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MarketUpdate
MENGENAL LEBIH JAUH
EMERGING MARKETS
Penerbitan Global Bond pada awal 2012 didominasi oleh
negara-negara ekonomi berkembang (Emerging Markets/EM). Pada
Januari 2012, Petrobras dan perusahaan Brazil lainnya berhasil
menerbitkan Global Bond dengan total nilai US$ 20 miliar (setara Rp
182 triliun). Selain itu, Pemerintah Rusia dan Pemerintah Indonesia
(April 2012) masing-masing menerbitkan Global Bond sebesar US$
7 miliar dan US$ 2,5 miliar. Pun perusahaan migas Cina, CNOOC
menerbitkan Global Bond US$ 2 miliar dan oversubscribed hingga
20X, yang mencerminkan tingginya minat serta kepercayaan
investor internasional terhadap instrumen surat utang dari negara
EM. Tingginya minat dipicu oleh tingkat yield yang relatif lebih tinggi
dibanding dengan negara ekonomi maju, tapi memiliki tingkat resiko
yang relatif rendah.
Apa yang dimaksud dengan EM? Dalam Wikipedia, EM
didefinisikan sebagai pengelompokan negara dalam kelompok
sosial ekonomi atau aktivitas bisnis yang memiliki pertumbuhan
ekonomi dan berada dalam era industrialisasi. Investopedia
menambahkan, EM memiliki pendapatan perkapita rendahmenengah (low-middle) namun mencatatkan pertumbuhan ekonomi
positif karena berada pada tahap pembangunan dan reformasi
ekonomi. Berdasarkan data World Bank (2011), 61 negara di
dunia masuk dalam kelompok ini, diantaranya kumpulan negara
yang disebut BRIC, Next Eleven, CIVETS, dan MIKT. World Bank
memperkirakan, gabungan perekonomian negara BRIC serta Korea
Selatan dan Indonesia akan mengontribusi lebih dari 50% dari
pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025.
BRIC (Brazil, Rusia, India, Cina). Negara kelompok ekonomi
BRIC kini dipandang sebagai pemain utama perekonomian
global. Peran tersebut meningkat seiring dengan pertumbuhan
perekonomiannya. Dalam laporannya, lembaga keuangan
internasional Goldman Sachs mengungkapkan, Cina dan India
akan menjadi pemasok utama barang jadi dan jasa di seluruh dunia.
Sedangkan, Brazil dan Rusia mampu menjadi pemasok utama
bahan mentah. Sementara itu, pelaku ekonomi internasional juga
mengusulkan Indonesia untuk masuk the next BRIC sejalan dengan
prospek pertumbuhan ekonomi positif.
Next Eleven (N-11). Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran,
Meksiko, Nigeria, Pakistan, Filipina, Turki, Korea Selatan, dan
Vietnam masuk dalam kelompok N-11. Sejalan dengan BRIC,
negara-negara N-11 diprediksi menjadi kelompok ekonomi terbesar
abad 21.
CIVETS. Kalangan Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2009
mencetuskan CIVETS, terdiri dari Kolombia, Indonesia, Vietnam,
Mesir, Turki, dan Afrika Selatan. CIVETS dipandang memiliki
sistem ekonomi maju, mampu mengontrol inflasi, serta memiliki
pertumbuhan populasi usia muda. Selain itu, CIVETS unggul
dalam hal ekspor, dominasi dari produk primer dan sumber daya
alam, lokasi geografi strategis, serta mencatatkan pertumbuhan
investasi asing.
MIKT. MIKT mengelompokkan negara Meksiko, Indonesia,
Korea, dan Turki karena dipandang memiliki perekonomian kuat. Hal
itu tercermin dari tren pertumbuhan pasar modal serta fundamental
ekonomi yang positif.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Tantangan Baru
untuk Direksi Baru
Lima Direksi baru
Pertamina dipekernalkan
kepada pekerja Pertamina
dalam kegiatan Town
Hall Meeting. Selain
melanjutkan program
Direksi sebelumnya,
mereka dituntut bekerja
keras dan cepat untuk
menghadapi tantangan
bisnis di masa depan.
Jakarta - 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,
meskipun wajah mereka tidak
asing bagi para pekerja karena
merupakan pejabat karier. Sejak
resmi diangkat lewat SK Menteri
BUMN No. 186/MBU/2012,
Rabu (18/4), baru kali ini pekerja
bertatap langsung dengan
jajaran direksi baru.
Acara perkenalan Direksi
baru secara langsung di-relay
di unit produksi, unit pemasaran
dan juga anak perusahaan

Pertamina. Suasana akrab
terasa saat Direktur Utama
Pertamina, Karen Agustiawan
memperkenalkan satu-persatu
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 menjawab tantangan di
masa yang akan datang, maka
dipandang perlu melakukan
perubahan dan penambahan
susunan keanggotaan direk
si perusahaan PT Pert am ina
(Persero),”ujar Karen membuka
Town Hall Meeting.
Kelima wajah baru yang
diperkenalkan adalah Evita M
Tagor Direktur SDM Pertamina,
Luhur Budi Djatmiko sebagai
Direktur Umum, Chrisna Da
mayanto sebagai Direktur
Pengolahan, Hanung Budya
sebagai Direktur Pemasaran
dan Niaga serta Hari Karyuliarto
sebagai Direktur Gas.
Karen menegaskan tidak
akan ada perubahan besar
dalam program yang dijalankan,
masih melanjutkan program

direksi lama, namun para direksi
baru 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 Direktur Pengolahan
Chrisna Damayanto.
Hal senada juga disam
paikan 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.
Sebelum menutup Town
Hall Meeting, Karen dengan
tegas meminta agar direksi baru
bergerak lebih cepat. “Jadi
mulai hari ini, kerja, kerja, kerja
dan cepat, cepat, cepat. Tidak
cukup hanya kerja, tapi juga
harus cepat!” tegasnya.
Apa yang disampaikan Ka

ren bukan tanpa alasan. Karena
Pertamina dituntut untuk lincah
bergerak. “Pak Dahlan kan
orang yang pragmatis, dan dia
melihat Pertamina yang ingin
menjadi energy holding perlu
orang-orang yang bukan hanya
tahu masalah technical, tetapi
jiwa enterpreneurship-nya harus
besar. Karena nanti, energy
holding itu banyak bekerja sama
dengan pihak lain. Itu saja. Jadi
tidak mendadak,” ujar Karen
usai Town Hall Meeting.
Beberapa pekerja yang
mengikuti kegiatan Town Hall
Meeting dengan ant usias
menyimak profil direks i baru
yang diharapkan membawa
perubahan yang signifikan.
“ S a y a y a k i n d i re k s i b a r u
sekarang adalah orang-orang
pilihan yang akan memb awa
Pertamina menuju ke arah
yang lebih baik. 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 kekurangan
kita,“ ujar Nerisa Pitrasari, salah
seorang pekerja.•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

MEMBANGKITKAN
PULAU SAMBU

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

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

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

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

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

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

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

Foto : TATAN AGUS RST

TATA NILAI
PENGANTAR REDAKSI :
Pertamina melakukan langkah besar dengan melakukan
upgrading Terminal BBM Pulau Sambu. Kerja sama dengan Audex
Indonesia, konsultan engineering, telah ditandatangani pada Rabu
(11/4). Untuk mengetahui lebih jauh latar belakang pemikiran dan
seberapa strategis Pulau Sambu, Media Pertamina menemui
SVP Fuel Marketing & Distribution Djoko Prasetyo untuk
berbincang-bincang.
Untuk sebuah perusahaan energi seperti Pertamina, apa
pentingnya memiliki storage provider? Dalam waktu beberapa
tahun ke depan, sebelum energi BBM ini digantikan oleh energi
lain, kebutuhan storage (tempat penyimpanan) itu masih ada. Data
yang ada pada kami, lima tahun terakhir, pertumbuhan konsumsi
Premium itu 9% per tahun, kemudian Solar itu 6,5% per tahun.
Artinya, itu membutuhkan storage.
Pertamina disini mengambil peluang harus bisa menjadi
satu perusahaan yang menangkap peluang bisnis storage itu.
Selain Pertamina, sekarang banyak yang masuk ke bisnis storage
provider, misalkan Shell dan Vopac yang dari luar negeri, atau juga
Petro Andalan dan AKR dari dalam negeri. Mereka juga melihat
peluang itu. Pertamina harus bisa bersaing dengan mereka.
Karena memang demand-nya ada, pasarnya ada; maka kita harus
membangun kemampuan untuk bagaimana bersaing menangkap
peluang bisnis tersebut.
Apakah selama ini Pertamina belum punya storage yang
berkelas internasional? Dalam era monopoli yang lalu, sebelum
UU Migas No 22 tahun 2001 diberlakukan, kita memang tertinggal
dalam hal pembinaan infrastruktur. Yang lalu itu kan dibiayai dengan
PSO. Memang diperlukan dana yang besar untuk membangun
storage, SDM yang kompeten, dan juga teknologi yang up date.
Inilah ketertinggalan kita di era yang lalu.
Keuntungan apa yang didapat Pertamina dengan
memiliki storage provider? Pertama, kita bisa men-support
aktivitas pemasaran kita. Kita sudah mencanangkan ke depan
tetap sebagai market leader. Kita harus support dan mem-back
up misi-misi Pemasaran ini. Yang kedua, kita punya jaringan yang
sudah luas sekarang dengan dukungan armada tanker yang cukup
memadai. Sebetulnya, kita tinggal bangkit begitu saja. Artinya,
kita punya modal yang kuat untuk berkembang sebagai storage
provider, baik dari segi pengalaman maupun jaringan.
Untuk meng-cover seluruh Indonesia, berapa storage
yang dibutuhkan Pertamina? Kita sudah memetakan semua
storage kita di seluruh Indonesia ini. Kita punya 113 terminal. Ada
terminal yang berada di tempat yang tingkat persaingannya tinggi,
ada juga yang di tempat yang tingkat persaingannya rendah.
Kemudian sumbu lainnya, ada terminal yang tingkat performancenya rendah, tetapi ada juga yang tinggi. Itu semua kita petakan.
Di tempat yang tingkat persaingannya tinggi dan performancenya rendah, harus kita angkat performance-nya agar kita bisa
bersaing di situ. Di tempat yang kemampuannya rendah dan
pasarnya rendah, ini akan kita kerjasamakan dengan perusahaan
lain untuk mengelolanya. Bisa dengan anak perusahaan, bisa
dengan BUMD. Karena Pertamina ini selain bisnis storage

provider, kita juga masih ada PSO. Kita harus menunjang
pembangunan di wilayah-wilayah terpencil itu dimana storagenya harus kita sediakan. Karena dari sisi pemerintah setempat,
rupanya keberadaan Pertamina masih penting. Kita merasakan
hal itu. Sehingga pertimbangan-pertimbangan bisnis tidak akan
kita prioritaskan, tetapi kita hadir di sana, dan kita pun ikut
mengembangkan wilayah itu.
Terminal BBM Pulau Sambu termasuk model yang
dikerjasamakan dengan anak perusahaan ya, dalam hal
ini Pertamina Energy Services (PES)/Petral? Ya. Ini sinergi
dengan Pertamina. Ada 3 pihak yang ada di situ. Pertama, dari
sisi storage untuk supply dan distribusi, kita membangun satu
terminal internasional karena dia ada di situ. Wilayah itu wilayah
yang pasarnya luar biasa besar. Sales BBM Bunker Pertamina
di Selat Malaka sebesar 350.000 MT/tahun sementara besarnya
pasar sebesar 40 juta MT per tahunnya. Bisa dibayangkan betapa
besarnya pasar BBM bunker di Selat Malaka tersebut, kalau
dibandingkan dengan besarnya demand BBM di Indonesia sekitar
60 juta KL per tahun.
Jadi kita akan meningkatkan Pulau Sambu menjadi storage
yang bertaraf internasional, sebab kita juga bersaing dengan
storage yang ada di sekitar Selat Malaka, baik di Malaysia maupun
di Singapura.
Kedua, kita menunjang bisnisnya Petral. Petral ini kan
perusahaan trading-nya Pertamina tetapi tidak punya storage.
Selama ini menyewa di tempat lain atau bahkan tidak punya. Jadi
mereka tidak leluasa mengembangkan strategi bisnisnya.
Yang ketiga, kita punya bisnis Industri & Marine. Kita akan ambil
bagian di pasar itu. Sekarang ini, kawan-kawan di Industri & Marine
pasarnya sangat kecil. Mungkin tidak sampai 100 ribu barel/tahun.
Penguasa Pangsa Pasar tersebut adalah Singapore 95%, sisanya
dibagi antara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Nah, nanti kita ingin
ambil bagian dari kue yang 40 juta KL per tahun itu. Itu kue yang
besar, sementara kita selama ini dapatnya kecil sekali.
Kalau kita ngomong Pulau Sambu sekarang, ibaratnya kita
punya kios di pinggir jalan yang ramai tetapi kita tidak jualan apaapa di situ. Hanya gudang untuk menyimpan barang begitu saja.
Kita ingin ambil peluang itu. Kalau ini kita sewakan kepada yang
jualan di situ, setidaknya kita dapat uang sewa.
Yang kedua, kita bisa nitip counter itu. Kalau Industri & Marine
bisa numpang, jualanlah di situ. Lalu yang ketiga, gudang kita
perbaiki, kita bisa dapat uang sewa.
Jadi selama ini , Terminal Pulau Sambu terbengkalai? Ya,
istilahnya tidak maksimal. Jadi hanya untuk menyimpan produk
kita, untuk kebutuhan dalam negeri saja. Itu terminal yang sudah
100 tahun lebih umurnya. Letaknya strategis, tetapi kita tidak
memanfaatkan secara maksimal selama ini.
Bagaimana dengan SDM yang akan ditempatkan di Pulau
Sambu? Ada. Nanti kita juga akan jadikan Pulau Sambu sebagai
akademinya SDM pengelola terminal di tempat lain. Kita akan bikin
sedemikian rupa, mungkin kita juga perlu partner, sehingga kita bisa
mendidik SDM untuk mengoperasikan terminal sekelas itu. Nanti
secara begilir, yang muda-muda juga akan dimagangkan di situ,
sebelum ditempatkan di seluruh Indonesia.•URIP HERDIMAN KAMBALI

EDITORIAL
Kerja Keras dan Cepat
Seminggu ini, di telinga pekerja masih
terngiang ucapan Direktur Utama Pertamina
Ibu Karen Agustiawan, saat Town Hall Meeting
perkenalan direksi baru di Pertamina Senin
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Kenaikan BBM Vs Diversifikasi Energi Indonesia,
Mimpi Prof. Wid...

pekan lalu. “Kita harus kerja keras dan cepat”.
Pernyataan yang bukan sekedar menjadi
tantangan bagi Direksi baru, tetapi bagi kita
semua insan Pertamina.
Ibarat lari sprint setiap pelari harus
menyiapkan diri agar bisa sampai ke garis
finish. Beberapa tips yang senantiasa dipegang
pelari sprint untuk mencapai finish antara lain,
konsentrasi saat berlari, mempertahankan ritme
lari dari mulai start sampai finish, mempercepat
lari pada sepertiga dari sisa jarak tempuh, sikap
lari tetap pada jalur lurus, badan tidak oleng ke

Membaca selintas tulisan Wakil Menteri ESDM Prof.
Widjajono Partowidagdo dalam sebuah media elektronik
berjudul Berbagai Cara Kurangi Subsidi BBM, ada yang yang
menggelitik saya. Prof. Wid menulis dalam sebuah paragraf,
jangan membandingkan Indonesia dengan Nigeria. Cadangan
minyak terbukti Nigeria 36 miliar barel dan Indonesia 3,7 miliar
barel. Produksi minyak Nigeria 2,6 juta barel per hari sedang
Indonesia 0,9 juta barel per hari. Penduduk Nigeria 136 juta
dan Indonesia 241 juta, sehingga konsumsi minyak Nigeria
diperkirakan 0,65 juta barel per hari dan Indonesia 1,3 juta
barel per hari. Jadi, kalau penduduk Nigeria protes harga BBM
dinaikkan maka wajar saja, karena Nigeria kaya minyak.

kiri maupun ke kanan.
Jika dianalogikan lari sprint sebagai sebagai
upaya Pertamina untuk kerja keras dan cepat,
maka untuk mencapai tujuan RJPP (Rencana
Jangla Panjang Perusahaan) 2011- 2015
seluruh insan Pertamina harus konsentrasi dan
melaksanakan target kerja yang ditetapkan
dalam RJPP untuk mencapai visi dan misi
perusahaan. Yakni visi sebagai perusahaan
energi nasional berkelas dunia, dengan misi
menjalankan usaha minyak, gas, serta energi
baru dan terbarukan secara terintegrasi,
berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.
Insan Pertamina juga harus
mempertahankan ritme kerja dengan best effortnya untuk mencapai target RJPP sebagaimana
dituangkan dalam Piagam Jakarta, meraup
laba bersih sebesar Rp 54,2 triliun pada 2015.
Untuk menuju kesana, tentu saja komitmen
mewujudkan kerja yang terbaik terus dibangun
dan menjaganya agar tidak kendor di jalan.
Mempercepat lari pada sepertiga sisa jarak
tempuh menjadi keharusan. RJPP yang sudah
berjalan di tahun kedua ini, masih ada sisa 3
tahun lagi. Artinya menggenjot kecepatan untuk
mencapai target perusahaan harus dilakukan
dari saat ini, hingga pada sepertiga sisa

Kalau orang awam membacanya, bisa jadi paragraf
tersebut diartikan, gak wajar donk kalo penduduk Indonesia
protes kalau harga BBM dinaikkan. Wong produksi kecil,
konsumsinya banyak….
Beberapa waktu yang lalu – sebelum pemerintah Nigeria
memutuskan untuk menaikkan harga BBM – saya sempat
bertemu dengan beberapa delegasi dari Nigeria. Para
delegasi ini pun menyatakan minatnya untuk “belajar” dari
kesuksesan Indonesia mengkonversi minyak tanah ke LPG.
Walaupun negaranya kaya akan gas, namun penggunaannya
masih sangat kecil. Untuk kasus ini mereka justru mau
membandingkan dengan Indonesia. Dengan jumlah penduduk
Nigeria 136 juta, penggunaan LPG di bawah 150 ribu MTon/
tahun, sementara Indonesia dengan jumlah penduduk lebih
dari 240 juta, mengonsumsi LPG lebih dari 4 juta MTon/tahun
saat ini.
Kondisi Nigeria yang juga diterpa berbagai kasus korupsi
dan pertarungan politik, tidak jauh berbeda dengan negara
Indonesia. Antara ekonomi dan politik, mana yang mau
didahulukan. Informasi dari para delegasi yang kami temui,
penyelewengan BBM pun cukup banyak di negara yang
kaya akan migas tersebut, sehingga mereka menilai konversi
minyak tanah ke LPG sebagai suatu kebijakan yang layak untuk
ditempuh pemerintah Nigeria. Namun belum juga kebijakan ini
dilakukan, ternyata Pemerintah Nigeria langsung menaikkan
harga BBM yang diikuti dengan aksi protes dari masyarakat.

waktu sebelum 2015, masih bisa dipercepat
lagi. Apalah jadinya jika speed kerja tetap
dibandrol pada kondisi biasa, sementara tenaga
dan fasilitas yang ada memungkinan speed
ditingkatkan lagi.
Saat memacu kerja dengan cepat, juga
harus pada jalur lurus. Jalur yang digariskan
dalam RJPP. Kemana arah yang harus dicapai
masing-masing direktorat untuk menuju ke tahap
finish. Serta menjaga keseimbangan. Dalam
kondisi berlari cepat mencapai target, tentu saja
keselamatan tetap diutamakan. Prinsip kerja
safety tetap didahulukan, agar kinerja yang telah
dicapai tidak oleng dan jatuh sia-sia begitu saja.
Dari filosofi lari sprint yang menjadi bekal
para pelari untuk mencapai garis finish, layaklah
kiranya jika seluruh insan Pertamina memaknai
ajakan Direktur Utama sebagai bagian dari upaya
kerja keras dan kerja cepat untuk mewujudkan
target RJPP dan mencapai visi misi perusahaan.
Tidak ada kata terlambat untuk memulai.
Tetapi saat memulai bekal ilmu para pelari
sprinter harus kita pegang. Agar pada saatnya
nanti kita bisa menuai bersama hasil kerja yang
diharapkan, sebagai buah kerja keras dan cepat
seluruh insan Pertamina. Kembali mengutip katakata Dirut, “Bahwa kita semua harus kerja…
kerja…kerja…dan cepat..cepat..cepat. Tidak
hanya cukup kerja, tetapi juga harus cepat!”•

Melihat kembali yang diungkapkan Wamen diatas,
data yang diberikan memang betul. Profesor Widjajono
mengungkapkan, kalau Nigeria bisa disebut sebagai negara
yang kaya akan minyak, sebaliknya Indonesia konsumsinya
lebih banyak dibandingkan dengan produksinya. Sesuatu
yang tidak aneh dan sering didengung-dengungkan dalam
pelajaran waktu SD dulu -- sampai saya hafal betul -- Indonesia
kaya minyak, Indonesia pengekspor minyak dan kita anggota
OPEC. Dan mungkin hal itu masih membekas di sebagian
masyarakat yang STW (setengah tua). Dan karena saat ini
sebagian minyak Indonesia ada yang diekspor, banyak orang
yang menyangka Indonesia masih kaya akan minyak. Semoga
saja buku pelajaran anak SD sekarang tidak hanya copypaste dengan buku pelajaran tahun ‘80-an. Terbayang apa
jadinya kalau anak SD sekarang masih berpikiran Indonesia
kaya minyak.
Kenyataan yang disampaikan Wamen sungguh betul fakta
yang terjadi di bumi pertiwi ini. Konsumsi BBM meningkat, tapi
produksi tidak meningkat. Alhasil yang dulunya pengekspor,
sekarang justru mengimpor. Harus ada terobosan baru.
Indonesia masih kaya akan cadangan energi lainnya termasuk
didalamnya yaitu gas.
Kenaikan harga BBM di Nigeria bisa dilihat dari sudut
pandang lain dan bisa menjadi contoh. Sebelum menaikkan
harga BBM, tentu pemerintah Nigeria mempunyai perhitungan
yang sedikit berbeda. Diprotes masyarakat--saya yakin hal ini
sudah diperhitungkan oleh pemerintah. Namun jangan-jangan,
justru di saat kita “tidak” mau membandingkan Indonesia

dengan Nigeria, justru pemerintah Nigeria lah yang sedang
membandingkan negaranya dengan Indonesia.
Apa kira-kira yang akan terjadi ketika rakyat Nigeria
terbuai dengan harga BBM yang murah sementara
penyelewengan BBM tetap terjadi? Apa yang akan terjadi
jika cadangan minyak sudah mulai menipis dan Nigeria yang
tadinya mengekspor malah nanti mengimpor? Lalu, apa yang
akan dilakukan pemerintah Nigeria ketika “potret” Indonesia
di tahun 2012 ini terjadi disana pada 5 atau 10 tahun
yang akan datang? Mungkin juga setelah membayangkan
semua itu maka pemerintah Nigeria justru mengambil opsi
menaikkan harga BBM-nya. Di saat yang bersamaan, di
kala Nigeria masih kaya akan cadangan minyak, mereka
juga sudah mencari opsi lain pengganti minyak tanah,
misalnya dengan gas. Tapi sekali lagi, apakah Indonesia
mau mencontoh kebijakan Nigeria ini?
Topik mengenai permasalahan BBM ini beberapa bulan
lalu sempat menjadi trending topics. Demo dimana-mana,
media pun tidak habis-habisnya mengupas diversifikasi
energi, bahkan kondisi ibukota pun sempat mencekam.
Wajah Profesor “nyentrik” inipun hampir setiap hari menghiasi
layar televisi. Beradu argumen dengan para ekonom
dan para politisi. Wacana terakhir untuk mencampurkan
Pertamax dan Premium pun tidak ayal menjadikan beragam
kelompok pro dan kontra.
Diversifikasi energi memang diperlukan dan seharusnya
sudah dilakukan jauh-jauh hari. Jauh ketika Indonesia masih
menikmati kejayaan melimpah ruah kekayaan minyaknya.
Konversi minyak tanah ke gas sebagai bentuk peman
faatan energi alternatif, walaupun baru dilakukan dalam
empat tahun terakhir, sudah menunjukkan penghematan
subsidi puluhan triliun bagi negara. Dari sisi citra Pertamina,
bila konversi tidak dilakukan tentu headline media di waktu
lebaran dan akhir tahun kemarin akan dihiasi antrian pembeli
minyak tanah. Para GM tentu akan dipanggil Pemda dan
DPRD, para Direksi bolak-balik dipanggil ke Senayan. Dan
siapa lagi yang bertepuk tangan selain para pesaing yang
sudah nongkrong di depan mata.
Saat ini pun sedang digembor-gemborkan energi
alternatif lainnya. Diversifikasi energi BBM ke gas pun sudah
dicanangkan pemerintah. Muncullah LGV (Liquid Gas for
Vehicle) dan CNG (Compressed Natural Gas), sebagai
alternatif bahan bakar kendaraan bermotor. Kondisi yang
sebenarnya mirip pada tahun 2006 - 2007 ketika persiapan
konversi minyak tanah ke LPG. Seharusnya dengan contoh
konversi minyak tanah, para pengambil kebijakan lebih
arif dalam memutuskan. Kebijakan produksi, harga, rantai
distribusi, dll, jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Istilah
peribahasa, hanya keledai saja yang jatuh kedua kalinya di
lubang yang sama.
Pengembangan diversifikasi energi ini tentu tidak
semudah membalikkan telapak tangan. Kalau kebijakan
menaikkan harga BBM sudah kandas, pemerintah harus
mencari alternatif lain. Banyak sekali alternatif energi yang
bisa digunakan. Ya semoga saja kebijakan diversifikasi energi
di Indonesia ini tidak dibuat berdasarkan “mimpi” yang
ketika dibangunkan akan buyar, tapi berdasarkan “mimpi”
yang tidak berkesudahan, untuk membangun bangsa, dan
membangun ibu pertiwi.
Prof. Wid sudah tiada, namun mimpi itu tetap ada. Dan
alangkah indahnya, ketika mimpi itu menjadi kenyataan,
nyata bagi Pertamina, nyata bagi rakyat dan bangsa
Indonesia.
Selamat jalan Prof Wid...•
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The Best Laboraty

untuk
Laboratorium
RU II Dumai

DUMAI - Pertamina melakukan uji profisiensi
tahun 2011 terhadap 18 laboratorium yang
terdiri dari 7 laboratorium Pengolahan, 11
laboratorium Pemasaran, 1 laboratorium
Explorasi dan 1 laboratorium R & D Jakarta.
Dari hasil pengujian ini, Laboratorium RU II
Dumai meraih predikat The Best Laboratory
Tahun 2011.
Apresiasi hasil uji profisiensi ini sudah di
mulai sejak tahun 2007 dan di lakukan setiap
tahun. Uji ini merupakan satu event dalam
melihat dan menilai kinerja labor dalam hal
pengujian atau analisis.
Penyerahan penghargaan dilakukan di
Aula Diklat RU II yang dihadiri oleh General
Manager RU II Irwan, SMOM Syaiful Ghozali,
Production Manager Herry Yawarto, HR
Area Manager Sugiyarto, dan Pjs. VP R &
D Solikah.
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk me
ngetahui kinerja masing-masing laboratorium
baik secara eksternal maupun internal,
utamanya untuk pembinaan labor Kilang
dan laboratorium Pemasaran. Dari hasil
yang kami dapatkan, ada 8 laboratorium
dengan hasil yang memuaskan dan satu
laboratorium berpredikat paling memuaskan,
yaitu Laboratorium RU II Dumai. Laboratorium
ini memperoleh standard deviasi terkecil, yaitu
0,39. Karena itu, kami berikan apresiasi khusus
untuk RU II atas keberhasilannya,” papar Pjs.
VP R & D Solikah.
Sementara GM RU II Dumai Irwan me
rasa bangga dengan prestasi yang diraih
Laboratorium RU II. “Ke depan, kami selalu
berupaya untuk tetap mempertahankan
pencapaian ini dan membuat kami selalu
memberikan yang terbaik untuk seluruh
pihak,” ungkap GM RU II Irwan.•RU II

J a k a r ta - P e r t a m i n a
siap mendukung program
pemerintah dengan
memasarkan produk
bahan bakar non subsidi di
kawasan elit Jakarta. “Ini
merupakan langkah konkret
yang dilakukan Pertamina
untuk pembatasan subsidi
BBM non subsidi,” papar
Direktur Pemasaran & Niaga
Pertamina Hanung Budya
di SPBU COCO 31.12204
Pondok Indah Jakarta, Jumat
(27/4).
SPBU COCO 31.12204
Pondok Indah merupakan
SPBU pertama milik Pertamina
yang khusus menyediakan
bahan bakar non subsidi,
seperti Pertamax, Pertamax
Plus dan Pertamina DEX.
Ini merupakan langkah
awal yang dilakukan oleh
perseroan untuk merespon
inisiatif Menteri Negara BUMN
Dahlan Iskan agar SPBU di
kawasan elit tidak lagi menjual
BBM bersubsidi.
“Pada tahap awal, Perta
mina membangun beberapa
SPBU yang khusus melayani
pembelian BBM non subsidi
di kawasan-kawasan elit di
Jakarta, Tangerang, Bekasi,
dan Cikarang,” papar Direktur
Pemasaran & Niaga Hanung
Budya.

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : RU II DUMAI

Pertamina Luncurkan SPBU Non PSO

Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto bersama dengan Direktur Pemasaran & Niaga Hanung Budya serta Direktur SDM
Evita M. Tagor melakukan pengisian perdana bahan bakar Pertamax di SPBU Non PSO Pondok Indah.

Hanung berharap, peng
usaha SPBU turut mendukung
program ini. “Kami akan
memberikan margin lebih
besar kepada pengusaha
SPBU yang hanya menjual
bahan bakar khusus. Yaitu,
sebesar Rp500 per liter dari
sebelumnya Rp325 per liter,”
tandasnya.
“Bagi yang memiliki lebih
dari dua SPBU, kalau bisa
satunya diwakafkan untuk
menjadi SPBU khusus,” cetus
Hanung.
Adanya SPBU yang
khusus memasarkan BBM
non subsidi, juga merupakan

salah satu bukti Pertamina
dalam peningkatan pelayanan
kepada pelanggan setia BBM
non subsidi.
Sebanyak 2.738 unit
S P B U P e r t a m i n a t e l a h
melayani pembelian Per
tamax atau 109 persen dari
target perusahaan di level
2.500 unit SPBU sebagai
persiapan menghadapi
program pengendalian BBM
bersubsidi. Adapun, untuk
wilayah Jabodetabek, dari
720 SPBU yang beroperasi
terdapat 703 SPBU atau
98 persen SPBU yang
telah menyediakan produk

Pertamax.
“Pertamina akan te
rus meningkatkan com
petitiveness dalam asp ek
kualitas, sarana fasilitas
maupun pelayanan sebagai
wujud komitmen Pertamina
untuk memberikan yang ter
baik bagi pelanggan,” pungkas
Hanung.
Hadir pula dalam ke
sempatan tersebut, Direktur
Pengolahan Chrisna Da
mayanto, Direktur SDM Evita
M. Tagor, Direktur Umum
Budi Luhur Djatmiko, dan
jajaran manajemen Pertamina
lainnya.•NILAWATI DJ

Workshop Investasi Refinery 2012
JAKARTA - Direktur PIMR M. Afdal Bahaudin berbicara dalam
workshop investasi tahun 2012 bersama jajaran Direktorat
Pengolahan yang diselenggarakan di Gedung Utama Lantai
M pada Kamis (15/3). Hadir dalam workshop tersebut Direktur
Pengolahan Edi Setianto, para SVP, VP dan manajer di ling
kungan Direktorat Pengolahan.
Afdal menyatakan bahwa workshop ini bertujuan untuk
me-review kembali bagaimana rencana tahun 2012 serta hal-hal
yang terkait dengan investasi. Afdal menekankan pentingnya

kesamaan pandangan dalam melihat realisasi 2011 yang hanya
mencapai Capex 59% dari target Rp 37,1 triliun. Sedangkan
untuk tahun 2012 ini, target investasi adalah Rp 52,8 triliun. “Di
forum ini kami akan coba paparkan realisasi 2012, analisanya
dari kami, dan dampaknya pada RJPP 2011 - 2015 yang sudah
disahkan dengan target laba Rp 54,3 triliun,” kata Afdal.
Sebelumnya, acara workshop serupa telah dilakukan
bersama dengan Direktorat Hulu, Direktorat Pemasaran & Niaga
serta fungsi Gas & Power. •URIP HERDIMAN KAMBALI

Raker CSS 2012 :

Menyatukan Persepsi, Menuju ICT Berkelas Dunia
BOGOR – Seperti diketahui, perkembangan dinamika bisnis
saat ini bergantung pada layanan teknologi informasi sebagai
pendukung bisnis yang sangat strategis khususnya bagi
Pertamina. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan
kualitas layanan IT terhadap business user di Pertamina, fungsi
Corporate Shared Service (CSS) melaksanakan Rapat Kerja
2012 yang diikuti oleh tim IT di unit operasi dan fungsi penyedia
IT di anak perusahaan Pertamina.
Raker CSS yang berlangsung selama dua hari ini bertujuan

untuk menyelaraskan rencana kerja fungsi CSS dengan
kebutuhan bisnis perusahaan baik di Unit Operasi maupun
Korporat di dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi
Pertamina baik secara konsep maupun praktis.
SVP CSS Pertamina Susilo mengatakan untuk rencana
kerja di 2012 ini CSS akan memfokuskan sebagai ICT service
provider yang excellent dengan ukuran-ukurannya adalah
penerapan iso 2000 sebagai service excellent dan menjadikan
IT Governance dan HSSE.

“Visi kita sebagai fungsi penyedia layanan ICT tentunya
menjadikan ICT service provider yang berkelas dunia sesuai
dengan visi perusahaan,” ungkap Susilo dalam kesempatan
Raker di Novotel Bogor, Sabtu (17/3).
Materi yang dibahas dalam Raker CSS tahunan ini antara lain
hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyusunan rencana kerja
dan anggaran, ICT Governance, Infrastruktur, Single Platform
SAP & Microsoft, ICT Quality, Process Improvement & Shared
Processing dan infrastruktur.•IRLI KARMILA

DUMAI - Peran Posyandu sebagai ujung
tombak dalam memberikan pelayanan
kesehatan ibu dan anak menjadikan ke
beradaannya sangat penting untuk diper
hatikan. Terlebih dengan adanya target
Millenium Development Goals (MDG’s)
khususnya untuk menurunkan angka ke
matian anak dan meningkatkan kualitas
kesehatan ibu. Revitalisasi peran Posyandu
dalam memberikan pelayanan kesehatan
kepada ibu dan anak menjadi hal yang penting
untuk dilakukan sehingga angka kunjungan
masyarakat ke Posyandu dapat kembali
ditingkatkan.
Hal tersebut menjadi salah satu pesan
utama yang disampaikan Kepala Dinas
Kesehatan Kota Dumai Marjoko Santoso
pada kesempatan Temu Kader 10 Posyandu
Binaan PT Pertamina RU II melalui Program
Pertamina Sehati, di Gedung Serba Guna
Akademi Keperawatan Sri Bunga Tanjung,
Dumai, (6/3).
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat – Dinkes Kota Dumai Rahmayani
memaparkan berbagai pencapaian yang
dilakukan RU II Dumai dan Dinkes Kota Dumai.
Untuk periode Agustus 2011 - Juli 2012, RU
II menyalurkan dana Rp.357.975.000 khusus
untuk program kesehatan ibu dan balita.
Bantuan itu dimaksudkan untuk pemberian
makanan tambahan (PMT), PMT pemulihan
bagi balita BGM, 2T dan 3T, penyuluhan,
edukasi kader Posyandu, publikasi, serta
lomba balita sehat se-Kota Dumai.
Rahmayani juga menyampaikan, beberapa
balita di posyandu binaan Pertamina berhasil
memenangkan lomba bayi sehat se-Kota
Dumai tahun 2011 lalu.
Sementara Kitty Andhora dari RU II Dumai
mengharapkan kader Posyandu Binaan RU II
lebih kreatif sehingga ke depan 10 Posyandu
binaan RU II dapat mandiri. “Kalau Posyandu
Ibu-ibu sudah mandiri, Pertamina bisa
mengalihkan bantuan kepada Posyandu lain
yang ada di Kota Dumai. Untuk bisa menjadi
Posyandu Mandiri, Ibu-ibu sebagai kader
harus memiliki motivasi dan daya kreatifitas
yang tinggi untuk menciptakan peluang
aktifitas yang menghasilkan bagi Posyandu”,
ujar Kitty.
Berbagai masukan dan saran disampaikan
oleh para Kader, baik kepada Dinas Kesehatan
maupun kepada Pertamina terhadap pe
laksanaan program Pertamina Sehati ini.
Di penghujung acara, Dinas Kesehatan
melakukan uji kompetensi untuk mengetahui
sejauh mana para Kader memahami tugas
dan tanggungjawabnya dalam menjalankan
aktivitas Posyandu.
Pada kesempatan tersebut hadir
Tim CSR Officer RU II, mitra RU II dalam
menggerakkan program Pertamina Sehati
dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, serta
perwakilan Puskesmas yang menaungi 10
Posyandu binaan Pertamina yang tersebar
di Ring I operasi RU II Dumai.•
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Pertamina Latih Masyarakat
Tarakan Olah Rumput laut
TARAKAN – P e r t a m i n a
Pemasaran Kalimantan
melatih masyarakat sekitar
Terminal BBM Tarakan meng
olah rumput laut menjadi
mak anan ringan, seperti
dodol dan manisan. Pelatihan
dilaksanakan selama dua hari,
pada 13 - 14 April 2012.
Bertempat di Mess Melati
Pertamina EP, Pertamina
Pemasaran Kalimantan mem
berikan pelatihan kepada 30
ibu-ibu Kelurahan Lingkas
Ujung Kecamatan Tarakan
Timur. Mereka adalah istri-istri
petani rumput laut. Dalam
kesehariannya, selain ibu
rumah tangga, kegiatan
mereka menjemur rumput
laut yang telah dipanen oleh
suami mereka. Selama ini,
rumput laut di Tarakan hanya
dijual dalam bentuk rumput
laut kering. Belum pernah
ada yang mengolah rumput
laut menjadi penganan siap
makan. Sedangkan harga
rumput laut kering dijual oleh
para petani seharga Rp7.000/

kg. Harga yang cukup rendah
ini menjadikan penghasilan
para petani rumput laut tidak
terlalu besar. “Harapannya,
dengan adanya pelatihan
membuat dodol dan manisan
dari rumput laut ini, dapat
memberikan penghasilan
tambahan keluarga,” ujar
Morhan Gultom, Operation
Head Terminal BBM Tarakan.
Dalam melaksanakan
pelatihan ini, Pertamina
bekerja sama dengan
Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan dan Ilmu Kelautan
(F{IK) Universitas Borneo
Tarakan. Selain mengolah,
para peserta juga diajari cara
pengemasan yang benar
agar makanan tetap awet
tanpa menggunakan bahan
pengawet.
“Dengan membuatnya
menjadi makanan seperti
dodol dan manisan, berarti
menciptakan nilai tambah
dari rumput laut itu sendiri,”
ungkap Firdaus, Dekan FPIK
Universitas Borneo Tarakan.

Foto : FRM REG. V

Temu Kader
Posyandu Binaan
RU II Dumai

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Ibu-ibu peserta pelatihan belajar mengolah rumput laut menjadi makanan
ringan.

Ketiga puluh orang
peserta tersebut dibagi ke
dalam enam kelompok, dan
masing-masing kelompok
diberi modal alat pengemasan
vacuum sealer. Selama 6
bulan ke depan, mereka men
dapatkan pendampingan
yang dilaksanakan oleh FPIK
Universitas Borneo Tarakan.
Setelah itu, diharapkan para
peserta menjadi mandiri dalam
membuat serta mengemas
dodol dan manisan dari

rumput laut.
Pembukaan acara pe
latihan ini dihadiri OH TBBM
Tarakan, Disperindagkop
Tarakan, Dinas Kelautan dan
Perikanan Tarakan, Camat
Tarakan Timur, dan Lurah
Lingkas Ujung. Pemerintah
Kota Tarakan mendukung
penuh pelatihan ini. Para
peserta pun sangat antusias
mengikuti pelatihan ini.• FRM
REGION VI

TBBM Kijang Tanam 200 Pohon
Kijang - Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan
sekitar, Terminal BBM Kijang melaksanakan gotong royong dan
penanaman pohon sebanyak 200 Pohon Mahoni dan Pucuk
Merah di sekitar lingkungan operasionalnya.
Gotong royong dan penanaman pohon ini dilakukan oleh
Operational Head Terminal BBM Kijang Muhammadi bersama
seluruh pekerja, mitra kerja dan anggota Persatuan Wanita Patra
(PWP) dengan melibatkan juga warga sekitar.
Muhammadi mengatakan bahwa kegiatan seperti ini

dimaksudkan untuk memberikan lingkungan yang bersih dan
udara yang sejuk bagi warga sekitar Terminal BBM Kijang dan
seluruh pekerja.
Seluruh pekerja, mitra kerja dan PWP sangat antusias
menghijaukan sekitar lingkungan operasional. Menurut
Muhammadi, kegiatan ini memberikan arti yang penting bagi
warga dan diri sendiri, sebab penanaman pohon berpengaruh
pada kesehatan bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar.•FRM
REGION I

Menneg BUMN Terus Pantau Relawan
Program Pengentasan Kemiskinan
JAKARTA - Sesuai dengan yang sudah dijadwalkan, 10
hari setelah pelepasan, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan
kembali bertemu dengan para relawan Program Pengentasan
Kemiskinan DKI Jakarta. Pertemuan yang berlangsung di
Auditorium Pertamina Learning Center (PLC) Simprug, pada
Kamis (12/4) juga dihadiri Direktur SDM Pertamina Rukmi
Hadihartini, Direktur Keuangan Pertamina Andri T. Hidayat, dan
SME & SR Partnership Program Manager Pertamina Wahyu
Suswinto.
Dalam kesempatan itu Dahlan mendengarkan laporan dari
lima relawan, mewakili 100 relawan yang diturunkan ke 100
RT termiskin se-DKI Jakarta. Para relawan tersebut berada di
lokasi sejak tanggal 3 April hingga 11 April 2012.
Mereka melakukan survei dan mempelajari persoalan yang

ada di lapangan, untuk kemudian diangkat sebagai proposal
dalam memecahkan masalah yang ada. Namun mereka tidak
diizinkan untuk terlalu banyak memberikan janji, apalagi sampai
kepada pemecahan masalah.
Dahlan mengatakan program ini punya dua tujuan. Pertama,
melatih teman-teman mahaiswa untuk melihat kondisi riil di
lapangan, seperti apa masyarakat miskin. Kedua, menyusun
masalah di lapangan menjadi suatu konsep sehingga nanti bisa
dirumuskan apa yang akan dilakukan. “Jadi baru sampai di situ.
Saya belum bisa bicara banyak lebih dari itu,” kata Dahlan yang
dicegat sesuai acara.
Setelah pertemuan dengan Dahlan selesai, ke-200 relawan
tersebut kemudian masuk kelas untuk perumusan masalah
dengan bimbingan para pembimbing.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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Business
!
Love Numbers
Menghitung Mundur
untuk “Hidup” Lebih Teratur
Juli, Juni, Mei, April...Betuuulll.... kurang dari tiga bulan waktu kita untuk menyelesaikan misi
menjadi Organisasi yang terkendali secara proses dan mampu memberikan kualitas pelayanan yang
memuaskan para konsumen kita.
Selama hampir empat bulan ini, kita telah
berusaha membangun fondasi dalam upaya
untuk mengimplementasikan kaidah ISO 9001
di Fungsi Quality Management – General Affairs
Directorate. End to end business process yang
menggambarkan siklus hidup Fungsi Quality
Management telah disusun sebagai dasar untuk
memetakan kebutuhan standar kerja atau prosedur
atau yang lebih populer dengan nama Sistem Tata
Kerja.
Beberapa pedoman terkait dengan kegiatan
quality management system dan continuous
improvement program (CIP). Sistem tata kerja
terkait kegiatan CIP meliputi Tata Kerja Organisasi
(TKO) Pelaksanaan Audit Continuous Improement
"#$%&'(#!)&#*+!,+-.(!,&-/&#01+2!3+-02+2!4250!6+7+8!
Program, TKO Pelaksanaan Kegiatan Continuous
9&#8+'+.!"&1&#*++2!
Improvement Program, Tata Kerja Individu (TKI)
!
Penyusunan Risalah Continous Improvement
Program, TKI Audit Continuous Improvement Program dan TKI Penilaian Kegiatan Continuous
Improvement Program.
Dengan telah dimilikinya prosedur yang mengatur pengelolaan kegiatan CIP tersebut diharapkan
seluruh pelaksana kegiatan quality management dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap
proses yang harus dijalankan agar mampu meningkatkan budaya perbaikan berkelanjutan di seluruh
lingkungan Perusahaan.
Salah satu upaya untuk menguji dan mengevaluasi TKO Pelaksanaan Audit Continuous Improvement
Program adalah dengan dilaksanakannya workshop audit CIP pada awal bulan April 2012 yang lalu
di Palembang. Terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki agar tujuan dari audit CIP tersebut dapat
terwujud. Dan hasil evaluasi itu juga telah dituangkan kedalam beberapa poin yang terdapat pada
Sistem Tata Kerja (STK) CIP yang telah disusun tersebut.
Target selanjutnya di akhir bulan April ini adalah tersusunnya STK yang mengatur tentang Manajemen
Sistem Standar, yaitu pengaturan tentang implementasi berbagai sistem standar internasional maupun
nasional seperti ISO 9001, ISO 14001, POSE dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya aturan
main dalam implementasi sistem standar tersebut akan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi
penggunaan sistem standar di Fungsi/ Unit Operasi/ Bisnis dan Anak Perusahaan.
Seperti yang telah kita ketahui, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah semua entitas
Perusahaan berlomba-lomba mendapatkan sertifikasi atas sistem standar tertentu. Terlepas dari
kajian kebutuhannya, namun sertifikasi tersebut telah menjadi suatu tren dan kebanggan tersendiri
bagi pemiliknya.
Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan dimilikinya STK mengenai Manajemen Sistem
Standarisasi adalah agar adanya suatu pengendalian terhadap proses implementasi dan sertifikasi
sistem standar, agar penggunaan sistem standar tersebut tepat sasaran dan efisien dari sisi biaya.
Tiga bulan berikutnya masih ada beberapa peer besar yang harus diselesaikan yaitu penyusunan
STK untuk pengelolaan pengetahuan perusahaan
(knowledge management), quality management
assessment dan program audit internal sistem
manajemen. Hasil audit internal tersebut akan menjadi
bahan kajian kesuksesan implementasi ISO 9001 di
Fungsi Quality Management.
Besar harapan kita semua program tersebut
dapat terlaksana sesuai dengan tata waktu dan
kualitas yang diharapkan, bukan “hanya” untuk
memperbaiki kualitas proses kerja namun lebih
kepada peningkatkan keterlibatan Pekerja dan Manajemen dalam
setiap upaya perbaikan berkelanjutan.•

Sedikit orang yang tidak sepaham bahwa bisnis sangat menyukai angka. Dimana pun dia
berada, entah di annual report atau financial report, angka tersebut seperti perangko dan alamat
yang menghiasi sebuah amplop surat. Tanpa kehadiran angka tersebut, kita mungkin akan sulit
menentukan seperti apa bisnis yang berjalan saat ini.
Namun saat semua angka tersebut berkutat dalam laporan, lembar kerja, hingga ke benak
kita, apa yang bisa diambil dari angka tersebut? Karena menurut penelitian Shah et al. (HBR, 2012)
menyatakan bahwa 64% persen keputusan yang diambil di setiap perusahaan didasarkan atas
intuisi, 23% mengikuti keputusan masa lalu yang sejenis (follower), dan 13 % diambil berdasarkan
data-data keadaan sebenarnya. Jumlah pengambilan keputusan berdasarkan intuisi dan masa lalu
lebih besar pada jenis organisasi yang bersifat birokratis. Pada organisasi yang baru berkembang,
pengambilan berdasarkan intuisi yang dominan. Sementara pada organisasi yang jauh lebih
tua (sample diambil pada organisasi multinational) 13% itulah yang membengkak menjadi 50%
lebih.
Ini sangat mengejutkan bahwa ternyata semua angka dalam laporan-laporan yang kita buat
hingga overtime itu hanya sekadar mampir dimata pembaca dan keputusan mereka didasarkan
pada intuisi semata (ya, 64% itu biasanya dilakukan oleh para kalangan “C”). Hal ini dikarenakan
karena penyajiannya yang cenderung sulit dimengerti sehingga para pengambil keputusan tidak
tertarik untuk melihat lebih jauh.

!

Dari itulah Konsep Dashboard, Dokumen Aplikasi, Annual
Report dan Report lainnya yang bersifat mudah dibaca muncul.
Yaitu untuk memfasilitasi penyedia data dan pengguna data agar
lebih mampu berkomunikasi.

Disisi lain,validitas keberadaan angka yang sangat ‘seada
nya’ ditemukan di praktek bisnis menyebabkan pengambil
keputusan terbutakan olehnya. Inilah yang menurut Martin
(Rektor Univ Toronto, Rotman School of Management, 2011)
menjadi penyebab mengapa penjualan mobil mini cooper
gagal meskipun mobil ini sudah memenuhi Semua keinginan
pelanggannya dan banyak user facebook pergi karena faktanya
facebook tidak membatasi privacy penggunanya meskipun banyak komentar pelanggan yang
komplain.
Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) telah merangkum
permasalahan diatas lewat kategori 1 (Leadership) dan
Kategori 4 (Measurement and Data Analysis). Dalam proses
asesmen berdasarkan KKEP, angka dan data menjadi faktor
penting dan strategis dalam melakukan kajian sehingga
dapat menjadi petunjuk apakah suatu unit bisnis (Aplikan)
berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya serta
rencana-rencana bisnis yang telah ditetapkan. Adapun yang
diolah adalah data-data dari Dokumen Aplikasi yang berupa
performa bisnis, dimana meliputi financial performance dan
faktor-faktor bisnis inti lainnya.
Tidak hanya berbicara mengolah angka saja, tapi juga
memvalidasi angka tersebut dan menyesuaikan saran
keputusan berdasarkan kondisi bisnis yang dihadapi. !
Diharapkan dengan adanya usaha ini dapat menambah acuan terpercaya pada proses keputusan
yang diambil oleh para aplikan. Itulah semanat yang ingin dibangun dengan pelaksanaan asesmen
unit bisnis berdasarkan KKEP/
Oleh karena itu, dalam implementasinya, do Love your numbers dengan mengambil keputusan
dengan mempertimbangkan angka-angka yang benar atau STOP menggunakan angka dalam
laporan kita.
Ini adalah bahan renungan yang akan terus kita perbincangkan.•
oleh Senna Gumilar – BPS Quality Management 2011

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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Tujuh ekspedisi besar Cheng Ho ke Samudera
Barat sejak tahun 1405 sampai 1433 mengubah
secara radikal lanskap politik dan agama di
Kepulauan Asia Tenggara. Armada-armada
Cheng Ho berlayar tujuh kali ke Samudera Barat
dan mengunjungi 33 negara di Asia dan Afrika. Di
antara tempat-tempat penting di Asia Tenggara
yang dikunjungi adalah Champa, Zhenla, Siam,
Malaka, Jawa, Palembang, Samudra, Aru, Naguer,
Lambri, Pahang, Kelantan, Lidai dan Sulu.
Siapakah Cheng Ho ? dalam sejarah Tingkok,
persoalan mengenai sosok dan perannya sudah
jelas. Banyak hal mengenai tokoh ini dapat
ditemukan dan dibaca dari catatan-catatan sejarah
kuno China. Menurut Sejarah Resmi Dinasti Ming
(Mingshi), terutama bagian yang mengenai Biografi
Cheng Ho (Zheng He Zhuan) tokoh sejarah yang
terkenal itu lahir pada 1371 di Distrik Kunyang,
Provinsi Yunan, wilayah Tiongkok yang sejak lama
telah dihuni oleh bangsa China pemeluk agama
Islam. Dengan mengutip sumber-sumber kuno
China, Dra. Siek Bing Yam yang menulis topik
tentang Cheng Ho untuk skripsi sarjana pada
jurusan Tionghoa pada 1961 menulis, Cheng
Ho dilahirkan sebagai putra kedua dari Ma Hazhi
(Haji Ma) yang beragama Islam. Ia bersaudara
lima orang dengan seorang saudara laki-laki dan
empat perempuan.
Di Indonesia cerita tentang pelayaran
Cheng Ho masih merupakan sebuah mitos yang
kebanyakan didasarkan pada sejarah lisan. Buktibukti tentang kehadirannya di bumi Nusantara
sebegitu jauh hanya didasarkan pada serangkaian
peninggalan arkeologis di berbagai tempat di
Indonesia, terutama di kota-kota pantai, seperti
adanya makam yang berornamen Huruf Kanji
(Hanzi) dan peninggalan kuno lainnya serta cerita
yang beredar dari satu generasi ke generasi
lainnya. Salah satu cerita mengatakan, walaupun
Cheng Ho lahir di tengah masyarakat dan keluarga
Islam, sebenarnya ia seorang pemeluk agama
Budha. Namun, anak buah yang dipimpinnya
dalam pelayaran itu terdiri dari berbagai macam
suku dan agama.
Sejak diterbitkannya kembali buku Prof. Slamet
Muljana pada 2006, seiring dengan munculnya
suasana keterbukaan dan kelonggaran dalam
berbagai bidang di negeri ini, sudah banyak penulis
yang membuat buku tentang kunjungan Cheng
Ho dan hubungannya dengan penyebaran Islam
di bumi Nusantara. Tetapi, sebegitu jauh karyakarya tersebut lagi-lagi lebih banyak didasarkan
kepada mitos dan cerita lisan yang kebenarannya
sulit dilacak. Padahal eksistensi dan peran mereka
dalam sejarah belum tentu benar, belum jelas atau
hanya berdasar kepada mitos belaka. Cara lainnya
adalah dengan menghubungkan penemuan nisannisan kuno bertuliskan Kanji dan Arab di beberapa
tempat yang tersebar di Indonesia dengan adanya
arus China tersebut.
Kekuatan utama dari buku yang berasal
dari disertasi yang dipertahankan di hadapan
dewan penguji Universitas Indonesia itu, terletak
pada pembacaan atas naskah-naskah kuno
yang ditinggalkan oleh Dinasti yang pernah
memerintah Daratan Tiongkok, khususnya
Kekaisaran Ming (1368-1644). Membaca kronik
kuno yang menggunakan bahasa Tionghoa
klasik bukan suatu pekerjaan mudah. Sukarnya
membaca naskah kuno China antara lain karena
susunan tata bahasa dan kata-kata khusus kuno
China antara lain karena susunan tata bahasa
dan kata-kata khusus serta tidak menggunakan
tanda baca seperti haknya bahasa modern
kini.•PERPUSTAKAAN

pengalaman serta kemampuan untuk menanggung risiko bisnis bersamasama,”paparnya.
Senada dengan pembicara lainnya, Dosen Fakultas Ekonomi
Undip Dr Nugroho SBM menilai keputusan KPPU atas proyek Donggi
Senoro selain memunculkan ketidakpastian hukum juga berpotensi
menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Dia mengingatkan, bila proyek
yang sudah berjalan itu harus diulang kembali proses beauty contestnya, maka biaya yang dikorbankan akan sangat besar. Padahal,
proyek tersebut akan memberikan manfaat seperti selama 15 tahun
akan meningkatkan pendapatan negara sebesar 9,2 miliar dolar AS.
Proyek juga akan mengembangkan ekonomi Sulawesi Tengah dengan
penyerapan tenaga kerja,
Pembangunan Kilang LNG Donggi Senoro sudah dimulai sejak Maret
2011 dengan kemajuan mencapai 40 persen dari target. Kilang LNG
Donggi Senoro dijadwalkan mulai beroperasi akhir 2014.•COMPLIANCE

CSS Pertamina Berikan Kontribusi Bagi
Dunia Pendidikan Indonesia
JAKARTA - Corporate Shared Service (CSS) Pertamina kembali
memberikan kontribusi bagi perguruan tinggi di Indonesia sebagai
pencetak generasi bangsa. Hal ini dibuktikan dengan pemberian
kuliah umum tentang penerapan IT Governance di Pertamina, pada
Program Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer ,
Universitas Indonesia yang disampaikan oleh Senior Vice President
CSS, Susilo. Kuliah berlangsung pada Jumat, 13 April 2012 di
Kampus Salemba, Universitas Indonesia, diikuti oleh sekitar 60
mahasiswa.
Susilo memberikan penjelasan mengenai sejarah awal berdirinya
Pertamina, profil bisnis Pertamina dan transformasi yang sedang
dijalankan Pertamina untuk menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia, yang dimulai sejak tahun 2008 dan ditargetkan dicapai
pada tahun 2023. Susilo juga menjelaskan mengenai organisasi CSS
menuju ICT Provider yang memiliki peran penting dalam mewujudkan
cita-cita Pertamina tersebut.
Materi dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tata kelola
teknologi informasi (IT Governance) dan penerapan IT Governance
di Indonesia. Untuk menuju Good Corporate Governance, Pertamina
juga melaksanakan IT Governance yang didasari pada pedoman
dan kebijakan manajemen layanan teknologi informasi yang berlaku
di perusahaan. Pada kesempatan tersebut, Susilo memberikan
gambaran mengenai ICT Master Plan dan program implementasinya
di Pertamina dengan jangka waktu pelaksanaan dari tahun 2011
sampai 2015.
Susilo juga menyampaikan pencapaian Pertamina yang
membanggakan dalam hal penerapan teknologi informasi. Pada
tahun 2010, Pertamina melalui CSS memperoleh sertifikasi ISO

Foto : CSS

Judul Buku : CHENG HO Penyebar Islam
dari China ke Nusantara
Penulis
: Tan Ta Sen
Penerbit : PT. Kompas Media Nusantara

SEMARANG - Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) yang menetapkan adanya persaingan usaha tidak sehat
dalam pemilihan mitra pembangunan kilang gas alam cair (liquefied
natural gas/LNG) Donggi Senoro berpotensi menciptakan adanya
ketidakpastian hukum di sektor Migas.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam seminar nasional
“Good Corporate Governance: Mencari Partner Strategis vs
Lelang”,yang diselenggarakan Perhimpunan Pengajar Hukum
Ekonomi Indonesia bersama Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro di Semarang 11 April yang lalu.
Dosen Fakultas Hukum Undip Darminto Hartono menyimpul
kan,”Itu berpotensi menciptakan adanya ketidakpastian hukum,”
Menurut Darminto, kondisi ini akan menyebabkan biaya usaha
(cost of business) menjadi tidak terprediksi, sehingga kesempatan
para pelaku usaha, khususnya BUMN untuk mencari mitra dan
menumbuhkan perekonomian nasional menjadi tidak pasti. Hal ini
akan menyebabkan terhambatnya BUMN untuk berkompetisi.
Pembicara lainnya dalam seminar tersebut, anggota Tim Pakar
Komisi Yudisial Erman Rajagukguk mengemukakan hal yang sama.
Menurut dia, pemilihan mitra yang dilakukan oleh PT Pertamina
(Persero) bersama-sama dengan PT Medco Energi Internasional
untuk memonetisasi lapangan gas Area Matindok dan Blok Senoro
melalui bisnis gas alam cair dengan skema hilir bukanlah merupakan
tender pengadaan barang dan jasa.
“Karena itu, pasal 22 Undang-Undang No 5/1999 tidak
dapat diterapkan kepada pelaku usaha yang memilih mitra untuk
pengembangan suatu proyek. Pemilihan suatu mitra bukan
merupakan pengadaan barang atau jasa, tetapi mitra untuk me
nyertakan modal sebagai pemegang saham dan mempunyai

Foto : COMPLIANCE

Keputusan KPPU Soal Donggi Senoro
Ciptakan Ketidakpastian Hukum

20000 dalam hal pengelolaan IT Service Management (ITSM), kemudian
tahun 2011 Pertamina mempertahankan ISO 20000 dan memperoleh
sertifikasi ISO 27001 dalam hal Sistem Manajemen Keamanan Informasi
(SMKI). Penghargaan juga diperoleh Pertamina dari Kementerian BUMN
sebagai IT Governance terbaik, di acara IT Governance Award, Forum
TI BUMN untuk kategori Utility, Energy dan Mineral.
Kuliah umum yang diberikan Susilo kepada mahasiswa program
Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia, selain memberikan
gambaran mengenai teknologi informasi juga menunjukkan kontribusi
nyata Pertamina pada dunia pendidikan di Indonesia.•CSS
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DIRUT PERTAMINA TERIMA
KUNJUNGAN CHAIRMAN KAZ
MUNAI GAS

abdullah sodik
GM PT PHE Metan Tanjung II

Foto : PRIYO WIDIYANTO
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JAKARTA – Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan menerima Chairman Kaz Munai Gas,
Kazakhstan Kiinov Lyazzat Ketebayevich beserta
rombongan di ruang rapat lantai 3 Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (13/4).
Dalam kunjungan tersebut dibicarakan mengenai
tindak lanjut dari kerja sama antara Pertamina
dengan Kazmogas ke depan. Mengingat negara
Kazakhstan yang merupakan negara pecahan
dari Uni Soviet tersebut memiliki cadangan
minyak dan gasnya cukup besar. Diharapkan dari
kerja sama tersebut Pertamina akan memperoleh
100 ribu barel minyak per harinya.•NILAWATI DJ

achmad susilo
GM PT PHE Metra IV

Foto : MOSISTA P.

Foto : PRIYO WIDIYANTO

POSISI

BOOTH PERTAMINA JUARA PERTAMA
DAN TERBAIK DI PAMERAN CLIMATE
CHANGE

Process Engineering Section Head
Refinery Unit III Plaju

Warung Kopi

Pak Hamzah : Senin minggu lalu ikut datang town hall
meeting gak Bu Mita?
Bu Mita
: Wah ikut lah Pak... Masa sih kenalan sama
direksi baru gak ikut.
Pak Joni
: Hahahahaha Iya nih Pak Hamzah.
Pertanyaan yang aneh. Eh, tapi gak liat
Bapak waktu acara itu. Sengaja ya gak
dateng.....?
Pak Hamzah : Wah... Ini nihhh yang bisa timbul salah
tafsir. Coba kalo ada yang denger
omongan Pak Joni cuma separuh. Bisa
jadi gosip deh...
Iyum
: Apa yang jadi gosip Pak? Artis mana lagi
yang punya anak diem-diem?
Mang Warta : Husss... Iyum, sanahhh... Tuh, meja
sebelah diberesin dulu. Punten ya Bapak
dan Ibu... Suka nyelonong aja si Iyum
mah...
Pak Hamzah : Hehehe... Iya Mang. Gak apa-apa. Tuh,
Pak Joni... Itu baru Iyum...
Pak Joni
: Yahhh... Pak Hamzah sih suka sensitif ah.
Makanya dijelasin donk... Senin minggu
lalu kemana?
Pak Hamzah : Saya dinas Pak Joniiiiii....
Bu Mita
: Xixixixxixii... Pak Hamzah sampe bete
sama Pak Joni.
Pak Hamzah : Udah ah... Denger ya Pak Joni, saya
sendiri nyesel gak bisa dateng pas acara
itu. Kalau saya datang, minimal saya jadi
tahu kemana arah yang dituju pemimpinpemimpin kita itu membawa perusahaan
ini....
Pak Joni
: Hmmm... Ya jelaslah jadi world class
company... Gimana sih Pak Hamzah.
Bu Mita
: Kalau dengar arahan Bu Dirut sih, dengan
direksi baru, kita semua harus bisa
bergerak lebih cepat dengan kerja yang
lebih maksimal.
Pak Hamzah : Aminnnnnn. Semoga ya Bu. Apalagi kan
sekarang semuanya berasal dari dalam.
Pasti sudah mengetahui lebih banyak, jadi
tau apa yang harus dilakukan.....•

BAKTI SOSIAL NAFIRI PATRA

.•FRM REG.I MEDAN

BANYUMAS – Dalam rangka memperingati Paskah,
Nafiri Patra dan Bakor Umkris Pertamina Cilacap
melaksanakan misi Peduli Kasih ke Desa Karanggedang
Sumpiuh, Banyumas, Sabtu (14/4). Acara tersebut
merupakan pelayanan pengeobatan gratis bagi warga
yang tidak mampu di desa tersebut.
Bhakti sosial pengobatan gratis mendapatkan
sumbangan dana sebesar Rp 8.750.000 dari per
wakilan tim penyelenggara, Yasfat. Kegiatan tersebut
dilaksanakan di Balai Desa setempat dan berkerja sama
dengan Puskemas dan Pemerintah Desa Karanggedang.
Adapun jumlah warga yang mendaftar sebanyak 160
orang, dengan mekanisme dibagikan kupon dua hari
sebelumnya. Kegiatan tersebut menghadirkan dua
dokter dan empat paramedis.
Hadir dalam kegiatan tersebut Pendeta Taswan,
yang memberikan sedikit khutbah singkatnya yang
diambil dari Natz Alkitab Yohanes 14:12-14 yaitu
“Barang siapa percaya kepadaKu, ia akan melakukan
juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan
pekerjaan yang lebih besar daripada itu.”•NAFIRI PATRA

PULUHAN SISWA SD KUNJUNGI
PERTAMINA BATAM

Foto : FRM REG. I

Makan siang di kantin Mang Warta.

Foto : MOSISTA

Direksi Baru

Foto : NAFIRI PATRA

Foto : RU III

deded hermawan

Jakarta – Pameran Climate Change yang diselenggarakan
Dewan Nasional Perubahan Iklim mulai tanggal 19 -22 April
2012, menyisakan catatan prestasi bagi Pertamina. Saat
penutupan pameran yang diadakan pada MInggu (22/4) lalu,
Booth Pertamina meraih juara pertama sekaligus dinobatkan
best booth dalam pemaran yang digelar di JHCC, Senayan
Jakarta. Pertamina berhasil menyisihkan 175 peserta
yang mewakili kementerian, lembaga pemerintah, BUMN,
perusahaan swasta, organisasi nirlaba, institusi pendidikan,
lembaga donor, pemerintah daerah, serta komunitas
perubahan iklim. Hadiah diserahkan oleh perwakilan KLH
kepada perwakilan Pertamina Sri Oetari Saleh dari HSE.
Kemenangan Pertamina pada pameran ini, tidak hanya pada
desain booth, tetapi juga dukungan berbagai kegiatan yang
diadakan selama pameran berlangsung. Pada pameran kali
ini Pertamina sengaja menampilkan booth bertema Pertamina
Sobat Bumi. Selain memamerkan berbagai operasional dan
produk Pertamina ramah lingkungan, di booth Pertamina juga
diadakan edukasi kepada pelajar tentang gerakan penghijauan
di lingkungan terdekat, serta pembagian pohon sebagai
perwujudan program Pertamina Sobat Bumi.•DEWI SRI UTAMI

BATAM – Puluhan Siswa SD Charitas Batam mengunjungi
kantor Pertamina Sales Area Kepulauan Riau pada (1/3). Para
siswa ingin mengetahui dan mengenal lebih dekat tentang jenis
bahan bakar serta energi yang dikelola oleh Pertamina. Sales
Area Manager (SAM) Kepri, I Ketut Permadi Aryakuumara
menyambut baik kedatanganrombongan yang terdiri dari
5 guru dan 75 siswa. Kegiatan ini diisi dengan dua sesi.
Pertama, I Ketut Permadi Aryakuumara menjelaskan tentang
produk bahan bakar dan jenis-jenisnya. Kedua, YB Dwiyono –
Pws. Utama PPP dari DPPU Hang Nadim yang menyampaikan
pengetahuan tentang produk Bahan Bakar Peswat Udara.
Acara juga diisi dengan sesi tanya jawab yang disambut
antusias oleh siswa-siswi SD Charitas. Selain berkunjung ke
kantor unit Pemasaran cabang Batam, mereka mengunjungi
salah satu SPBU di Kota Batam, yaitu SPBU 14.294.739 di
Jl. Engku Putri batam center. Mereka dapat melihat langsung
proses pelayanan pengisian BBM oleh Operator SPBU.•FRM
REG.I MEDAN

Jakarta – Dengan menggunakan aplikasi
web time sheet ini mekanisme pelaporan sangat
sistematis dan terukur. Demikian disampaikan
Direktur Utama PDSI Amran Anwar pada Go Live
Aplikasi Web Time Sheet Management di Kantor
Pusat PDSI Menara Standard Chartered Bank Lt.
16, Jakarta, Selasa (10/4).
Menurut Amran, PDSI mempunyai lima time
sheet management dimana kelimanya merupakan
biaya operasi yang dimonitoring day per day.
Sementara itu, lanjutnya, tujuan akhir dari time
sheet dapat memudahkan melihat bagaimana
profit dan loss yang terjadi di PDSI. “Dengan
adanya sistem ini, kita dapat mengetahui berapa
pendapatan perusahaan, berapa profit dan biaya
operasi perusahaan yang dikeluarkan secara
akurat,” tandasnya.
“Saya kira ini merupakan suatu teknologi
informasi yang sangat berguna bagi kami selaku
direksi untuk menentukan kemana arah PDSI
kedepan,” ujar Amran.
Meskipun sudah Go Live, tetapi lanjut Amran,
masih ada kendala yaitu berkaitan dengan sumber
daya manusianya yang belum merata apalagi
yang kaitannya dengan IT. “Solusinya adalah
melakukan sosialisasi tentang web time ini kepada
seluruh sumber daya manusia di PDSI. Diharapkan
kedepan sistem ini akan berjalan dengan baik lagi,”
tukasnya.•NILAWATI DJ

PEP Field Subang Lakukan
Assessment ISRS7
Indramayu – Semangat terbarukan terus
diwujudkan oleh insan Pertamina EP (PEP) untuk
menuju ke perusahaan berkelas dunia. Dengan
semangat tersebut Field Subang kembali melakukan
assessment ISRS7 (International Sustainability
Rating System 7th Edition) yang dilaksanakan
pada 5-9 Maret 2012. Bersama DNV (Det Norske
Veritas) assessment dilaksanakan selama lima hari.
Hari pertama sampai dengan ketiga dilaksanakan
assessment dokumen di Kantor Field Subang,
Fungsi SCM dan Fungsi HR Region Jawa. Hari
keempat dilaksanakan verifikasi lapangan dan hari
kelima closing meeting di kantor Field Subang.
Tahun ini Field Subang memiliki target ISRS7
Level 5. Target ini berdasarkan hasil assessment
pada November Tahun 2010 yakni Field Subang
mendapatkan Level 3, disertai dengan banyak
perbaikan dan juga continual improvement da
lam aspek QHSE selama sekitar 15 bulan sejak
assessment di akhir tahun 2010 hingga Re-assess
ment di Maret 2012 ini .
Menurut FM Subang Sigit Widjay andaru,
semangat utama dari assessment ini adalah adanya
perbaikan yang terus menerus dan komprehensif,
sehingga terwujud kualitas operasi yang unggul,
kegiatan yang ramah lingkungan serta pengelolaan
kesehatand an keselamatan kerja yang terlaksana
dengan baik.
Berdasarkan hasil assessment yang dilakukan
pada 5 – 9 Maret 2012 oleh DNV, Field Subang
telah mencapai Level 5 sesuai dengan yang ditar
getk an sebelum dilaksanakan assessment. Di
lingkungan PEP, Field Subang merupakan lapangan
pertama yang melakukan assessment ISRS 7. Pada
assessment pada 2013, diharapkan Field Subang
telah dapat mencapai Level 7.•PEP FIELD SUBANG

PGE Jalin Kerja Sama dengan GEONZ
J a k a rta – P e r t a m i n a
Geothermal Energy (PGE)
melakukan Memorandum of
Understanding (MoU) dengan
Geotherm al New Zealand
(GEONZ). Penandatanganan
dilakukan oleh Direktur Uta
ma PGE Slamet Riadhy
dengan Chairman GEONZ
Michael Allen disaksikan oleh
Menteri ESDM RI Jero Wacik
dan Menteri Perdagangan
Selandia Baru Tim Groser
di Kementerian ESDM RI
Jakarta, Selasa (17/4).
Adapun jenis kerja sama
kali ini meliputi pembangunan
laboratorium panas bumi
yang dioperasikan secara
bersama; penelitian bidang
geologi, geofisika dan
cadangan regional bersama;
bantuan implementasi acid
brine treatment di lapangan
Lahendong; bantuan pe
ningkatan kualitas sumber
daya manusia PGE yang
meliputi pelatihan dan pen
didikan lebih lanjut di Uni
versitas Aucland; dan mem
fasilitasi kerja sama antara
perusahaan panas bumi In
donesia dan Selandia Baru.
Bagi PGE, ini merupakan
kerja sama tahap kedua

Foto : TATAN AGUS RST
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Menteri Perdagangan Selandia Baru, Tim Groser dan Menteri ESDM RI Jero Wacik menyaksikan kesepakatan PGE dan
GEONZ ditandatangani oleh Chairman GEONZ Michael Allen dan Direktur Utama PGE Slamet Riadhy.

karena sebelumnya pada
1972-1980 kerja sama telah
dilakukan dengan dires
mikannya Kamojang 1 (30MW)
pada tahun 1983. Diharapkan
dengan adanya kerja sama
ini dapat menjadikan PGE
sebagai pusat dan produsen
panas bumi terbesar di In
donesia maupun regional
pada tahun 2015-2016
mendatang.
Geothermal New Zealand
(GEONZ) merupakan aso

siasi dari 32 perusahaan di
Selandia Baru dan lembagalembaga yang bergerak di
bidang panas bumi dengan
pengalaman yang cukup
baik di dalam maupun luar
negeri.
Indonesia memiliki potensi
panas bumi sangat besar
yang terbesar di 276 wilayah
di seluruh nusantara, namun
dari jumlah tersebut baru
tereksploitasi sebesar sebesar
1,226 Mwe atau 5 persen

dari jumlah total sebesar 29
Gwe.
Dimana ke depan peng
gunaan energi panas bumi
diperkirakan akan mencapai
12.000 Mwe. Untuk mencapai
target pembauran energi
seb esar 25 persen pada
tahun 2025, pemerintah
melalui Kementerian ESDM
terus melakukan berbagai
upaya untuk mencapai target
tersebut.•NILAWATI DJ

PHE Dapatkan Tambahan Tiga Wilayah
Kerja CBM di Sumatera
Jakarta – Pertamina Hulu
Energi menandatangani
konsorsium dengan beberapa
perusahaan lokal Sumatera
Selatan untuk wilayah kerja
gas metana batubara (GMB),
diantaranya GMB Air Benakat
I – Sumatera 3 dengan PT
Petrobara Sentosa; GMB
Air Benakat II – Sumatera 6
dengan PT Prima Gas Se
jahtera; dan GMB Air Benakat
III – Sumatera 7 dengan PT
Unigas Geosinklinal Makmur.
Penandatanganan dilakukan
Direktur Operasi PT. Pertamina
Hulu Energi Eddy Purnomo
dan disaksikan oleh Menteri
Energi dan Sumber Daya
Mineral RI, Jero Wacik pada
The 4th International Indonesia
CBM Conference & Exhibition
(IndoCBM) 2012 di Jakarta
Convention Center, (18/4).
Selain tiga milik Pertamina
Hulu Energi, terdapat lim a
wilayah kerja GMB lain
nya, yaitu GMB Bankai I

(Kalimantan) – PT Bangkai
CBM Energi, GMB Bankai
II (Kalimantan) – PT Borneo
Metana Energi, GMB Kuala
Kapuas (Kalimantan) – PT Bina
Mandiri Energi, GMB West
SangaSanga I (Kalimantan)
– PT SangaSanga Energi
Prima, dan GMB Air Komering
(Sumatera) – konsorsium PT
Baturaja Energi dengan PT
Anugrah Persada Energi.
Menurut Direktur Operasi
PHE Eddy Purnomo pe
nambahan tiga blok ini men
jadikan PHE CBM bertambah
menjadi 14 wilayah kerja.
Eddy berharap dengan ber
tambahnya jumlah blok,
nantinya dapat menambah
gas CBM yang dihasilkan.
“Memang untuk penge
lolaan CBM tidak lah mudah.
Kendala utamanya adalah
sumber daya manusia dan
peralatan rig yang tidak mu
dah. Ditambah lagi banyaknya
aspek sosial karena banyaknya

Foto : TATAN AGUS RST
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Direktur Operasi PT. Pertamina Hulu Energi Eddy Purnomo (kedua dari kanan)
menandatangani kerja sama konsorsium untuk pengelolaan GMB di Sumsel.

pengeboran,” ujar Eddy.
Adapun ketentuan pokok
kerja sama untuk ke-8
wilay ah kerja GMB yang
ditandatangani antara lain,
bagi hasil produksi (after
tax) antara Pemerintan dan
kontraktor 55 : 45, FTP 10
persen non-shareable (kecuali
dengan Pertamina shareable
berdasarkan interes), cost
recovery 100 persen.
Komitmen pasti eksplorasi

dari ketujuh wilayah kerja
GMB untuk 3 tahun masa
eksplorasi, antara lain; G&G
study, 18 corehole drilling, tiga
pemboran sumur eksplorasi,
11 pemboran sumur eksplorasi
+ production test, sehingga
total investasi komitmen pasti
sebesar 39,4 juta dolar AS.
Sedangkan bonus tanda
tangan yang akan diterima
oleh Pemerintah sebesar 8
juta dolar AS.•NILAWATI DJ
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Closing BTP 2011 dan Kick Off BTP 2012:

RAT ke-16 :
Kopkar Persat
Kembangkan Sayap
Bisnis Koperasi
JAKARTA - Koperasi Karyawan Pertamina
Pusat (Kopkar Persat) menyelenggarakan
Rapat Anggota Tahunan ke-16, sejak berdirinya
tahun 1994. RAT berlangsung di Lantai Ground
Gedung Utama pada Kamis (5/4). RAT dihadiri
Ketua Umum Kopkar Persat Sigit Rahardjo,
Wakil Ketua Gathot Harsono, GM Kopkar
Persat H. Djoko Maulana, jajaran pengurus dan
anggota-anggota yang datang dari berbagai
direktorat dan fungsi. Rapat juga dihadiri 2
pemantau dari Suku Dinas Koperasi Pemkot
Jakarta Pusat.
Sebagaimana diketahui, RAT merupakan
forum tertinggi di dalam koperasi, layaknya rapat
umum pemegang saham. Karenanya forum
berhak menilai, mengevaluasi, mendorong serta
mensupport dari kepengurusan dan aktivitas
koperasi.
Sigit Rahardjo dalam laporannya mengatakan
bahwa tahun 2011, Kopkar Persat mulai
berbisnis properti dengan membangun 21
rumah di Pondok Benda, Tangerang Selatan.
Ke depan bisnis properti ini akan dikembangkan
ke beberapa lokasi lainnya. Selanjutnya
dikatakan pula bahwa Kopkar Persat juga
mendapat kepercayaan dari Pertamina untuk
mengelola padang golf Pondok Cabe di
Tangerang Selatan.
Sigit mengatakan pentingnya RAT ke-16.
Selain bisnis yang existing, Kopkar juga memulai
bisnis di properti dan akan masuk ke sektor jasa
transportasi karyawan.
Dalam sidang, RAT yang sudah diaudit
disetujui, dan diputuskan bahwa 60% akan
ditahan untuk pertumbuhan, sementara 40%
akan dikembalikan kepada anggota. SHU tahun
2011 adalah Rp 2,251 miliar.
Jumlah anggota saat ini 2.378 kar
yawan Pertamina. Diharapkan nantinya per
tumbuhan anggota bisa lebih dari 10%.
Untuk meningkatkan jumlah anggota, akan
dipertimbangkan untuk menerima karyawan
baru Pertamina secepatnya. Demikian pula
dengan PWT dan tenaga outsourcing untuk
diterima sebagai anggota baru Kopkar Persat.
Namun mekanismenya akan ditentukan dalam
rapat pengurus.
GM Kopkar Persat Djoko Maulana menjelas
kan Kopkar Persat tetap menjalankan bisnis
yang existing, seperti simpan pinjam, waserda,
uji sumur, properti di Pondok Benda, dan lainlain.•URIP HERDIMAN KAMBALI

JAKARTA - “Pelaksanaan
BTP 2011 telah memberikan
dampak positif, berupa dam
pak finansial dan operasional.
Hasil ini tentu tidak diraih
dengan mudah, melainkan
dengan keseriusan, kerja
keras, dan komitmen yang
tinggi. Untuk itu, saya
mewakili segenap manajemen
Pertamina, ingin memberikan
apresiasi dan mengucapkan
terima kasih kepada Bapak
dan Ibu yang telah ikut
terlibat dalam memberikan
komitmennya di dalam
pelaksanaan BTP 2011, baik
berupa inovasi, kreativitas dan
kerja keras serta berperan aktif
menumbuhkan transformation
culture. Kami manajemen
Pertamina akan tetap selalu
mendukung pelaksanaan
BTP yang berupa salah
satu transformasi Pertamina,
dinamika sisi perusahaan, yaitu
menjadi perusahaan energi
kelas dunia. Transformasi
sukses, Pertamina Jaya!”
Demikian dikatakan
oleh Dirut Pertamina Karen
Agustiawan, dalam rekaman
video yang diputar dalam
acara Closing BTP 2011
dan Kick off BTP 2012,
pada Jumat (13/4) di Lantai
M Gedung Utama Kantor
Pusat Pertamina. Acara
dihadiri Direktur Perencanaan
Investasi & Manajemen Risiko

M. Afdal Bahaudin, Direktur
Pemasaran & Niaga Djaelani
Sutomo (saat menjabat),
jajaran manajemen lainnya,
serta team leaders dan coach
Breakthrough Project (BTP).
“Kita menyadari bahwa
tantangan dan persaingan
bisnis di masa mendatang
akan semakin ketat, untuk
itu efektivitas dan efisiensi
dalam segalah hal tidk bisa
ditawar-tawar lagi. BTP
adalah slah satu jawabannya.
Karena, dalam BTP kita selalu
berusaha mendapatkan
pencapaian atau efektivitas
dan efisiensi yang lebih
baik, yang didukung dengan
inovasi untuk tetap dapat
bersaing,” ujar Direktur PIMR
M. Afdal Bahaudin.
Dalam acara tersebut,
VP Corporate Strategic
Planning & Transformation
Gigih Prakoso menjelaskan
tahun 2011 lalu, terdapat
50 usulan BTP, baik dari
korporat, direktorat maupun
non-BTP. Setelah melalui dua
tahapan challenge session,
menghasilkan 9 BTP Korporat
dan 27 BTP Direktorat.
“Dari total 9 BTP Korporat,
7 BTP berhasil mencapai
100%. Sehingga total pen
capaian target adalah 98,
3%,” papar Gigih.
“Sedangkan untuk BTP
Direktorat yang berjumlah

Foto :MOSISTA

Foto : URIP HERDIMAN
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Transformasi Sukses,
Pertamina Jaya

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dalam rekaman video memberikan
apresiasi kepada seluruh pihak dalam menyukseskan pelaksanaan BTP 2011.

27, 20 BTP berhasil mencapai
100%. Sehingga secara
overall, pencapaiannya adalah
96,75%.”
Menurut Gigih, dari seluruh
BTP Korporat maupun di
Direktorat, para pelaksana
BTP berhasil memberikan
kontribusi secara finansial
sebesar 42,50 juta dolar AS (to
be audited). Angka ini berasal
dari BTP Reaktivasi Sumur
Suspended di Wilayah Kerja
PT Pertamina EP sebesar
18, 87 juta dolar AS dan BTP
Optimalisasi Aset Penunjang
Usaha (APU) sebesar 23,63
juta dolar AS.
Selain itu, ada juga BTP
Implementasi COMS di
Pengolahan yang memberikan
impact operasional sebesar
81,79 juta dolar. Sebagai
catatan, BTP COMS sudah
dimasukkan ke dalam Stra

tegic Initiatives.
Di samping BTP ters e
but, di tahun 2011 ada pen
capaian beberapa BTP yang
impact finansialnya ada di
tahun 2012. Sebagai contoh,
BTP Pengembangan Instalasi
Pulau Sambu yang diharapkan
terlaksana tahun 2012.
Kemudian BTP ETZ
ONWJ tahun 2012 ditargetkan
bisa mendapatkan cadangan
minyak sebesar 18 MMBO
dan gas sebesar 136 BCF.
Untuk tahun 2012, su
dah diusulkan sekitar 22
BTP. Semula ada 42 usulan
BTP dari seluruh direktorat.
Setelah di-screening, didapat
22 BTP untuk tahun 2012
ini. Dari 22 BTP ini, dibagi
menjadi 9 BTP Korporat
dan 13 BTP Direktorat.•URIP
HERDIMAN KAMBALI

Dari Raker HSSE : Continuous Improvement
Menuju Operational Excellence
Bogor – Menjadi perusahaan kelas dunia harus mampu
mengelola risiko-risiko bahaya dalam setiap kegiatan perusahaan.
Untuk itu diperlukan pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja,
dan lindungan lingkungan (HSSE) yang komprehensif, mulai dari
sektor hulu sampai hilir termasuk anak perusahaannya. Demikian
disampaikan Direktur Umum Pertamina Waluyo (saat menjabat)
pada Rapat Kerja HSSE di Aston Hotel Bogor, Rabu (4/4).
Ditegaskan kembali oleh Waluyo, bahwa HSSE korporat
telah mencanangkan cita-cita ideal dalam RJPP (Rencana
Jangka Panjang Perusahaan) HSSE 2011-2015, yakni mencapai
HSSE Excellence. “Untuk mencapai itu semua perlu komitmen
yang tinggi dari seluruh pekerja Pertamina yaitu melaksanakan
sasaran strategis tanpa kecelakaan, kebakaran dan pencemaran,”
tandasnya.
Waluyo memaparkan keberhasilan yang telah diraih sepanjang
tahun 2011, di antaranya Proper peringkat emas diraih Pertamina
Geothermal Kamojang dan PT Badak NGL; Proper peringkat hijau

meningkat 200 persen dan zero acccident award dari Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk unit operasi, di antaranya
RU II Sungai Pakning, PHE ONWJ dan JOB Tuban.
“Prestasi dan kegagalan hendaknya memacu kita untuk
melakukan continuous improvement untuk mencapai operational
excellence,” cetus Waluyo.
Menurut Waluyo, terkait dengan KPI (Key Performance
Indicator) hendaknya lebih diprioritaskan kepada mempertegas
persamaan persepsi tentang sejumlah rumusan dalam KPI, baik
ranah HSSE copliance maupun boundary KPI. “Selain itu, juga
harus mempertegas kembali cascading KPI termasuk di dalamnya
kesepakatan varian target based on proses bisnis direktorat, unit
operasi, dan anak perusahaan,” ujarnya.
“Terkait dengan langkah cascading KPI dan linkage harus
dirumuskan langkah-langkah nyata meningkatkan koordinasi baik
internal antar sektor, sehingga kita dapat menjalin kerja sama yang
saling menguntungkan,” papar Waluyo.•NILAWATI DJ
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JAKARTA - Bertempat di
Lantai 21 Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina,
Dirut PT Pertamina (Persero)
Karen Agustiawan dan Dirut
PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Ignasius Jonan
menandatangani Nota
Kesepahaman Kontrak
Pengadaan BBM dan
Pelumas antara PT Pertamina
(Persero) dan PT Kereta Api
Indonesia (Persero). Acara
penandatanganan yang
berlangsung Selasa (17/4),
dihadiri jajaran manajemen
kedua belah pihak.
Karen Agustiawan me
nyatakan ini merupakan
suatu kerja sama yang baik
antara BUMN. “Ini adalah
bentuk sinergi antar BUMN.
Saya mengharapkan dari
Pemasaran & Niaga, ini
salah satu metode untuk
ekspansi bisnis. Masih
banyak BUMN-BUMN yang
belum dioptimalkan, terutama
dalam penggunaan produk-

JAKARTA – Dalam rangka mewujudkan solusi
krisis iklim, Pertamina berpartisipasi dalam ajang 2nd
Indonesia Climate Change Education Forum & Expo
(ICCEFE) yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional
Perubahan Iklim di Balai Sidang Jakarta Convention
Center 19 – 22 April 2012.
“Saya sangat berterimakasih atas apresiasi
Pertamina terhadap program lingkungan yang telah
dilakukannya. Ternyata Pertamina tidak hanya baik
dalam bisnis namun juga kepeduliannya terhadap
lingkungan sangat baik,” ujar Menteri Lingkungan
Hidup RI, Berth Kambuaya saat mengunjungi Stand
Pertamina, Kamis (19/4). Berth juga berkesempatan
mendengarkan presentasi Tim HSE Pertamina mengenai
program miniatur “Kampoeng Iklim” Pertamina.
Berth mengharapkan agar Pertamina terus
menggalakkan penghijauan dengan program
penanaman 100 juta pohon.
“Pameran dan forum pendidikan seperti ini perlu
didukung dan diberikan ruang yang seluas-luasnya
untuk penyebaran informasi dampak dan solusi
perubahan iklim,” ungkap Ketua Harian Dewan Nasional
Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar.
Pameran dan forum perubahan iklim tahun ini diikuti
lebih dari 175 peserta yang mewakili dari berbagai
instansi dan lembaga bisnis. Pameran yang mengusung
tema “Response to Climate Change” ini diharapkan
mampu memancing respon dari berbagai kalangan
untuk turut mengambil bagian dalam mengetengahkan
solusi perubahan iklim.•IRLI KARMILA

produk dari Pertamina.
Saya berharap langkah KAI
ini akan diikuti BUMN yang
lainnya,” kata Karen dalam
sambutannya.
Sementara Jonan meng
ungkapkan, selama ini
KAI banyak menggunakan
produk Pertamina, namun
selalu melalui pihak ketiga.
Kini dengan berhubungan
langsung diharapakan bisa
mendapatkan harga yang
kompetitif. “Satu hal yang
pasti, kami tidak pernah me
nunggak pembayaran BBM
yang dibelinya,” kata Jonan
yang mengundang gelak tawa
hadirin.
Jonan juga mengu ng
kapkan kuota BBM-nya sekitar
170.000 KL/tahun sesuai jatah
yang diberikan BPH Migas.
Sedangkan untuk pelumas,
Jonan mengatakan bahwa
hal itu tergantung pemakaian.
Tentang berapa besar nilainya,
Jonan menyebutkan untuk
pemakaian BBM, sekitar Rp

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Sinergi Pertamina - KAI

Peduli Dampak
Perubahan Iklim

Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dan Dirut PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Ignasius Jonan berjabat tangan setelah menandatangani kesepakatan
kerja sama di antara kedua belah pihak.

1 triliun per bulannya, se
dangkan untuk pelumas se
tiap bulannya bisa mencapai
Rp 50 miliar.
Kesepahaman yang ba
ru ditandatangani berlaku
untuk satu tahun, dan setiap

tahunnya akan di-addendum
untuk menyesuiakan dengan
kebutuhan. Ketika ditanyakan
berapa harga kompetitif yang
didapatkan KAI, Jonan hanya
tertawa saja.• URIP HERDIMAN
KAMBALI

Pelumas Pertamina Raih
Indonesia Brand Champions 2012

Kirimkan pertanyaan seputar Human resources melalui :
Telpon ke HR Customer Service di 021 – 381.6666 ext 4 atau
Email ke servicedesk.hr@pertamina.com

Jakarta – Kembali Pelumas
Pertamina meraih dua penghargaan
sebagai The Best Brand Champions
Car Lubricant dan The Best Brand
Champions Motorcycle Lubricant,
dari lembaga riset MarkPlus Insight
yang merilis Indonesia Brand
Champions 2012, untuk industri
spare parts otomotif roda dua dan
empat di tanah air. Penghargaan
diberikan langsung Direktur MarkPlus
kepada Vice President Lubricant
Pertamina, Supriyanto DH di Kantor
MarkPlus Cassablanca Jakarta,
Kamis (19/4).
Menurut Vice President Lubricant Pertamina, Supriyanto DH, penghargaan membuktikan
bahwa pelanggan merasa puas atas service atau pelayanan yang diberikan Pelumas
Pertamina. “Ini merupakan perjuangan dan usaha keras yang tidak pernah berhenti dari
Pelumas Pertamina, selain itu kami juga terus menjaga kualitas, pelayanan, serta yang
tidak pernah kita lupakan adalah memberikan harga yang kompetitif di pasar domestik.
Diharapkan ini menjadi landasan untuk mengelola bisnis domestik untuk menjadi pemain
global di internasional,” paparnya.
Penghargaan ini didasari oleh riset sindikasi yang dilakukan di enam kota besar di
Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan dan Makassar kepada
para pemilik kendaraan bermotor yang membeli mobil dan motor lebih dari tiga tahun.
Riset ini meneliti beberapa hal antara lain merek-merek non OEM spare parts yang
digunakan oleh konsumen setahun belakangan. Dari sini dapat terlihat komponenkomponen utama yang diganti dalam satu tahun terakhir oleh para konsumen merupakan
suku cadang yang bersifat fast moving, seperti oli, aki, busi, kanvas rem, ban, dan lain
sebagainya.•NILAWATI DJ

SISIPAN

Senin, 30 April 2012
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Bersinarlah
Perempuan Pertamina
Untuk kedua kalinya Pertamina memperingati Hari Kartini yang di-

Ketua Panitia VP Strategic Planning and Business Development

ikuti seluruh pekerja perempuan dengan berbagai kegiatan guna

Nina Sulistyowati dalam sambutannya menyampaikan terima

menambah wawasan sekaligus mengekspresikan kreativitasnya.

kasih atas dukungan seluruh pekerja perempuan yang senantiasa berpartisipasi aktif dalam perayaan Kartini.

Peringatan yang mengambil tema Let’s Shine bermakna mengajak, menggerakkan dan menggugah perempuan Pertamina agar

Apa yang disampaikan Nina memang benar adanya. Karena

lebih mengasah diri, pikiran, pengetahun, ketekunan dan perilaku-

dibanding perayaan tahun lalu, kali ini peserta yang hadir men-

nya dalam mengejar prestasi kerja untuk kemajuan Pertamina.

ingkat dari 418 peserta tahun 2011, kini menjadi 534 peserta.
Selain itu terjadi peningkatan rating signifikan terkait kepuasan

Berbagai acara digelar mulai dari menghadirkan pembicara Ayu

peserta atas acara yang digelar, dari 4,41 persen menjadi 4,44

Dyah Pasha yang mengusung tema “Perempuan sebagai Titik

persen skala likert.

Pusat Keseimbangan” hingga talkshow bersama host Andy F.
Noya yang mengadirkan 2 orang tamu perempuan istimewa. Tak

Bagi peserta acara yang paling menarik dalam rangkaian perin-

ketinggalan pentas seni yang mewujudkan ekspresi kreatif para

gatan hari Kartini adalah Talkshow Kick Andy 64%, Talkshow Ayu

perempuan Pertamina, serta berbagi kasih kepada penghuni

Dyah Pasha & Kick Andy 23% dan Talkshow Ayu Dyah Pasha

Panti Tuna Ganda Palsi Gunung.

13%.•DEWI SRI UTAMI

BERkariEr
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Tanpa Melupakan Kodrat

Sekitar 600 pekerja wanita hadir dalam perayaan Hari Kartini yang ke-2 kalinya
diselenggarakan oleh Pertamina di Kantor Pusat. Dengan tema “Bagimu Pekerja Wanita
Pertamina : Let’s Shine” ini, Direktur Utama Karen Agustiawan memberikan semangat
kepada semua pekerja perempuan Pertamina untuk menunjukkan prestasi gemilang
dan mampu memancarkan sinar prestasinya di lingkungan kerja.

Ayu Dyah Pasha menjadi pembicara dalam talkshow
“Perempuan sebagai Titik Pusat Keseimbangan”.

Sebanyak 9 persen dari seluruh pekerja Pertamina adalah perempuan. Let’s Shine “Ayo
kita bersinar” adalah sebuah ajakan untuk menggerakkan dan menggugah perempuan
Pertamina bukan hanya bersinar saja namun juga untuk lebih mengasah diri, pikiran,
pengetahuan, ketekunan dan perilakunya serta ikut ambil bagian dalam mengejar
pencapaian kinerja dan prestasi Pertamina ke depan.

sebagai Titik Pusat Keseimbangan”.

“Pada awal saya menjabat, masih ada sejumlah pihak yang sempat meng-under estimate
kepemimpinan saya di sini. Alhamdulillah, saat ini persepsi negatif itu berangsur-angsur
semakin pudar,” ungkap Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Ayu pun sependapat dengan tema Kartini yang diusung Pertamina yaitu “Let’s Shine”
menurutnya tidak ada gelap yang terus pekat karena itu selalu ada malam dan selalu
ada siang, dan selalu ada peluang untuk bisa mendapatkan cahaya selama terus
mencari celahnya. “Perempuan Pertamina teruslah bersinar,” ucap Ayu.•IRLI KARMILA

Jika menghadapi hal tersebut, Karen mengimbau agar para perempuan Pertamina
tidak menanggapinya dengan emosional, namun dihadapi secara proporsional dan
menganggapnya sebagai sebuah tantangan agar mampu berprestasi lebih baik.
Untuk itulah, agar dapat sejajar dengan kaum pria, maka kaum perempuan
harus selalu confident, kolaboratif dan senantiasa meningkatkan kapabilitas.
“Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa lebih rendah dari kaum pria. Karena
itu akan mengurangi bargaining position kaum perempuan di dunia profesional,”
ungkapnya.
Karen mengharapkan, pekerja perempuan yang saat ini masih 9 persen dari jumlah
seluruh pekerja, ke depannya menjadi 25 persen pekerja perempuan untuk bisa
masuk ke dalam menajemennya Pertamina.
“Coba pekerja wanita kalau disuruh pindah kerja ke Sorong, Dumai, Plaju mbok
ya di terima dulu, karena tak akan selamanya disana. Katanya mau setara dengan
pekerja laki-laki. Ayo dong pekerja wanita harus berani. Bagaimana bisa jadi direksi
seperti saya dan Bu Rukmi, kalau disuruh pindah ke daerah saja takut,” ujar Karen
memotivasi.
Namun demikian, Karen mengingatkan, “Berkarier boleh, tapi jangan pernah
melupakan kodrat utama perempuan. Yaitu, mendidik anak-anak kita dan menjadi
partner bagi suami di dalam keluarga.”
Dalam kesempatan perayaan Hari Kartini, Pertamina juga mengundang Aktris Senior,
Ayu Dyah Pasha untuk menjadi pembicara yang mengusung tema “Perempuan

Dalam kesempatan tersebut, Ayu menuturkan perempuan memiliki banyak kelebihan
dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki
namun sebaliknya laki-laki belum tentu bisa mengerjakan pekerjaan perempuan.

Perempuan
Pertamina Peduli
Dibalik warna-warni kebaya dan keceriaan pekerja perempuan
Pertamina saat mengikuti acara Kartini, masih ada secercah
rasa kepedulian untuk saling berbagi. Kepedulian itu
diwujudkan lewat bantuan dana kepada Panti Sosial Tuna
Ganda Palsi Gunung.
Bantuan senilai Rp 15 juta, diserahkan oleh Ketua panita
Kartini Nina Sulitryowati kepada pengurus Panti Sosial Tuna
Ganda Palsi Gunung Krisanti. Sebelum bantuan diserahkan,
pekerja Pertamina telah melakukan kunjungan ke Panti Sosial
yang berada di Jalan Raya Bogor KM 28,5 itu.
Panti Sosial Tuna Ganda Palsi Gunung merupakan panti
perawatan pertama yang khusus menangani dan melayani anak-anak penyandang cacat
ganda. Sekitar 30 anak penyandang tuna ganda yang ditampung di Panti Sosial Palsi Gunung
berasal dari keluarga kurang mampu, tidak punya keluarga dan kiriman dari yayasan sosial
atau rumah sakit dari seluruh Indonesia.•DEWI SRI UTAMI

APRESIASI

Bagi Penggagas
Peringatan Hari Kartini

Untuk kedua kalinya peringatan Hari Kartini digelar di
Kantor Pusat Pertamina yang melibatkan sekitar 600
peserta. Jika tahun lalu mengambil tema Superwomen@
Work, sementara untuk tahun ini dipilih tema Let’s Shine.

Atas gagasan Rukmi, peringatan Hari Kartini di Kantor
pusat senantiasa dinanti para pekerja perempuan, bukan
sekedar untuk hura-hura, tetapi untuk mendapatkan ilmu
mulai dari pengembangan karir dan juga memosisikan
perempuan pekerja di rumah tangga, dari para narasumber
yang didatangkan pada kegiatan ini.

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Pemilihan tema dan juga pembentukan panitia tidak lepas
dari arahan dan juga masukan dari sang penggagas acara
peringatan Hari Kartini, yakni mantan Direktur SDM Rukmi
Hadihartini. Bagi Rukmi gagasan mengadakan peringatan
Hari Kartini yang digelar sebagai bentuk apresiasi bagi
pekerja Pertamina sekaligus bentuk aktualisasi pekerja
perempuan yang bisa menghelat acara besar dengan ide
dan kreativitas mereka.

Karena itulah, Pertamina memberikan penghargaan kepada
Rukmi Hadihartini, yang turut hadir dalam acara Kartini-an di
Kantor Pusat Pertamina. “Saya sempat ragu harus datang
atau tidak. Tetapi karena diundang saya harus hadir disini.

Saya bangga semoga kegiatan ini berlanjut, “ujar Rukmi
saat menyampaikan kesan dan pesannya atas kegiatan
Kartini di Pertamina.•DEWI SRI UTAMI

Talkshow

Hari Kartini di Rantau

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Persatuan Wanita Patra PT Pertamina EP Field Rantau Region Sumatera,
Selasa (10/4) menyelenggarakan Talk Show sekaligus memperingati Hari
kartini dengan tema ”With the spirit of Kartini, We learn to Emotionally Control
Ourselves in Our Social Life”, yang berlangsung di Kantor PWP Pertamina
Field Rantau.
Acara dihadiri Ketua PWP Field Rantau Sri Marina Jayasuria Danuatmaja,
pengurus dan anggota serta undangan lainnya.

ADA KICK ANDY

di Hari Kartini

Puncak acara Peringatan Hari Kartini di Kantor Pusat Pertamina dimeriahkan dengan talkshow
Kick Andy. Acara yang dipandu presenter kondang Andy F. Noya itu dikemas dengan menampilkan
sosok perempuan insipartif Irma Suryati. Pengrajin asal Kebumen itu mampu meningkatkan
perekonomian ratusan warga dan penyandang cacat dengan membuat keset dari limbah kain.
Perjuangan Irma dengan keterbatasannya, karena menyandang lumpuh kaki, tak membuatnya
putus asa dan menyerah dengan keadaan. Sikap pantang menyerah dan ikhlas menerima cobaan
membuat pemilik usaha Mutiara Handycraft ini kian dikenal sebagai perempuan yang bisa menjadi
teladan bagi masyarakat sekitar.
Irma menceritakan jatuh bangun usaha kerajinan yang membuat kehidupannya mulai membaik
hingga mendapat cobaan musibah kebakaran di kiosnya. “Kami nyaris tak punya apa-apa lagi.
Tapi dengan semangat yang ada, kami harus tetap berusaha hingga akhirnya mengembangkan
usaha kerajinan limbah kain di Kebumen,”kenang Irma.
Acara talkshow mendapat respon positif dari para peserta, karena dari hasil survei kegiatan talkshow
Kick Andy menjadi acara yang paling menarik yang dipilih 64% responden. Selain mendatangkan
tamu Irma Suryani, Kick Andy juga mengungkap sisi lain Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan. Dalam talkshow, Karen yang dikenal sebagai perempuan tangguh di perusahaan
energi terbesar di tanah air, ternyata masih tetap memosisikan sebagai perempuan yang tetap
taat dan menghormati suami sebagai kepala rumah tangga.•DEWI SRI UTAMI

Ketua PWP Pertamina Field Rantau, Sri Marina Jayasuria Danuatmaja
dalam sambutannya mengajak seluruh pengurus dan anggota PWP untuk
meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengendalikan emosi di lingkungan
keluarga besar Pertamina EP Field Rantau. “Semoga apa yang disampaikan
oleh nara sumber nanti dapat bermanfaat bagi kita untuk menjalankan
kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Menurut Sri, perempuan Indonesia harus dapat mencontoh sepak terjang
Kartini menjadi seorang wanita yang hebat, yang telah memperjuangkan kaum
wanita bisa sejajar dengan kaum pria. “Namun kita harus menyadari sebagai
wanita, istri dan ibu rumah tangga, sesungguhnya kita sedang menjalankan
multi peran, yang harus kita jalani dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.
Rahmah Nur Rizkia sebagai narasumber dari Kota Kuala Simpang,
menyampaikan tips-tips sabar dalam menjalankan hidup berumah tangga
serta bagaimana cara mengendalikan emosional dalam kehidupan kita
sehari-hari, sebagai titik tolak perbaikan diri kearah yang lebih positif untuk
mengendalikan emosi, yang intinya adalah mendidik manusia yang disiplin,
jujur dan bertanjung jawab dalam berumah tangga.•PEP FIELD RANTAU

Hari Kartini
dalam Gambar
Seribu wajah pekerja perempuan Pertamina yang dirangkum
dalam mozaik matahari, menjadi salah satu bagian yang
mendapat perhatian para pekerja. Selain saling berburu
mencari foto diri, para pekerja juga menyempatkan diri berfoto
dengan background seribu wajah tersebut.

O
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi Direktur
SDM Pertamina Evita M. Tagor, dan Ketua Panitia Kartini Nina
Sulistyowati serta Sie Pameran Etika Kusumawardhani melihat
pameran karya mitra binaan Pertamina, dan para sponsor di lantai
Ground Kantor Pusat Pertamina.

Foto : KUNTOR
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan penghargaan
kepada tiga pekerja perempuan Pertamina yang bisa menginspirasi pekerja
lainnya. Mereka adalah Presidir PT Donggi Senoro Yenni Andayani, Analyst
Industrial Relation RU II Dumai Delfida dan Penata Administrasi Umum dan
Sekuriti TBBM Pulau Sambu Bedriyati.

Foto : PRIYO
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Persatuan Wanita Patra Tingkat Wilayah Pemasaran & Niaga Region
IV Semarang menyelenggarakan beberapa kegiatan lomba dalam
rangka memeriahkan Peringatan Hari Kartini Tahun 2012. Pada 13
April 2012 dilaksanakan Lomba MC (Memandu Acara) yang wajib
diikuti oleh para pengurus serta diikuti oleh beberapa orang karyawati.
Sebagai pemandu sekaligus juri Dra.Liliek Werti Yuwono M.Par, Dosen

Pengapon dihadiri oleh Ketua, Pengurus serta seluruh anggota PWP
dengan agenda pembagian hadiah lomba-lomba dan parade busana
nasional dari dan oleh Ibu-ibu PWP.•FRM REG. IV
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Kartini dilaksanakan 19 April 2012 di Gedung Serbaguna Instalasi
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Psikologi Universitas Negeri Semarang. Puncak acara Peringatan Hari

