yang dihadapi bangs a ini.

Tim Manajemen RU III, CEO

bayi dalam rahim dan me

sudah menjadi bagian dari

Karena itu, GE ingin berperan

General Electric Indonesia

ningkatkan kesadaran ma

masyarakat dalam berbagai

serta secara langsung

Handry Satriago, Ketua

syarakat terhadap kesehatan

aspek bidang kehidupan.

untuk menangani masalah

PWP RU III Yuttie Khaidir,

ibu hamil.

Di antaranya pendidikan,

ini dengan teknologinya,

Kepala Dinas Kesehatan

Pada kesempatan yang

kesehatan, lingkungan dan

memeriksa kandungan

Kota Palembang, serta unsur

sama, RU III juga memberikan

pemberdayaan masyarakat

ibu dan membantu dokter

Muspika setempat.

bantuan peralatan medis

melalui program Corporate

menjaga kesehatan mereka,”

Pemeriksaan kehamilan

senilai total Rp 87.500.000

Sosial Responsibility (CSR).

papar Handry.

ditandai dengan peng

untuk 3 puskesmas, 14

Oleh karena itu, melalui kerja

Pemeriksaan untuk para

guntingan pita oleh Ketua

puskeskel, dan 4 posyandu

sama dengan General Electric

ibu hamil tersebut dijalankan

Tim Penggerak PKK Kota Pa

yang berada disekitar wilayah

(GE) melakukan perbaikan

dengan peralatan pemindai

lembang Eva Santana yang

ring 1 unit operasi.

kualitas kesehatan ibu hamil

kesehatan GE. Di antaranya

juga Ketua Yayasan Bunda

Walikota Palembang Eddy

serta mengurangi risiko

V-scan, yaitu alat ultrasound

Eva didampingi Ketua PWP

Santana Putra mengatakan,

kematian pada ibu dan anak.

genggam dan beberapa alat

RU III Yuttie Khaidir.

program yang digulirkan RU III

Dalam acara tersebut,

ultrasound tipe lain, seperti

Cerdas bersama Pertamina diharapkan

Program yang mengambil

sangat baik bagi masyarakat,

CEO GE Indonesia Handry

Logiq Book XP dan Logiq C5

dapat memberikan manfaat bagi masyarakat

tema “Perbaikan Kualitas

walaupun angka kematian

Satriago mengatakan,

Premium yang merupakan

sekitar. Pertamina sebagai perusahaan di

Ibu Hamil Guna Mengurangi

bayi di Kota Palembang

Indonesia merupakan salah

hasil produksi GE.•RU III

pendidikan memiliki peran strategis untuk
melahirkan generasi muda yang cerdas
serta peduli terhadap lingkungan. Melalui

bidang energi dalam melaksanakan kegiatan
Tanggung Jawab Sosial mengarah kepada
secara berkesinambungan dan dapat
dimplementasikan dengan efektif sehingga

FRM Region VII Bantu Korban Kebakaran Mariso

meraih manfaat yang sebesar-besarnya bagi

MAKASSAR— Fuel Retail Marketing (FRM) Region VII Sula

masyarakat.

wesi menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di

Salah satu guru sekolah SMP Negeri

wilayah Mariso berupa tabung elpiji 3 kg, kompor gas berikut

4 Pematang Siantar Irwansyah Harapan

aksesorisnya. Tabung elpiji dan kompor sebanyak 115 unit

mengucapkan terima kasih atas peran serta

diserahkan Asisten Manager External Relation Rosinah Nurdin

Pertamina di dalam dunia pendidikan ini, dalam

di pusat posko bantuan kebakaran.

memberikan motivasi yang tinggi kepada para

Lurah Tamarunang Surgawati yang menerima bantuan secara

siswa berprestasi. “Pemberian beasiswa ini

simbolis mengucapkan terima kasih kepada Pertamina yang

memacu kepada siswa-siswa yang lain untuk

telah menunjukkan kepeduliannya kepada korban kebakaran.

bersemangat belajar,” ujarnya

“Sedikitnya ada 300 jiwa yang berasal dari 48 kepala keluarga

Secara kontinyu Pertamina melaksanakan
program Corporate Social Responsibility yang
difokuskan bidang pendidikan, kesehatan,
lingkungan hidup, dan pemberdayaan ma
syarakat.•

FRM REG. I

yang rumahnya ludes terbakar. Sementara menunggu rumah
diperbaiki para korban masih tinggal di tenda pengungsian,”
kata Surgawati.
“Kami terus berupaya guna memberikan perhatian kepada
korban bencana, apalagi kebakaran ini terjadi di ring satu kami,”
ujar Rosinah.•FRM REG. VII

Foto : FRM REG. VII

program pemberdayaan yang dilaksanakan
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Coaching OFI to AFI :

Stage 1 & 2 Cleared...
Implementasi ISO 9001
Semangat yang diusung oleh Insan Mutu Pertamina melalui berbagai program kerja quality
management terus diupayakan di segala pilar kegiatan dan di berbagai jenjang jabatan.
Seperti yang sudah sering didengung-dengungkan lewat Media Pertamina beberapa kali edisi
terakhir, upaya implementasi tersebut sudah mulai menampakkan hasilnya. Insan Mutu telah berhasil
menyusun suatu pedoman pelaksanaan kegiatan quality management (QM) yang lebih praktis, tegas
dan strategis dalam bentuk Code of Pertamina Quality Management System.
Code tersebut memberi arahan berupa Do dan
Don’t yang harus dipatuhi jika ingin menghasilkan
kinerja yang berkualitas dalam pengelolaan kegiatan
QM, antara lain tanggung jawab perusahaan untuk
menerapkan sistem standar, menciptakan budaya
perbaikan berkelanjutan, menerapkan kinerja ekselen
dan menciptakan budaya berbagi pengetahuan di
lingkungan perusahaan.
Insan Mutu Pertamina juga memiliki kebijakan
mutu yang tertuang dalam Kebijakan Sistem
Manajemen Mutu Pertamina sebagai pedoman dalam
melaksanakan kegiatannya agar selaras dengan visi,
misi, tata nilai dan strategi Perusahaan serta mampu
menjawab tantangan perusahaan dan mendorong
penciptaan nilai manfaat bagi Perusahaan dan
pemangku kepentingan.

!

Dear Aplikan,
Perlu disadari bahwa proses tindak lanjut OFI to AFI penting bagi percepatan pencapaian
kinerja ekselen Pertamina dan secara kultur akan mendorong terciptanya budaya berkinerja tinggi
Perusahaan.
Berkaca dari rendahnya penyelesaian OFI to AFI di TW I lalu, perlu dijadikan otokritik bagi kita
bersama insan mutu Pertamina, untuk lebih serius dalam menindaklanjuti OFI to AFI secara nyata.
Mengapa hal ini perlu ditekankan, salah satunya adalah karena masih adanya perbedaan pemahaman
di antara Examiner dan Aplikan terhadap maksud atau esensi dari OFI. Gap pemahaman inilah yang
perlu dijembatani melalui coaching OFI to AFI secara intensif, yang solusinya membutuhkan kerjasama
antara semua pihak terkait baik Aplikan maupun Examiner. Dalam hal ini kepedulian dari pimpinan
unit Aplikan menjadi poin penting bagi kesamaan persepsi yang dimaksudkan.

Keberhasilan keseluruhan proses PQA tidak dapat dilepaskan dari keseriusan dalam mengelola
dan menindaklanjuti OFI to AFI sesuai target yang ditetapkan.

!

Sistem tata kerja (STK) yang mengatur kegiatan Continuous Improvement Program (CIP) telah
disahkan dan dapat diakses melalui http://intra.pertamina.com/ terdiri dari:
1. Pedoman Continuous Improvement Program (No. A-001/I00010/2011-S0)
2. TKO Pelaksanaan Kegiatan Continuous Improvement Program (No. B-002/ I00010/ 2012-S0)
3. TKI Penyusunan Risalah Continous Improvement Program (No. C-001/I00010/2012-S0)
4. TKI Audit Continuous Improvement Program (No. C-002/I00010/2012-S0)
5. TKI Penilaian Kegiatan Continuous Improvement Program (No. C-003 /I00010/ 2012-S0)
Pedoman Continuous Improvement Program mengatur tentang pengelolaan kegiatan CIP terdiri dari
tiga bab utama, yaitu Pelaksanaan Kegiatan CIP, Evaluasi dan Monitoring, dan Sistem Penghargaan.
TKO Pelaksanaan Kegiatan Continuous Improvement Program mengatur tentang pelaksanaan
kegiatan forum presentasi CIP yang berjenjang mulai dari tingkat Unit Operasi/Bisnis/Region/Anak
Perusahaan, kemudian tingkat korporat, tingkat nasional sampai tingkat internasional. TKI Penyusunan
Risalah Continous Improvement Program memberikan arahan tentang penyusunan risalah yang
mengikuti metode Plan-Do-Check-Action (PDCA) yang terdiri dari Delapan Langkah Tujuh Alat
(DELTA).
TKI Audit Continuous Improvement
Program memberikan panduan bagi para
Auditor CIP dalam melaksanakan kegiatan
audit kegiatan dan implementasi dalam
upaya untuk memverifikasi hasil kegiatan
CIP berupa value creation dan konsistensi
implementasi serta rekomendasi terhadap
manajemen dalam upaya meningkatkan
budaya perbaikan berkelanjutan.

!

Yang Memanfaatkan
Akan Merasakan
Manfaatnya

TKI Penilaian Kegiatan Continuous
Improvement Program membantu para Juri CIP dalam memberikan penilaian atas risalah kegiatan CIP
yang disajikan dalam bentuk risalah dan forum presentasi. Penilaian tersebut harus mampu memberikan
hasil yang objektif, sesuai dengan kualitas yang disajikan dan dapat memberikan dampak pembelajaran
bagi semua Insan Mutu Pertamina untuk terus menghasilkan ide inovasi/perbaikan yang berkualitas.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut
diatas, QM Korporat selama bulan Mei 2012
telah melakukan coaching secara intensif
dengan cara menyiapkan template yang
diharapkan dapat sedikit membantu Aplikan
dalam menyusun rencana tindak lanjut OFI
to AFI PQA 2012 secara lebih rinci. Template
tersebut menjabarkan satu per satu Action for
Improvement (AFI) dalam bentuk 3-5 kegiatan
utama. Selain itu juga dilakukan door to door
coaching dengan mendatangi setiap Aplikan
dengan tujuan untuk meminimalisasi gap komunikasi.
Hingga saat ini, Coaching OFI to AFI telah diadakan di 5
Aplikan, yakni S&D, LPG dan Gas Product, Petrochemical Trading,
Aviation, dan FI&MM. selanjutnya Shipping, Project Management
Dir M&T, FRM, dan Lubricant akan mendapatkan gilirannya.
Coaching telah dihadiri berbagai bagian dalam fungsi
tersebut termasuk para senior leader. Kehadiran mereka sangat
berarti dalam memberikan komitmen yang kuat pada PIC untuk
menjalankan AFI seperti yang telah disepakati.

Dear Aplikan …
Jangan jadikan rendahnya pencapaian TW I ini sebagai pematah semangat dalam penyelesaian
outstanding OFI to AFI.
Semoga dengan dukungan dan keseriusan dari semua pihak, terutama manajemen puncak,
dapat menentukan keberhasilan keseluruhan siklus PQA berbasis KKEP (PQA life cycle) yang meliputi
tahapan proses: Penyusunan Dokumen Aplikasi, Asesmen PQA, Awarding dalam APQA, dan Tindak
Lanjut OFI to AFI. Mari kita manfaatkan moment ini, dan rasakan Manfaatnya!•
oleh Primawan Ratiansyah & Senna Gumilar – Quality Management, General Affairs Directorate

Seluruh rangkaian sistem tata kerja tersebut diharapkan akan mampu mendorong seluruh Pekerja
dan Manajemen untuk terus berkontribusi dalam menciptakan ide inovasi/perbaikan yang mampu
memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan hidup perusahaan.•

oleh Dewi Hanifah – Quality Management, General Affairs Directorate
http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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ungkap Bramantyo.
Program Koperasi Modern Indonesia bertujuan untuk membantu
koperasi meningkatkan kinerja, daya saing serta kemampuan melayani
anggota dan masyarakat.
Disamping itu untuk mengembangkan ekosistem bisnis koperasi
melalui penyediaan layanan Teknologi Sistem Informasi sebagai
pendukung bisnis koperasi, pengembangan e-business (e-payment,
remittance, e-commerce dan kerjasama kemitraan sebagai Channel.
Melalui pemanfaatan Teknologi ICR maka Koperasi Modern
menjadi koperasi yang berkompeten, komersil dan kompetitif sehingga
target terwujudnya 100.000 Koperasi Modern pada tahun 2014 bisa
tercapai.•IRLI KARMILA

PWP Pusat Pertebal Iman dengan Pengajian
JAKARTA - Bertempat di Gedung PWP Simpruk berlangsung acara
pengajian yang diselenggarakan oleh Persatuan Wanita Patra Pusat
Bidang Sosial Budaya, (24/4). Dalam kesempatan tersebut Ketua
PWPP Tingkat Pusat Pendamping Sosbud Diah Andri T Hidayat
menyampaikan, semoga dengan mengikuti pengajian ini semakin
menambah keimanan sebagai hamba Allah. “Kita harus selalu
meningkatkan keimanan dan ibadah kita sebagai bentuk rasa syukur
terhadap Allah SWT,” ujar Diah.
Sementara itu, Ustad Drs. H.M Fauzi Nurwahid dalam ceramah
bertema muroqobah, muhasabah dan mujahadah menjelaskan
secara rinci tentang makna ketiga hal tersebut. Muroqobah berarti
merasa diri dekat dengan Allah sehingga kita selalu mengontrol
tingkah laku karena yakin bahwa Allah SWT mengetahui setiap
perbuatan kita. Muhasabah berarti mawas diri, selalu instropeksi
diri, tidak selalu mencari kesalahan orang lain, namun selalu
mencari kesalahan pribadi dan terus berusaha memperbaikinya.
Dan mujahadah berarti perang melawan yang hal yang munkar.
Menurut Fauzi, sebenarnya perang yang paling berat adalah

melawan hawa nafsu. Dengan memahami serta melaksanakan ketiga
hal tersebut, Insyaallah kita akan menjadi makhluk yang selamat di dunia
dan akhirat.•KUNTORO

Foto : KUNTORO

Ligwina Hananto merupakan salah satu
perencana keuangan terkemuka di Indonesia,
melalui bukunya ini beliau ingin mewujudkan
misinya yakni membuat Golongan Indonesia
yang kuat. Yang dimaksud oleh Ligwina golongan
menengah disini adalah Golongan yang berdaya,
punya mata pencaharian dan mampu makan tiga
kali sehari, yang pasti tidak perlu khawatir harus
tidur di mana malam ini.
Menurut Ligwina tidak mungkin untuk
mencapai dana pensiun yang jumlahnya miliaran
itu hanya dengan menabung. Bahwa kenyataannya
sekarang ini kita bukan generasi yang berhemat.
Konsekuensinya kita perlu berinvestasi dengan
risiko yang cukup tinggi untuk jangka waktu
panjang, untuk mempertahankan gaya hidup yang
nyaman hingga hari tua. Menabung adalah aktivitas
keuangan yang berbahaya jika dilakukan dalam
jangka panjang, sering kita lupakan inflasi atau
kenaikan biaya hidup. Dalam tujuh tahun terakhir,
rata-rata kenaikan biaya hidup 7,8% per tahun.
Golongan menengah yang kuat seharusnya dapat
memenuhi paling tidak dua tujuan financial penting
yakni dana pensiun dan dan pendidikan. Ambil saja
contoh jika saat ini kita menabung Rp. 1 juta per
bulan selama 20 tahun hasil pastinya adalah 240
juta tapi coba bandingkan dengan biaya hidup saat
kita berusia 55 tahun, biaya hidup saat pensiun
sebesar 13,5 juta per bulan, tentu Rp. 240 juta
ini terasa sedikit, karena itulah banyak generasi
pensiun yang harus bekerja setelah pensiun. Jika
besarnya dana pensiun tidak membuat Anda mau
menerima konsep “Menabung saja Tidak Cukup”,
mungkin tujuan financial berikutnya membuat kita
berpikir dua kali sebelum menolak berinvestasi.
Di buku ini turut pula dijelaskan bagaimana
cara berinvestasi, menurut ligwina mengambil risiko
menjadi kebutuhan. Dengan mengambil risiko yang
lebih besar, kita dapat menerima hasil investasi
yang lebih baik sehingga tidak perlu menyetorkan
dana investasi terlalu besar. Praktik seperti
inilah yang lazim digunakan dalam pembuatan
rencana keuangan komprehensif. Jika kita takut
berivestasi karena tidak mengerti produk keuangan
dan investasi, kuncinya sederhana: Belajar.
Wawasan financial ini dapat terus dikembangkan
dengan terus menerus mempelajari variasi produk
keuangan yang ada di pasar.
Pada bab Financial Independence and
Financial Freedom Ligwina menjabarkan dua
konsep tersebut yakni kemandirian finansial
dan kebebasan financial. Ligwina membagi
kemandirian financial ini ke dalam tiga langkah
sederhana yaitu: 1. Membayar tagihan sendiri, 2.
Membayar Utang, 3.Membeli properti pertama.
Dalam definisi kebebasan financial tidak cukup
hanya memiliki bisnis, properti, atau surat berharga
yang menghasilkan uang. Hasil dari aset aktif ini
harus diurus atau direncanakan.
Rencana keuangan memungkinkan kita
berfokus pada kehidupan kita. Kita jadi mengerti
apa yang harus kita lakukan sesuai dengan
kemampuan kita. Ada proses yang harus kita lalui
bertahap agar dapat menjadi golongan menengah
yang kuat. Dalam perencanaan keuangan,
peribahasa “sedia payung sebelum hujan” sering
sekali digunakan, maksudnya adalah supaya
agar kita mempersiapkan keuangan kita sebelum
tergerus di kemudian hari. •PERPUSTAKAAN

Ketua Umum PWP Kania Afdal menerima bantuan satu set komputer untuk KWP sebagai
pilot project koperasi modern se-DKI Jakarta.

PWP RU III Bantu Panti Asuhan dan Sekolah
PLAJU – Dalam rangka memperingati HUT Ke-12, PWP Tingkat
Wilayah RU III mengadakan baksi sosial kepada empat panti asuhan,
11 sekolah TK, SD, SMP dan SMA di lingkungan operasi perusahaan.
Total bantuan yang diserahkan sebesar Rp. 40.560.000.
Bakti sosial diawali kunjungan ke Panti Asuhan Darurrahmah
Palembang dengan memberikan sembako masing-masing senilai
Rp. 2.500.000. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Ketua
PWP RU III Yuttie Khaidir kepada pimpinan Panti Asuhan dan
kepala sekolah masing-masing, disaksikan pengurus PWP Bidang
Sosial dan Budaya.
Yutti Khaidir berpesan kepada siswa penerima bantuan untuk
rajin-rajin belajar dan bertawaqal kepada Allah SWT. ”Mudahmudahan Allah SWT akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak
semua,” ujar Yuttie.

Foto : RU III

Judul Buku : Untuk Indonesia yang Kuat (100
Langkah untuk Tidak Miskin)
Penulis : Ligwina Hananto
Penerbit : Literati
Kolasi : xxvii/236p/il//22cm

JAKARTA – Dari 1.680 Koperasi di DKI Jakarta terpilih 5 unit
Koperasi sebagai percontohan Koperasi Modern salah satunya
adalah Koperasi Wanita Patra sebagai Pilot Project Koperasi Modern
se-DKI Jakarta oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik
Indonesia.
“Insyaallah, kami siap untuk menjadi Koperasi Modern per
contohan dan ini adalah pencapaian yang luar biasa atas kinerja
ibu-ibu PWP hingga menjadikan Koperasi Wanita Patra sebagai
koperasi percontohan”.
Demikian diungkapkan Ketua Umum PWP Kania Afdal saat
ditemui dalam acara Launching Program Koperasi Modern Provinsi
DKI Jakarta di Ruang Serbaguna Dinas Pelayanan Pajak Daerah,
Selasa (10/4).
Lebih lanjut Kania mengatakan sejauh ini sistem kerja koperasi
wanita patra sudah dikelola dengan baik dan apalagi dengan adanya
Koperasi Modern ini, akan lebih memudahkan dalam hal simpan
pinjam, dan informasi juga akan lebih cepat diakses.
Program Koperasi Modern adalah upaya yang dilakukan oleh
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dalam upaya
meningkatkan kontribusi koperasi dalam perekonomian Indonesia
melalui pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi (ICT) bekerjasama
dengan PT Telekomunikasi Indonesia.
Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan UMKM,
Bramantyo mengatakan, Koperasi Modern sebagai bagian dari
program nasional untuk memajukan Koperasi.
“Mari kita berkiprah menjadi Koperasi yang modern agar kita
dapat mensejajarkan Koperasi kita dengan Koperasi ditingkat dunia”,

Foto : TATAN AGUS RST

Koperasi Wanita Patra Jadi Koperasi Modern

Sementara itu salah seorang anak panti asuhan Darurrahmah M.
Ridwan mengucapkan terima kasih dan turut mendoakan agar pekerja
RU III dan PWP RU III dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan
selalu diberikan rezeki yang banyak.•RU III

Foto : PRIYO WIDIYANTO
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bambang irianto
Presiden/Managing Director Petral
Pertamina Energy Services Pte. Ltd.

Core SJV Performance & Compliance
Management Manager
Finance Directorate

Warung Kopi

Tes Urine

Pagi hari di kantin Mang Warta.
Pak Hamzah : Eh, Pri... Apa kabar? Wah, kok keliatan
lesu nih...
Jupri
: Eh Pak Hamzah, ah gak ada apa-apa...
Pak Hamzah : Kirain lagi sakit... Udah pesen kopi belum
sama sarapan? Kalau belum, pesen dulu
deh... biar semangat...
Jupri
: Hehehe... Makasih Pak... Saya jadi gak
enak nih.
Iyum
: Ah, Kang Jupri pake gak enak segala...
Pak Hamzah kan dari dulu emang baik
sama siapa aja. Iyum bikinin ya, Kang...
Jupri
: Boleh...
Pak Hamzah : Pri, minggu lalu saya lihat di pool ada
rame-rame. Ada apa?
Jupri
: Ohh itu... sopir pool lagi dites urine Pak...
Bu Mita
: Wah kemajuan donkk...
Pak Joni
: Kok kemajuan sih Bu Mita... Bukannya itu
tanda kalau ada sesuatu yang gak beres
makanya sopir-sopir pool dites urine-nya?
Jupri
: Iyah Pak.. Saya aja jadi deg-degan waktu
itu. Ada apa ya.... Eh ternyata tes urine
buat ngecek ada sopir yang pake narkoba
apa enggak...
Bu Mita
: Nah, itu kemajuan namanya Pri... Jangan
dinilai negatif. Kamu pake narkoba gak?
Jupri
: Ya enggaklah Bu... Gak berani saya. Gak
berani membahayakan diri saya sendiri,
keluarga, dan pekerja Pertamina yang
naik kendaraan pegangan saya...
Pak Hamzah : Ya berarti kamu aman.
Bu Mita
: Iya Pri. Kalau kamu gak merasa bersalah,
ya santai aja. Toh yang diperiksa urinenya gak cuma kamu. Ada berapa banyak
driver pool yang diperiksa?
Jupri
: Sekitar 50 sih ada Bu...
Pak Joni
: Sebenarnya bagus tuh gebrakannya. Tapi,
harusnya gak cuma driver. Tes seperti itu
perlu dilakukan secara acak untuk seluruh
insan Pertamina. Selain itu, setelah tes
urine harus ada sanksi yang jelas.
Bu Mita
: Wahhh... good idea Pak.•

FSPPB DAN BDI ADAKAN
DOA DAN DZIKIR BERSAMA
JAKARTA- Presiden FSPPB (Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu) drg. Ugan Gandar
memberikan sambutan pembukaan pada
acara Doa dan Dzikir Bersama di lapangan
Pertamina Simprug, Jakarta, pada Senin
(30/4). FSPPB dan BDI (Badan Da’wah Islam)
Pertamina mengadakan acara dzikir bersama
jamaah manakib dan pekerja Pertamina yang
mengangkat tema “jadikan Pertamina sebagai
pemegang kedaulatan energi nasional”. Hadir
penceramah K.H Ach Muzakki Syah dan Ki Ageng
Dewantara. FSSPB menekankan agar Pertamina
harus bersatu dengan rakyat dan perjuangan
harus didukung oleh rakyat dan kembali untuk
rakyat supaya kebangkitan energi akan hadir
untuk anak bangsa.•PRIYO WIDIYANTO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : KUNTORO

yekti triwahyuni

KUNJUNGAN MAHASISWA
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Foto : RAHMAN

Refinery Finance Business Support Manager
Finance Directorate

Foto : PRIYO WIDIYANTO

asep priyatna hidayat

JAKARTA – Komisaris utama Sugiharto bersiap untuk
menandatangani laporan pengesahan buku tahun 2011
di Gedung utama Pertamina pusat, pada hari selasa (8/5).
laporan pengesahan buku tahunan ini juga ditandatangani
dan disaksikan oleh mantan direksi pertamina, diantaranya
mantan Direktur SDM Rukmi Hadihartini, mantan Direktur
umum Waluyo,mantan Direktur Pengolahan Edi Setianto.
Tampak hadir pula Direktur Keuangan Andry T. Hidayat dan
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko M.
Afdal Bahaudin.•PRIYO WIDIYANTO

JAKARTA – Mahasiswa Jurusan Komunikasi Universitas
Budi Luhur yang didampingi oleh dosen pembimbingnya
melakukan kunjungan kuliah lapangan ke PT Pertamina
(Persero) Selasa (1/5) di lantai Ground Gedung Utama. Dalam
kunjungan tersebut, para mahasiswa diberikan pembekalan
mengenai peran dan tanggung jawab Humas Pertamina dalam
membawa nama baik perusahaan yang disampaikan oleh
Pjs. Manager External Relation Pertamina, Noviandri. Selain
itu, Manager Data dan Informasi Pertamina, Ganapati juga
berkesempatan memberikan pembekalan mengenai company
profile Pertamina.•IRLI KARMILA

PERTAMINA ADAKAN
IBADAH PASKAH PERTAMINA 2012
JAKARTA – Paduan suara Adventis Chorale menjadi
salah satu pengisi acara dalam kegiatan Ibadah Paskah
Pertamina 2012 di Lantai M Gedung Utama Pertamina
Pusat, pada Jumat, (20/4). Acara rutin tahunan yang
diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Umat Kristiani
ini dihadiri oleh Pendeta Raprap dan mengangkat
tema “Disatukan, Diteguhkan, Diutus”. Dalam suasana
Paskah ini, Pendeta Raprap mengajak para jamaat
pekerja Pertamina untuk melayani sesama manusia
dengan cinta kasih.•PRIYO WIDIYANTO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : KUNTORO
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Relaunching Pertamina Dex
JAKARTA - Pertamina
Foto : TATAN AGUS RST

menambah jaringan outlet
penjualan Pertamina Dex
di stasiun pengisian bahan

JAKARTA – Berlangsung di Ruang Baca Per
pustakaan Kantor Pusat Pertamina, Kamis (26/4)
di gelar bedah buku best seller berjudul “Notes
From Qatar” (NFQ) dengan menghadirkan sang
penulis, Muhammad Assad (25) untuk berdiskusi
langsung dengan para pekerja Pertamina.
Notes From Qatar terbitan Alex Media
Komputindo ini merupakan kumpulan tulisan
Muhammad Assad yang biasa diposting di blog
(www.muhammadassad.wordpress.com ) pada
akhir tahun 2009, sejak dirinya menjalani studi
beasiswa S2 di Qatar.
Banyak topik-topik yang menarik dari buku
ini karena memuat artikel-artikel penuh hikmah
dari kehidupan sehari-hari yang bertujuan
membangkitkan semangat para generasi muda
ke depan. Salah satu ciri khas dari Notes From
Qatar adanya ayat-ayat Al Qur`an atau hadits
yang dihubungkan dengan tulisan.
Muhammad Assad mengatakan buku ini
mengajak pembaca untuk selalu berpikir positif,
memiliki ketekunan dan tidak lupa untuk selalu
berdoa. “Tiga prinsip inilah yang menemani saya
dalam kesendirian di negara orang,” ungkap
Assad.
Berhasil di buku pertama, Assad juga
membukukan hasil postingan blog-nya di tahun
2011 menjadi Notes From Qatar 2 dengan
tema yang tak kalah seru, yaitu 3 H (Honest,
Humble, Helpfull).
“ Buku ini bertepatan dengan lulusnya saya
setelah dua tahun belajar S2 di Qatar. Jadi,
mungkin ini adalah buku terakhir dari NFQ.
Semua cerita yang ada di NFQ 2 belum pernah
ditampilkan di NFQ 1,” jelasnya.
Usai diskusi bedah buku, Vice President
Corporate Communication Pertamina M.Harun
berkesempatan memberikan kenang-kenangan
berupa plakat dan gambar karikatur kepada
Muhammad Assad.•IRLI KARMILA

memenuhi

permintaan

kons umen yang semakin
meningkat seiring dengan
dengan pertumbuhan pasar
otomotif.
Bertempat di SPBU
31.12802, Jl. MT Haryono,
Pertamina meluncurkan
kembali Pertamina Dex.
Peluncuran yang berlang
sung pada Jumat (27/4)
Foto : TATAN AGUS RST

Perpustakaan
Pertamina Gelar
Bedah Buku NFQ

bakar umum (SPBU) guna

dihadiri SVP Petroleum
Product Marketing Iqbal
Hasan, SVP Fuel Marketing
& Distribution Djoko
Prasetyo, VP BBM Retail

SVP Fuel Marketing & Distribution Djoko Prasetyo, SVP Petroleum Product Marketing Iqbal Hasan, dan Direktur Utama
PT Pertamina Retail Giri Santoso pada saat relaunching Pertamina Dex.

B.Trikora Putra, GM FRM

dahulu kebutuhannya kecil,

lingkungan karena kadar

sek arang Pertamina me

Region III Hasto Wibowo,

maka produksinya tidak

emisi yang lebih rendah.

ngembangkan bahan bakar

Manajer Non-PSO Sugeng

efisien. Namun situasinya

Ketika pertama kali

yang lebih cocok dengan

Priyono, wakil-wakil dari

sekarang berbeda. Ada

diluncurkan beberapa

mesin common rail,” kata

ATPM, komunitas otomotif

permintaan pasar yang

tahun lalu, Pertamina Dex

Sugeng.

dan biker, dan lain-lain.

cukup besar, maka dirasa

memiliki kandungan sulfur

Common rail adalah

SVP Fuel Marketing &

perlu me-launching kembali

dibawah 500 ppm. Setelah

sistem injeksi bahan bakar

Distribution Djoko Prasetyo

Dex dan memperluas

pengembangan lebih

untuk solar yang sudah

sebelumnya kepada Media

jaringan distribusinya.

lanjut, dihasilkan Pertamina

dikontrol oleh sistem kontrol
komputer.

Pertamina mengatakan

Pertamina Dex yang

Dex dengan kandungan

bahwa Pertamina Dex

mengusung konsep Less

sulfur dibawah 300 ppm,

Sampai akhir 2010,

diluncurkan

kembali

Sulfur, More Durable Power,

merupakan yang terendah

terdapat 46 SPBU yang

karena kondisi pasar pada

adalah produk diesel hasil

di antara produk-produk

melayani pembelian Perta

waktu launching tahun

produksi Kilang Balongan,

sejenis yang dipasarkan di

mina Dex melalui pompa

2005 belum berkembang

yang beberapa parameternya

Indonesia saat ini.

dispenser. Seiring dengan

seperti sekarang. “Saat ini

telah memenuhi standar

Manajer Non PSO

peningkatan perm intaan

sudah banyak mobil yang

Euro III. Pertamina Dex

Sugeng Priyono mengatakan

konsumen, Pertamina me

mensyaratkan mobil-mobil

memiliki Cetane Number

bahwa pembuatan bahan

nambah jaringan penjualan

bermesin diesel bahan ba

minimal 53 dan kandungan

bakar Pertamina, termasuk

Pertamina Dex menjadi

karnya itu sekualitas Dex.

sulfur dibawah 300 part per

Pertamina Dex, selalu ber

110 SPBU yang tersebar di

Kita ambil momen ini untuk

million (ppm). Ini merupakan

kolaborasi dengan per

Jakarta, Banten, Jawa Barat,

relaunching,” kata Djoko

pilihan tepat untuk menjaga

kembangan mesin. “Ada

Jawa Tengah, Yogyakarta,

Prasetyo dalam satu ke

performa mesin kendaraan

perkembangan mesin,

Jawa Timur dan Kalimantan

sempatan.

lebih optimal, sekaligus

kemud ian bahan bakar

Selatan.•URIP HERDIMAN KAMBALI

peduli terhadap kesehatan

berk emb ang. Termasuk

Djoko menekankan jika

JAKARTA - HSSE Corporate bekerja sama dengan konsultan dari Universitas Gajah Mada
menggelar survei persepsi aspek HSE bagi pekerja setingkat manager, section head dan lead
of. Kegiatan ini yang digelar untuk memperoleh informasi yang akurat terkait penerapan program
HSE yang lebih baik ke depan ini diadakan pada 16 - 18 April 2012. Hadir pada kesempatan ini
Kusmadi mewakili VP HSSE Corporate beserta tim survei.
Dalam sambutannya saat menerima tim survei ini, General Manager RU IV Cilacap Suhaimi
kembali menekankan selain keandalan dan efisiensi, aspek safety dan lingkungan dalam kegiatan
operasi merupakan prioritas utama. “Karena program keandalan dan efisiensi apapun tidak akan
berhasil apabila aspek safety dan lingkungannya jelek,” tegas Suhaimi.
Menurut Suhaimi, melalui survei ini perusahaan dapat melihat seberapa besar awareness
pekerja terhadap aspek safety. Dengan demikian, ke depannya segala macam hal yang dapat
merugikan perusahaan akibat safety dapat ditekan.•RU IV

Foto : RU IV

Survei Persepsi Aspek HSE di RU IV

Sosialisasi Proper
untuk Hotel dan
Rumah Sakit
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sanakan Sosialisasi Proper bagi Kegiatan

BUNYU – Setelah tim aset

untuk digunakan dalam

Hotel dan Rumah Sakit di Lantai 21 Kantor

kedua belah pihak melakukan

pengoperasian KMB dan

Pusat Pertamina, (1/5). Sosialisasi dibuka

pemeriksaan fisik selama 10

105 aset non kilang. Aset

oleh Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko, dan

hari, akhirnya PT Pertamina

lainnya masih membutuhkan

dihadiri VP HSSE Korporat Djoko Susilo dan

(Persero) dengan PT Medco

pembahasan lebih lanjut di

Deputi II Bidang Pengendalian Pencemaran

Downstream Indonesia

antara kedua belah pihak dan

Lingkungan Hidup Karliansyah.

menandatangani Perjanjian

tidak boleh dipindahkan.

Luhur Budi Djatmiko menyatakan, setiap

Kerja Sama Usaha (KSU)

Perbaikan aset yang rusak

tahun Kementerian Lingkungan Hidup menye

pengoperasian Kilang Me

akan dilakukan oleh Medco,

lenggarakan Program Penilaian Peringkat

thanol Bunyu (KMB), pada

namun jika biaya perbaikan

Kinerja Perusahaan (Proper). Tujuannya, men

Selasa (10/4).

tidak ekonomis, dengan per

dorong dunia usaha agar meningkatkan kinerja

Dalam penandatanganan

setujuan Pertamina, Medco

dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui

tersebut Pertamina diwakili

dapat melakukan penggantian

penerapan sistem manajemen lingk ungan

oleh Manager Refinery Finance

aset rusak dengan yang
baru.

berbasiskan 3R (Reuse, Reduce dan Recycle).

Offsite Support Region IV

“Melalui Proper ini, perusahaan diberi kategori

Agus Susanto (Refinery

Sebelumnya, Medco per

peringkat pengelolaan lingkungan,” kata Luhur

Unit V), sementara Medco

nah mengoperasikan KMB

di hadapan 38 peserta sosialisasi.

Foto : RU V BALIKPAPAN

JAKARTA - Fungsi HSSE Korporat melak

Pertamina Kembali Berbagi
Kilang Bunyu dengan Medco
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Manager Refinery Finance Offsite Support Region IV Agus Susanto dan Samsul
Bachri mewakili Pertamina dan Medco sepakat menandatangani kerjasa ama
usaha pengoperasian Kilang Bunyu.

diwakili oleh Samsul Bachri

melalui kontrak Kerja Sama

Sejak 2003, sebagian unit operasi dan

yang sebelumnya menjabat

Operasional (KSO) dengan

anak perusahaan Pertamina telah mengikuti

sebagai Manajer Kilang KMB.

Pertamina sebagai pemilik

pasokan gas. Kini pasokan

300.000 ton/tahun. Gas ikut

penilaian Proper KLH dan terus meningkat

Pembagian keuntungan

kilang pada akhir April 1997

didapatkan dari daerah

an yang dihasilkan lapangan

hasilnya. Terakhir, pada 2011 lalu, terdapat 92

disepakati 40 persen untuk

hingga Februari 2009. Medco

Bulungan.

minyak Bunyu yang semula

unit operasi dan anak perusahaan Pertamina

Pertamina dan 60 persen

terpaksa menghentikan pro

KMB selesai dibangun

Medco.

duksi karena kekurangan

1989 dengan kapasitas

yang ikut penilaian Proper. Dan PGE Area
Kamojang serta PT Badak NGL untuk pertama
kali mendapatkan Proper Emas.

tidak dimanfaatkan diolah
menjadi Methanol.•RU V

Tim aset pada pemerik
saan fisik secara visual ber

Untuk tahun 2011 mulai dilakukan penilaian

hasil mencacah 733 aset

untuk Hotel dan Rumah Sakit. Hasilnya dari

dari 1.343 aset KMB. Aset

42 rumah sakit yang dinilai, hanya ada 14

tersebut terdiri dari 628 aset

rumah sakit yang mendapat Proper Biru. Salah

Foto : TATAN AGUS RST

satunya adalah RSPP.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Direktur Marketing & Trading Pertamina Hanung Budya menerima President & CEO Timur GAP-Timor Leste Francisco
da Costa Monteiro dan rombongan di Kantor Pusat Pertamina. Kedua belah pihak menjajaki kerja sama di bidang hulu
dan hilir.

Pertamina - Timor GAP
Jajaki Kerja Sama
Jakarta – Direktur Marketing & Trading Pertamina Hanung Budya menerima langsung President
& CEO Timur GAP – Timor Leste, Francisco da Costa Monteiro beserta rombongan di ruang
rapat lantai 3 Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (20/4). Dalam kunjungan
tersebut banyak hal yang dibicarakan di antaranya tentang kerja sama di bidang hulu dan hilir.
Timor GAP merupakan NOC (national oil company) dari negara Timor Leste yang bergerak
dibidang perminyakan dari hulu sampai hilir dan service-servicenya. Maksud dan tujuan kunjungan
tersebut adalah untuk mempelajari bagaimana Pertamina mengelola aset-asetnya. Ditambah
lagi Pertamina merupakan perusahaan minyak yang cukup berpengalaman dibidangnya.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan Timor GAP mendapatkan kesempatan melihat
secara langsung berbagai fasilitas-fasilitas milik Pertamina, mulai dari filling plant, Depot, dan
SPBU.•NILAWATI DJ

JAKARTA – Berlangsung di Kantor Pertamina
Retail, Wisma Tugu, Kamis (3/5), dilakukan
pengundian 11 Motor Honda Revo Periode
ke-2 bagi 10 Operator dan 1 Manager SPBU
COCO dan SPBU DODO dari berbagai daerah
di Indonesia.
Setiap operator yang berhasil menjual CD
Musik dari Band D’Bagindas dan Teuku Wisnu
berhak mendapatkan 1 kupon undian berhadiah.
Kupon tersebut diundi secara acak yang
dilakukan oleh Direktur Operasi PT Pertamina
Retai, Romulo Hutapea, Presiden Direktur Keci
Music Production, Hanny Handoko.
Program penjualan CD musik di SPBU
Pertamina yang diselenggarakan oleh Keci Musik
ini sudah berjalan sejak Agustus 2011 lalu dan
para operator SPBU berhasil menjual sebanyak
35.000 keping CD dengan jumlah kupon yang
terkumpul mencapai 2.666 kupon untuk di
Periode Pertama.
Sedangkan untuk Periode ke-2 kali ini, para
operator SPBU berhasil menjual 45.000 keping
CD dengan jumlah kupon yang terkumpul
sebanyak 30.000 kupon.
Operator SPBU COCO yang berhasil
mendapatkan Motor Revo pada Periode
ke-2 kali ini adalah Hary Ardana (SPBU No.
11.201.103 Katamso Medan), Agus Susanto
(SPBU No. 21.301.01 Kenten Palembang), M.
Effendy (SPBU 11.252.01 Mata Air, Padang),
Nur Lia (SPBU No. 71.902.77 P. Kemerdekaan,
Makassar), dan Dino SP (SPBU No. 31.12.902
Kuningan Jakarta).
Sedangkan untuk operator SPBU DODO di
raih oleh Dede Sopiyan (SPBU No. 34.167.04
Rest Area Jagorawi), Liafuji Ermawati (SPBU No.
34.167.04 Rest Area Jagorawi), Sri Rejeki (SPBU
No. 54.801.39 Denpasar), Dani (SPBU NO.
34.405.25 Bandung Barat) dan Mochammad
Hidayat (SPBU No. 54.803.12 Tuban). Selain itu
Manager SPBU 11.201.103 Katamso – Medan
berhak atas undian Sepeda Motor Honda
Revo.
Romulo Hutapea mengatakan kegiatan
ini adalah sebagai reward dari Pertamina
bagi operator SPBU yang aktif melakukan
penjualan CD dimana Operator SPBU sebagai
ujung tombaknya Pertamina dalam melakukan
penjualan produk retail dari Pertamina.• IRLI
KARMILA

BATAM - Pada 5 Mei 2012, pesawat helikopter PT. Pelita Air
Service (PAS) dengan registrasi PK-PUW, mendarat dengan
sempurna di Bandara Hang Nadim - Batam, setelah melakukan
penerbangan dari Bandara Subang – Malaysia. Sebelumnya
helikopter tersebut menempuh perjalanan dari Seattle – Amerika
Serikat melalui air freight.
Ini adalah pesawat terakhir dari empat pesawat baru yang
akan digunakan untuk menunjang operasi dari Conoco Phillips
Indonesia Inc. Ltd., Star Energy (Kakap) Ltd, dan Premier Oil
Natuna Sea BV untuk lima tahun ke depan, yang dimulai dari
23 Mei 2012.
Secara teknis, pesawat baru ini memiliki beberapa keunggulan
dengan payload lebih besar, sliding door untuk memudahkan
medevac (medical evacuation) dan glass cockpit.
Peremajaan armada adalah suatu hal yang mutlak harus
dilakukan apabila PAS masih berkeinginan untuk tetap menghiasi
cakrawala nusantara pada masa-masa mendatang. Penambahan
empat pesawat helikopter ini tidak hanya merupakan langkah
awal dari suatu tekad bersama, baik manajemen maupun

Foto :PELITA AIR SERVICE

Pesawat Baru Pelita Air Service
Siap Beroperasi di Matak Base

seluruh stakeholder untuk tetap menumbuhkembangkan
PAS sebagai perusahaan penerbangan charter yang handal,
tetapi juga memperkokoh rasa percaya diri untuk menjadi
market leader pada penerbangan OGP khususnya dan bisnis
penerbangan charter di Indonesia umumnya.•PAS

Tingkatkan Maintenance Management,
PDSI Gandeng GMF Aero Asia
JAKARTA - Sebagai peru
sah aan yang sangat ber
gant ung pada keandalan
rig, PT Pertamina Drilling
Services Indonesia (PDSI)
terus berupaya meningkatkan
kemampuannya di bidang
maintenance rig. Mengelola
36 rig yang dimiliki saat ini
dan pertambahan armada
rig dari tahun ke tahun
menghadapkan PDSI
pada pilihan untuk mampu
meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas maintenance yang
cukup serius. Oleh karena itu,
pada (25/4), Tim Management
PDSI yang dipimpin oleh
Direktur Utama Amran Anwar
melakukan studi banding
ke Garuda Maintenance
Facility (GMF) Aero Asia di
Cengkareng, Jawa Barat
yang memiliki konsep sistem

pemeliharaan dan tata kerja
yang bagus.
Pada kunjungan tersebut
Tim PDSI diterima oleh Pre
sident & CEO GMF, Richard
Budihadianto beserta tim
manajemennya.
Direktur Utama PT.PDSI
Amran Anwar menjelaskan
PDSI ingin membangun
kerja sama dengan GMF
d a l a m p e n g e m b a n g a n
penataan maintenance
management peralatan
pemboran. “Khususnya dalam
membangun konsep sistem
pemeliharaan, organisasi dan
SDM, dan strategi tata kelola,”
ujar Amran. Sehingga PDSI
mampu melakukan kegiatan
pemeliharaan dan perawatan
peralatan pemboran secara
mandiri.
CEO & President GMF

Foto : PDSI

Apresiasi untuk
Operator SPBU
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Richard Budihadianto me
nyampaikan apresiasi yang
sebesar-besarnya atas inisiatif
PDSI yang ingin membangun
kerja sama sebagai bagian
dari sinergi antara anak
peru s ahaan di lingkungan
BUMN.
Kunjungan ke GMF ini
ditutup dengan penandata

nganan Memorandum of Un
derstanding (MoU) kerja sama
pengembangan penataan
maintenance antara PT.
Pertamina Drilling Services
Indonesia dan PT. GMF Aero
Asia. Kerja sama ini meliputi
maintenance perangkat
keras maupun perangkat
lunak.•PDSI

PHE ONWJ Raih Penghargaan dari BP Migas
BALI - PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE
ONWJ) memperoleh penghargaan dari BP Migas sebagai Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS) terbaik dengan kategori Best Performance Minimalisasi Over/Under Lifting Oil. Penghargaan diserahkan oleh Deputi
Pengendalian Keuangan BP Migas Akhmad Syakhroza kepada Senior
Manager Commercial & Finance PHE Ida Yusmiati pada acara COMLE
& Gas Meeting tahun 2012 di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali (29/3).
Hal ini membuktikan kemampuan dan keseriusan PHE dalam mengelola
blok-blok migas khususnya di wilayah offshore. Turut hadir dalam acara
ini Direktur Utama PHE Salis S. Aprilian, Direktur Keuangan PHE Yayok T.
Wisanggo, Kepala Divisi Akuntansi Emma Purnamaningrum serta seluruh
perwakilan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).•PHE ONWJ

Foto : PHE ONWJ
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Berpendar Seperti
36 Tahun Silam
Jakarta : Produksi Pertamina EP Region
KTI mencapai angka gemilang dengan total
produksi sebesar 12.051 bopd pada 22 April
2012. Hal tersebut 14 persen melampaui angka
pencapaian produksi yang telah ditargetkan
sebelumnya, 8.008 bopd.
GM Pertamina EP Region KTI Satoto Agus
tono mengatakan pencapaian tersebut me
rupakan “milestone” dari Region KTI Khususnya
Lapangan Bunyu, dengan capaian produksi
mencapai 8.700-an BPOD.
“Sebelumnya hal serupa terjadi pada tahun
1976, atau sekitar 36 tahun lalu. Oleh karena itu
ini milestone yang luar biasa. Pencapaian untuk
di lapangan Bunyu dan totally untuk Region KTI,”
kata Satoto, ditemui di acara syukuran Region
KTI di kantor Pertamina EP Region KTI, (25/4).
Menurut Satoto, pencapaian tersebut diraih
dalam waktu tiga bulan, dimulai pada Januari
2012, namun dengan perencanaan yang dimulai
sejak tahun 2011.
Satoto menuturkan karakteristik lapangan
Bunyu berbeda dengan lapangan lainnya. Karena
itu teknologi drilling khususpun diturunkan.
“Kita gunakan teknologi drilling khusus untuk
mencapai potensi-potensi yang ada, sehingga
bisa kita terjemahkan dan korelasikan dengan
teknologi-teknologi sekarang, untuk bisa
mengembangkannya lebih baik lagi,” tuturnya.
Berbeda dengan dahulu, sebagai usaha
untuk mencapai keberhasilan, Region KTI kini
melebarkan sayap eksplorasinya ke daerah
utara. Daerah utara ini biasa disebut dengan
Bunyu Nibong, setelah Bunyu lama yang berada
di Selatan.
Pencapaian tersebut memberikan kontribusi
yang sangat besar untuk Pertamina EP.
“Ke depannya, Region KTI saya kira cukup
menantang atau ada potensi yang luar biasa
untuk ditingkatkan lebih baik lagi. Karena kalau
bicara target, kita sudah melebihi 4.000 bopd
dari yang ditargetkan,” aku Satoto.
Dalam acara syukuran yang dihadiri oleh
Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam
tersebut, Satoto juga mengungkapkan bahwa
kini ada pergeseran pola pikir di Region KTI.
“Dengan open minded, kami berharap bisa
mencapai apa yang kami cita-citakan. Prinsip
berpikir kami bagaimana merealisaikan One
Barrel Oil become Thousands Barrels, “ ungkap
nya.•SAHRUL HAETAMY ANANTO
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Zero Accident Award untuk PHE ONWJ
JAKARTA - Pada 25 April 2012, Pertamina Hulu Energi ONWJ
menerima penghargaan Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award)
untuk Marunda Shorebase dari Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia.
Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Muhaimin Iskandar kepada Senior Manager
Marine, Logistic and Procurement PHE ONWJ Lies Widaningsih
di Gedung SMESCO, Jakarta.
Penganugerahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2012
ini merupakan penghargaan bagi perusahaan yang berhasil
mencapai nihil kecelakaan kerja periode 2009-2011 untuk kri
teria perusahaan besar. Kriteria tersebut berdasarkan klasifikasi
lapangan usaha Indonesia, yaitu perusahaan migas yang
mempunyai bobot risiko bahaya yang paling tinggi dengan nilai
minimal jam kerja orang pada perusahaan 1,2 juta jam kerja.
Penghargaan ini diberikan atas pencapaian Marunda
Shorebase untuk 1,7 juta jam kerja tanpa kecelakaan terhitung
dari Januari 2009 sampai Desember 2011. Sejak 1996, Marunda
Shorebase tetap mempertahankan kinerja Kesehatan dan
Keselematan Kerja (K3), penghargaan ini adalah pencapaian
yang memperkokoh dan memotivasi pelaksanaan K3 dengan
memperkuat manajemen pengawasan ijin kerja dan keselamatan
kontraktor ke depannya.
Selama ini PHE ONWJ sudah menerapkan sistem dan
program keselamatan kerja sesuai dengan standar internasional,
seperti Sistem Kontrol Ijin Kerja yang Aman (Control of Work),
Komunikasi Keselamatan Pekerja (STOP Program), Sistem

Foto : PHE ONWJ
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Manajemen Keselamatan Kontraktor (CSMS) dan Kunjungan
Manajemen ke Lapangan.
Sebagai perusahaan nasional berkelas dunia, PHE ONWJ
berbangga dapat memberikan sumbangsih yang signifikan demi
kemajuan Pertamina dalam pembuktiannya sebagai World Class
National Company.•PHE ONWJ

Pelatihan Handycraft dan Workshop Kewirausahaan
PRABUMULIH - PT
Pertamina EP Region
Sumatera terus berupaya
meningkatkan kualitas sumber
daya manusia yang tertarik

menggeluti bidang industri
kreatif khususnya handycraft
melalui pelatihan pada (2/4)
dan berakhir (23/4).
Pelatihan tersebut di

awali dengan workshop
K e w i r a u s a h a a n y a n g
disampaikan oleh penulis
buku ”The Power of Kepepet”,
Jaya Setiabudi.

Materi pelatihan yang
dirangkai dengan praktek
pembuatan handycraft
berlangsung dalam dua
sesi dengan instruktur Aang
Sungkawa. Peserta pelatihan
adalah masyarakat binaan
dari Kelurahan Muntang
Tapus dan Sukajadi.
Kepala Dinas Koperasi,
Perindustrian, dan Perda
gangan Kota Prabumulih
Junaida mengingatkan,
sebagai awal berwirausaha,
selain kualitas produk yang
dijaga, harga juga harus
terjangkau. Junaida berharap
agar peserta tetap bertahan
walaupun nantinya mengalami
jatuh bangun.
Sementara Asisten
M a n a j e r H u m a s R e g i o n
Sumatera Madian Echman
mengharapkan peserta
pelatihan nantinya dapat
menjadi wirausaha mandiri
dan mampu menciptakan
lapangan kerja. “Pertamina
siap mendukung. Apabila
p ro d u k y a n g d i h a s i l k a n
lebih berkualitas setelah
pendampingan selama tiga
bulan, akan diikutsertakan
pada pameran tingkat
nasional,” jelas Madian.•PEP
REGION SUMATERA
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