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MarketUpdate
Imbas Kebijakan Politik
Luar Negeri AS Terhadap
Pasar Keuangan Global
Harga minyak mentah dunia kembali naik pada
perdagangan New York Mercantile Exchange. Minyak jenis
West Texas Intermediate telah menembus level 103,22 dolar
AS per barel untuk pengantaran Februari 2012, meningkat
dibanding periode Desember 2011 sebesar 98,58 dolar
AS per barel. Lonjakan terjadi karena kekhawatiran jika
Iran benar-benar menutup Selat Hormuz di Teluk Persia
akibat memanasnya hubungan politik antara Iran dengan
AS. Ketegangan antar negara tersebut lebih parah dengan
ditandatanganinya kebijakan yang melarang semua
perbankan AS untuk mendanai kegiatan yang terkait Iran
serta mengembargo akses kepada sektor migas di negara
tersebut, atau dikenal dengan Iran sanction, oleh Presiden
AS Barrack Obama (31/12). Selain AS, embargo pembelian
minyak mentah Iran juga berpotensi dilakukan oleh negaranegara Uni Eropa.
Meski kebijakan AS baru akan berlaku enam bulan
mendatang, keputusan tersebut menjadi sinyal negatif bagi
pelaku pasar karena kebijakan pemerintah yang bersifat
politis mempengaruhi kebijakan terhadap akses perbankan
dan migas. Pemerintah Iran pun mengancam untuk menutup
Selat Hormuz sebagai akses utama jalur transportasi minyak
di wilayah itu. Padahal, 20% porsi pengiriman minyak mentah
dunia harus melalui Teluk Persia.
Sanksi AS pada awalnya merupakan economic sanction
yang tidak ditujukan ke negara lain, kecuali Iran. Namun
karena interelasi likuiditas keuangan dan keamanan pasokan
energi merupakan kebutuhan masyarakat global, dampak
embargo dapat meluas ke negara lain. Di AS, negara-negara
yang terkena economic sanction masuk dalam kategori
Specially Designated Nationals List dari lembaga Office of
Foreign Assets Control (OFAC). Dengan kebijakan tersebut,
institusi keuangan AS tidak diperbolehkan mendanai
kegiatan dari negara atau perusahaan yang berhubungan
dengan negara OFAC. Hal ini menjadi penting karena
pendanaan dari pasar uang AS merupakan sumber penting
dalam menopang likuiditas dunia. Selain Iran, negara lain
dalam daftar tersebut termasuk Sudan dan Libya. Lebih
jauh, pihak-pihak yang berhubungan dengan OFAC juga
dapat turut diembargo oleh AS.
Sebagai perusahaan berkiprah global, Pertamina
diharapkan mampu mengantisipasi dampak turunan
dari economic sanction AS dan mempertimbangkan
berbagai aspek dalam keputusan bisnisnya. Selain itu,
juga mengantisipasi pilihan diversifikasi lokasi investasi
atau sumber pendanaan agar perusahaan tidak memiliki
ketergantungan tinggi terhadap negara-negara yang tengah
berkonflik.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan Perusahaan Sekuritas.
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Opini Pekerja :
CERITA DIBALIK AKAR RUMPUT

Pertamina kembali ditunjuk
pemerintah untuk mengemban tugas
penyediaan dan pendistribusian
sebesar 99,6 persen dari 37,5 juta
kilo liter Bahan Bakar Minyak (BBM)
bersubsidi sepanjang tahun 2012.
JAKARTA - Menurut Kepala BPH Migas
Tubagus Haryono, terpilihnya Pertamina
karena dinilai sebagai badan usaha yang
paling siap dan memenuhi kriteria untuk
melaksanakan tugas penyediaan dan pen
distribusian jenis BBM tertentu sampai akhir
2012.
Penunjukan kembali Pertamina sebagai
pemegang mandat Public Service Obligation
(PSO 2012) didasarkan pada hasil penilaian
dan evaluasi yang dilakukan tim teknis yang
dilaporkan pada sidang komite BPH Migas,
pada 27 Desember 2011.
Proses penilaian dan evaluasi sendiri
bergulir sejak Juni 2011 dengan mengundang
39 badan usaha pemegang izin usaha niaga
umum Bahan Bakar Minyak untuk mengikuti
seleksi oleh BPH Migas. Tercatat 11 badan
usaha yang mengambil dokumen penugasan.
Dari 11 badan usaha tersebut hanya empat
badan usaha yang menyampaikan penawaran
dan mempresentasikan kemampuan terkait
amanat PSO 2012 ini, termasuk salah
satunya adalah Pertamina.
Untuk menjalankan PSO tahun ini,
pem erintah menunjuk tiga badan usaha
lainnya untuk mendampingi Pertamina.
Yaitu, PT AKR Corporindo Tbk, PT Petronas
Niaga Indonesia, dan PT Surya Parna Niaga
(SPN).
Diembannya tugas tersebut secara
resmi ditandai dengan penandatanganan
berita acara SK “Penugasan kepada Badan
Usaha untuk Melaksanakan Penyediaan
dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu 2012 (PSO 2012)” yang
disaksikan oleh Menteri ESDM Jero Wacik
dan Kepala BPH Migas Tubagus Haryono,
pada (30/12/2011).•SAHRUL HAETAMY A.
BERITA TERKAIT halaman 12
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Sorot :
pertamina raih
indonesia gCG award 2011

PSO 2012,
Pertamina
Paling Siap

Foto : PRIYO WIDIYANTO
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Pojok Manajemen :
bersinergi
capai target 2012

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menandatangani berita acara penugasan penyediaan dan
pendistribusian Bahan Bakar Minyak tertentu 2012 disaksikan oleh Kepala BPH Migas Tubagus Haryono
dan Menteri ESDM Jero Wacik.
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Menjadi perusahaan energi
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Vice President Upstream Strategic Planning & Portfolio,
Sigit Rahardjo
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MISI
Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

BERSINERGI

CAPAI TARGET 2012

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 : PRIYO WIDIYANTO

TATA NILAI

PENGANTAR REDAKSI :
Sebagai salah satu direktorat operasional di Pertamina,
Direktorat Hulu diharuskan menghasilkan revenue untuk
perusahaan. Untuk itu, Direktorat Hulu dibantu oleh enam
anak perusahaan, yaitu Pertamina EP mengelola wilayah
kerja; Pertamina Hulu Energi (PHE) mengelola portfolio dan
kerjasama; Pertamina EP Cepu perusahaan kerjasama
dengan ExxonMobil mengelola Blok Cepu; Pertamina Gas
mengelola transportasi, distribusi dan penjualan/Niaga gas;
Pertamina Geothermal Energy (PGE) mengelola energi baru
dan terbarukan (Uap & Listrik); dan Pertamina Drilling Services
Indonesia (PDSI) sebagai penyedia jasa pemboran. Berikut
paparan Vice President Upstream Strategic Planning &
Portfolio, Sigit Rahardjo kepada Media Pertamina.
Bagaimana hubungan antara anak perusahaan Di
rektorat Hulu dengan holding-nya? Dalam mengelola
anak-anak perusahaannya, Direktorat Hulu mempunyai Charter
Hulu yaitu pedoman yang mengikat hubungan antara persero
dengan anak-anak perusahaannya. Charter ini sudah ada sejak
2009 dan telah diimplementasikan. Sekarang ini Charter Hulu
telah di-RUPS-kan oleh anak perusahaan Hulu. Charter inilah
yang akan mengatur corporate strategy, financial , operasional,
produksi, sumber daya manusia (SDM), legal, HSE dan lain
sebagainya.
Selain dari anak perusahaan, Direktorat Hulu juga memiliki
16 ‘cucu perusahaan’, diantaranya Joint Operating Body (JOB),
termasuk PHE-Offshore North West Java (ONWJ), PHE-West
Madura Offshore (WMO), dan Pertamina Gas Niaga. Ini dibentuk
karena sudah menjadi ketentuan bahwa setiap blok yang
dikerjasamakan harus menjadi satu entitas bisnis.
Bagaimana dengan rencana kerja Direktorat Hulu
di tahun 2012? Sesuai dengan salah satu strategi bisnis
Pertamina yaitu agresive in upstream, Direktorat Hulu
ditargetkan oleh pemegang saham untuk menaikkan produksi
menjadi 244.000 barrel oil per day (bopd). Itu berarti kenaikan
sebesar 13 persen dari target produksi di tahun 2011. Bila
dihitung dari production natural decline sebesar 10 persen,
maka total peningkatan produksi harus sebesar 23 persen.
Ini luar biasa. Sebagai catatan, dari 244.000 bopd sudah
termasuk di dalamnya akuisisi sebesar 28.000 bopd. Jadi,
sebenarnya existing kenaikannya sebesar 216.000 bopd. Itu
menjadi tantangan besar buat Direktorat Hulu.
Bagaimana strategi untuk mencapai target minyak
dan gas tersebut? Untuk mencapai target minyak sebesar
244.000 bopd, banyak cara yang akan kami implementasikan,
yaitu melalui organik dan unorganik. Organik yaitu melakukan
intensifikasi lapangan atau wilayah kerja eksisting dengan
pemboran, work over, optimization, serta berupaya mengaktifkan
struktur-struktur idle yang sekarang ini kita miliki tetapi belum
diproduksikan. Kemudian juga mengaktifkan sumur-sumur

suspended yang saat ini tidak berproduksi diupayakan agar
berproduksi. Selain itu, mengimplementasikan teknologi EOR
(enhanced oil recovery).Sedangkan unorganik yaitu dengan
melakukan akuisisi blok migas di dalam negeri dan luar negeri.
Nah, akuisisi inilah yang menjadi taruhan ke depannya karena
merupakan investasi yang cukup besar. Di sini Pertamina
membeli lapangan, membeli produksi dan juga membeli
cadangan migas. Artinya, akuisisi is a must bila ingin Pertamina
bertumbuh.
Sementara untuk gas sendiri, pada tahun 2012 Pertamina
ditargetkan sebesar 1.672 mmscfd. Di mana tahun 2011 lalu,
perkiraan prognosa sebesar 1.490 mmscfd. Jadi bisa dikatakan
ada peningkatan sebesar 162 mmscfd. Ini menjadi tantangan
besar bagi Pertamina untuk mencapai target tersebut.
Untuk produksi gas, selain conventional gas, Pertamina
juga sudah mulai mengembangkan unconventional gas. Seperti
halnya CBM (coal bed methane) dan shale gas saat ini sudah
ada lebih dari empat blok yang harus dikelola. Keduanya
merupakan tambahan gas bagi masa depan Pertamina.
Sama halnya dengan minyak, pemenuhan target produksi
gas sebesar 1.672 MMSCFD didapat dari lapangan eksisting
dan aktifitas akuisisi.
Bagaimana dengan geothermal di tahun 2012? Di
tahun 2012, geothermal menjadi back bone Pertamina di energi
baru dan terbarukan. Jadi produksi geothermal di tahun 2011
untuk steam sebesar 15,2 juta ton. Kemudian untuk setara
listrik sebesar 2.034 GWH, sedang tahun 2012 ditargetkan
sebesar 2364 GWH atau terjadi peningkatan sebesar 8%
dibanding tahun 2011.
Hingga kini pemakaian geothermal masih banyak
tantangan.Padahal jika memperhatikan faktor keekonomian,
harga uap sepertiga dari Bahan Bakar Minyak (BBM). Sudah
tidak diragukan lagi, menggunakan uap/geothermal sangat
bagus karena dapat mengurangi pemakaian BBM yang
signifikan, ramah lingkungan karena Green Energy, dan di
Indonesia kaya akan energy ini.
Lalu bagaimana dengan kontribusi fungsi upstream
strategic planning and subsidiary management dalam
mencapai target tersebut? Upstream strategic planning
and subsidiary management merupakan salah satu organisasi
langsung dari Direktur Hulu yang bertanggung jawab terhadap
Rencana Kerja (RKAP) dan RJPP antara korporat dengan anak
perusahaan Hulu serta antar anak perusahaan Hulu. Fungsi ini
sebagai lokomotif dan dirigen dalam Direktorat Hulu & anak
perusahaan terkait dengan manajemen, target produksi,
target operasi serta pengelolaan sumber daya manusianya.
Hal ini harus terintegrasi satu dengan lainnya, karena target
2012 sangat luar biasa tantangannya bagi Direktorat Hulu.
Untuk itu, sangatlah penting seluruh kekuatan di Hulu saling
bersinergi dengan mengedepankan Pertamina Incorporated
demi tercapainya tujuan perusahaan.•NILAWATI DJ

EDITORIAL

Menjaga
Amanat PSO
Menyediakan dan mendistribusikan BBM
dan gas bumi ke seluruh negeri merupakan
tugas pelayanan kepada publik. Dikenal
dengan istilah PSO (Public Service Obligation).
Sesuai UU No. 8 tahun 1971, pengelolaan
BBM PSO menjadi tugas Pertamina.
Tiga puluh tahun berselang, saat
dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 2001,
tugas PSO berada di tangan BPH Migas, dan
pelaksanaannya setiap tahun ditenderkan
kepada perusahaan migas. Pertamina
termasuk pemegang pelimpahan tugas PSO,
karena dari segi infrastruktur, sistem, jaringan,
sangatlah siap dan berpengalaman.
Demi membuka persaingan usaha
yang sehat, mulai tahun 2010 BPH Migas
mengambil kebijakan pelaksanaan PSO
dipegang oleh beberapa perusahaan. Maka
masuklah PT Aneka Kimia Raya Corporindo
(AKR), Petronas, dan tahun ini bertambah satu
lagi, yakni PT Surya Parna Niaga. Pembagian
tugas kepada beberapa perusahaan
ini dimaksudkan untuk mempermudah
pendistribusian BBM PSO ke daerah-daerah
terpencil.
Tahun ini, Pertamina mendapat jatah
distribusi 99,6 persen dari kuota 37,5 juta kilo
liter (KL). Petronas menyalurkan Premium 22
ribu KL, SPN menyalurkan Solar 34.128 KL,
sedangkan AKR menyalurkan Solar 90 ribu KL
dan 22 ribu KL Premium.
Sebagai powerhouse Indonesia, Pertamina
tetap mendukung cara yang ditetapkan
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat di seluruh pelosok negeri.
Walaupun pengurangan kewajiban tugas PSO
tersebut hanya 0,4 persen, bagi Pertamina
bertambahnya perusahaan yang diberi mandat
tersebut memiliki nilai positif. Penyediaan dan
pendistribusian BBM bersubsidi ini menjadi
tanggung jawab bersama, khususnya di
Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Untuk ketiga pulau tersebut, keberhasilan
tugas ini tidak boleh lagi hanya ditumpukan
kepada Pertamina. Ketiga perusahaan lainnya
pun memiliki kewajiban yang sama. Inilah yang
ditekankan oleh Menteri ESDM Jero Wacik
di acara penandatanganan penugasan BBM
PSO 2012 pada (30/12/2011). Jero mewantiwanti agar seluruh badan usaha yang diberi
amanat PSO tidak main-main. Semua pihak
termasuk BPH Migas juga harus bertanggung
jawab dan mengawasi pendistribusian BBM
PSO dengan baik.
Hal tersebut sangat ditekankan, karena
disparitas harga BBM PSO dengan industri
membuat pendistribusian BBM bersubsidi itu
sarat dengan potensi tindak penyelewengan.
Jika ini terjadi, ujung-ujungnya terjadi
kelangkaan. Karena itu, dengan kewajiban
yang di-share, Jero meminta tidak boleh ada
lagi cerita mengenai kelangkaan BBM PSO.
Pengontrolan distribusi harus dilaksanakan
terus-menerus, guna mencegah kebocoran
maupun tindak penyelewengan.
Dan sudah seharusnya juga BP Migas
menyosialisasikan melalui media lokal kepada
masyarakat tiga pulau tersebut, bahwa
penyediaan dan pendistribusian BBM PSO
bukan lagi cuma tanggung jawab Pertamina.
Tetapi menjadi tanggung jawab seluruh badan
usaha yang diberi amanat pendistribusian BBM
bersubsidi. •
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Tim External Communications

Cerita Di Balik Akar Rumput
Tema strategis yang mencerminkan program-program dan
inisiatif strategis dalam lima tahun ke depan adalah aggressive
upstream yang menunjukkan fokus sumber daya dalam
meningkatkan kinerja sektor hulu sebagai ujung tombak perolehan
laba dan profitable downstream yang mencerminkan upaya sektor
hilir dalam meningkatkan bisnis marginal menjadi menguntungkan
melalui peningkatan daya saing dan efisiensi.
Salah satu modal yang harus dimiliki untuk mendukung inisiatif
strategis tersebut adalah dengan melakukan komunikasi yang baik
dengan seluruh stakeholders utama. Hampir semua faktor awal
permasalahan yang timbul di perusahaan baik internal maupun
secara eksternal diawali oleh kesalahan komunikasi. Untuk itu
diperlukan suatu kebijakan komunikasi yang mumpuni untuk
meredakan masalah.
Fungsi Komunikasi Perusahaan ibarat sebuah koin mata
uang. Sisi yang satu sebagai etalase perusahaan yang menjaga
citra dan kredibilitas Pertamina lebih baik di mata masyarakat dan
stakeholders. Katakan saja, fungsi komunikasi adalah representasi
Pertamina. Di sisi sebaliknya, Komunikasi Perusahaan melalui
fungsi External Communications juga harus bisa mendukung
kelancaran operasional. Bilamana koin itu diputar seperti gangsing,
maka kedua sisi itu berfungsi menjadi satu, menjadi sebuah proses
yang sama nilainya.
Kini dengan pencapaian laba perusahaan tahun 2011 sebesar
Rp. 20,7 trilliun, tak salah jika di tahun 2012 target laba perusahaan
naik menjadi Rp. 23,5 trilliun atau sebesar 32 persen dari target
di tahun 2011 dahulu.
Di tengah tantangan tersebut, Pertamina melalui fungsi
External Communications secara berkesinambungan melakukan
berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan agar
Implementasi dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
dapat berjalan sesuai target. Namun faktanya, 40 persen kendala
investasi disebabkan masalah eksternal. Masalah perijinan lokasi
proyek, Hak Guna Bangunan (HGB), dan sengketa tanah adalah
beberapa contoh kendala yang harus dihadapi dalam pengerjaan
proyek yang ada di Pertamina.
Dengan masuknya fungsi External Communications dalam
pengerjaan proyek-proyek yang ada, kemudian dilakukan
pemetaan masalah-masalah yang akan timbul dalam proyek
tersebut, semestinya fungsi External Communications dilibatkan
dalam tahap pra-proyek sehingga bisa dibuatkan insiatif strategis
sebelum masalah timbul. Peran External Communications tak bisa
diabaikan, bukan hanya sekedar pemadam kebakaran tetapi juga
sebagai pembuka jalan dalam pengerjaan suatu proyek.
Contohnya dalam pengerjaan proyek pipanisasi SemarangGresik, dilakukan pra-kondisi sebelum proyek dijalankan.
Dipetakan permasalahan yang nantinya akan timbul tidak hanya
sebelum proyek melalui tim advance, tetapi dipikirkan juga
masalah yang nantinya akan timbul pada saat proyek bahkan
pada saat paska proyek.
Tentulah yang pertama kali fungsi External Communications
masuk dengan menitikberatkan peranan dan mensosialisasikan
serta membumikan Pertamina di mata masyarakat terutama
kalangan grass root yang selama ini masih sedikit terabaikan
keberadaannya, sehingga belum bisa dimanfaatkan secara
maksimal oleh perusahaan dalam menunjang proses bisnisnya.
Dari pemetaan yang sudah dilakukan, keberadaan Pondok
Pesantren dipandang memiliki peranan yang sangat vital bagi
proses pencapaian visi dan misi dari Pertamina itu sendiri.
Kepedulian Pertamina pada masyarakat grass root tersebut
diwujudkan dalam program roadshow yang dilakukan ke pondok
pesantren yang tersebar diwilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Jalur Pantura Pulau Jawa merupakan wilayah yang sangat
strategis dalam pergerakan ekonomi di Indonesia, khususnya
di Pulau Jawa dimana wilayah tersebut dibangun sejak sebelum

Kemerdekaan Republik Indonesia.
Di sisi lain banyak yang masih meragukan peran dan
strategi External Communications ini, tidak efektif dan hanya
untuk menghamburkan anggaran saja, padahal jika dicermati
lebih dalam lagi, banyak keuntungan yang kita peroleh
dengan melakukan sosialisasi ke pondok-pondok pesantren.
Hal ini mengingat bahwa pondok pesantren adalah salah satu
lembaga yang punya peranan penting dalam pembangunan
masyarakat, pendidikan dan keagamaan serta sebagai
lembaga penyeimbang (sebagai kekuatan sosial,agen
perubahan dan berkekuatan politis), juga sebagai lembaga
produksi dan konsumsi di masyarakat. Hal inilah yang
dianggap oleh fungsi External Communications begitu
penting dan strategis peran pondok pesantren di sebagian
besar pulau jawa. Pesantren dalam mengambil kebijakan dan
keputusan merangkul masyarakat grass root dan diharapkan
bisa menjadi kunci sukses Pertamina di mata masyarakat
luas. Idealnya selain peranan dan strategi yang sudah
dikemukakan di atas fungsi External Communications juga
harus bisa mensinergikan fungsi-fungsi yang ada di internal
perusahaan sehingga potensi masalah yang akan timbul di
proyek dapat diminimalisi.
Jalur di sekitar Pantura pun digunakan Pertamina dalam
mengembangkan proyek-proyek vital nasional di masa
lampau maupun kedepannya, serta dalam pendistribusian
produk-produk hilirnya. Sehingga, tidak dapat dipungkiri
bahwa jalur Pantura memiliki peran yang sangat penting
dalam pembangunan perekonomian nasional dan bagi
perkembangan bisnis Pertamina.
Melihat peran strategis diatas dan menimbang rencana
proyek-proyek strategis Pertamina di sepanjang jalur
Pantai Utara Jawa ke depan (termasuk di dalamnya
pembangunan pipa gas dan Kilang Tuban), maka fungsi
External Communications merasa perlu untuk membangun
hubungan strategis dengan segenap pondok pesantren utama
yang berpengaruh dan berbasis “Salafiah” (yakni pesantren
yang menganut sistem kepatuhan dan kepatutan terhadap
para pimpinan umat) sebagai bagian dari pengondisian
pemahaman akan peran Pertamina, pengamanan proyekproyek strategis, serta dalam rangka membina hubungan
multilateral guna mengantisipasi segala kemungkinan ke
depannya.
Keuntungan lainnya, Pertamina juga dapat melakukan
pemetaan (sosial, ekonomi, politis), konsolidasi dan
usulan-usulan yang dapat memperkaya rumusan kebijakan
Corporate Social Responsibility (CSR) Perseroan kedepan
yang terarah dan sinergis dengan kebutuhan perkembangan
bisnis. Sinergi ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara
optimal guna memperkuat stakeholder management akar
rumput serta memberdayakan kemampuan akar rumput
dan perusahaan migas nasional secara maksimal bagi
kepentingan Bangsa dan Negara.
Luar Biasa!!! Melalui pendekatan dengan stakeholders
Pertamina di wilayah tersebut, sumbangan doa, dukungan,
dan harapan terus mengalir dengan deras seperti air yang
mengalir dari sungai,dari para kyai, ustadz, dan santri yang
berpengaruh agar Pertamina sukses dan menjadi institusi
dan perusahaan yang membanggakan Indonesia. Kecintaan
dan kepedulian ini sungguh mengharukan, dan sekaligus
menjadi modal untuk menggagas tekad dan mengobarkan
semangat.
Pada akhirnya, memang keberhasilan tujuan perusahan
ke depan juga harus didukung oleh partisipasi setiap insan
Pertamina untuk mendukung langkah ini. Jika dianalogikan
sebagai seekor lebah, ia harus bersama kawanannya jika
ingin berarti. Bersatu menjadi satu kesatuan yang memberi
manfaat bagi orang banyak.•

JAKARTA (Republika) - Pemerintah Indonesia
akan melakukan negosiasi ulang atas kontrak ekspor
gas alam cair (LNG) ke provinsi Fujian, Cina pada
pertengahan Januari 2012. Negosiasi ulang tersebut
dilakukan karena adanya permintaan dari Pertamina
yang bersedia membeli gas dari BP Migas dengan harga
di atas kontrak ekspor ke Fujian. Deputi Pengendalian
Operasi BP Migas Rudi Rubiandini mengatakan
akan menaikkan batas atas (ceiling) harga penjualan.
Negosiasi ulang dengan pemerintah Cina, kata Rudi,
lebih fokus kepada harga, belum mengarah pada
negosiasi volume pengiriman. Artinya, jika harga
bagus, bukan tak mungkin ekspor gas seluruhnya akan
diberikan kepada Fujian. Sebaliknya, jika harga kurang
bagus maka sebagian penjualan akan diarahkan kepada
pasar domestik. Tujuan utamanya agar Indonesia
mendapat value added.

pemerintah akan bagikan 1.000 alat
konversi
JAKARTA (Kompas) - Kementerian ESDM berencana
membagikan 1.000 paket alat konversi (converter
kit) dari bahan bakar minyak ke gas, khususnya
untuk angkutan umum, di Jawa dan Bali pada 2012.
Pembagian alat tersebut bagian dari pelaksanaan
program pengalihan bahan bakar minyak menuju
bahan bakar gas, sehingga subsidi BBM dapat ditekan.
Menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H.
Legowo, pemerintah akan memprioritaskan program
pengaturan BBM yang direncanakan mulai dilaksanakan
pada April 2012. Program lain yanga menjadi prioritas
adalah konversi BBM ke gas untuk angkutan umum di
wilayah Jawa dan Bali.

pertagas siapkan Rp 60 miliar untuk
tambah spbg
JAKARTA (Kontan) - PT Pertamina Gas (Pertagas),
anak usaha Pertamina, telah menyiapkan dana sebesar
Rp 40 miliar sampai Rp 60 miliar untuk membangun
infrastruktur gas transportasi. Dana sebesar itu akan
digunakan untuk membangun satu mother station
atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)
induk di Bitung, Tangerang, dan empat SPBG biasa
atau daughter station di Jakarta. Direktur Utama
Pertagas Gunung Sardjono Hadi mengatakan, saat ini
pembangunan SPBG tersebut sedang dalam tahap
penyelesaian desain atau Front End Engineering
Design (FEED). “Harapan kami Juni nanti sudah bisa
beroperasi,” ujar Gunung. Pembangunan SPBG ini
merupakan upaya Pertagas dalam mendukung program
konversi BBM ke BBG.

CNG disiapkan jadi pengganti bbm
JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Pemerintah tengah
mempertimbangkan penyediaan bahan bakar
compressed natural gas dan liquefied gas vehicle
sebagai bagian upaya mencari alternatif energi untuk
mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan
BBM bersubsidi. Menteri Keuangan Agus Martowardojo
menilai asumsi minyak mentah Indonesia (ICP) sangat
rentan untuk terdeviasi. Contohnya, ICP yang sudah
ditentukan berdasarkan APBN-P 2011 95 dolar AS
per barel. Namun, realisasi rata-rata harga minyak kini
sudah menembus 110 dolar AS per barel. “Karena
itu, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah program
untuk mengurangi dampak terhadap fiskal, tidak hanya
pembatasan BBM bersubsidi, tetapi juga penyediaan
alternatif energi lain sehingga volume BBM bisa ditekan,”
ujar Agus. •RIANTI OCTAVIA

RALAT
Pada Media Pertamina edisi 2 Januari 2012 halaman
5 terdapat kesalahan penulisan judul berita. Pada berita
tersebut tertulis judul Go-Live Aplikasi e-Procurement PHE.
Seharusnya Go-Live Aplikasi e-Recruitment PHE.
Demikian koreksi dari kami.
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Pertamina Raih
Indonesia GCG Award
Jakarta - Pertamina meraih
predikat sebagai perusahaan
terpercaya dalam Indonesia
Good Corporate Governance
(GCG) Award : The Most
Trusted Companies 2011,
yang digelar di Ballroom A
Hotel Shangri-La, Jakarta,
Selasa (19/12).
Anugerah ini diterima
oleh Corporate Secretary
Pertamina Hari Karyuliarto
yang diserahkan oleh Redaktur
Eksekutif majalah SWA,
Kusnan M Djawahir dan Ketua
Tim Penilai CGPI sekaligus
Ketua Indonesian Institute for
Corporate Governance (IICG),
G. Supriyono.
Hari Karyuliarto menga
takan bahwa penghargaan
ini merupakan salah satu
bukti baiknya pelaksanaan
GCG di Pertamina. “Sekarang
ini yang dilombakan adalah
implementasi GCG di Perta
mina selama tahun 2010,
dan hasilnya terbukti baik,”
katanya.
Hari optimis di penilaian
tahun berikutnya Pertamina
akan jauh lebih baik dari
sekarang. “Kita ingin menjadi
The Most Trusted Company,”
tegasnya.
“Kami selalu berupaya
mengimplementasikan GCG
semaksimal mungkin di
Pertamina. Memang tidak
mudah. Tapi kami memiliki

Foto : TATAN AGUS RST
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Corporate Secretary Pertamina Hari Karyuliarto menerima penghargaan Indonesia Good Corporate Governance (GCG)
Award. Pertamina meraih predikat sebagai perusahaan terpercaya.

kiat-kiat tertentu dalam me
negakkan GCG,” ujarnya.
Indonesia Good Corporate
Governance (GCG) Award :
The Most Trusted Companies
2011 merupakan bentuk
apresiasi kepada perusahaan
yang terpercaya dan telah
menerapkan GCG dalam
menjalankan bisnisnya.
SWA dan IICG melakukan
survei CGPI terhadap peru
sahaan publik (emiten), BUMN
dan perusahaan lainnya sejak
April - November 2011 dengan
menilai kinerja perusahaan

tersebut sepanjang tahun
2010.
“Survei pelaksanaan GCG
melibatkan sekitar 1.000
responden yang terdiri dari
analis dan investor,” kata
Pemimpin Redaksi majalah
SWA Kemal Efendi Gani.
Selain itu, terdapat 13
aspek yang menjadi tolok ukur
penilaian. Yaitu transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas,
independensi, keadilan,
komitmen, kompetensi, misi,
kepemimpinan, kolaborasi,
moral etika, strategi, dan

iklim etika.
“Sejak beberapa tahun
t e r a k h i r, p e r u s a h a a n perus ahaan begitu kuat
menegakkan GCG secara
konsisten, kinerjanya kian
baik dan terus berkembang
serta kompetitif. Penerapan
GCG inilah yang membuat
perusahaan akan dipandang
positif oleh investor. Selain
itu, risiko akibat kesembro
noan manajemen yang
men yebabkan kecelak aan
finansial, bisa dikurangi,” pa
par Kemal.•SAHRUL HAETAMY A.

Dari Kunjungan Komisaris :

Tingkatkan Pengawasan
BBM PSO 2012
Medan – Untuk mengatasi over kuota penyaluran Bahan Bakar
Minyak (BBM) PSO pada tahun 2011 dan 2012, diharapkan agar
melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyaluran BBM
PSO di Sumatera Bagian Utara. Hal ini diungkapkan oleh Wakil
Komisaris Utama Pertamina Umar Said bersama Komisaris
Nurdin Zainal dan rombongan Anggota Komite Komisaris
lainnya saat melakukan kunjungan kerja ke Terminal BBM
Medan Group dan SPBU yang ada di Kota Medan.
Umar Said meminta agar pekerja Pertamina memprioritaskan
kepentingan perusahaan dan memiliki komitmen Clean di dalam
setiap pekerjaannya, terutama dalam melakukan penyaluran
BBM ke konsumen. Umar Said juga berpesan agar seluruh
pekerja harus mengutamakan HSSE.
Rombongan juga meninjau langsung penyaluran BBM
PSO yang ada di SPBU Kota Medan dan menyaksikan bahwa
penjualan BBM PSO masih menjadi kebutuhan masyarakat

Foto : FRM REGION I

RESUME
PEKAN INI

Wakil Komisaris Utama Umar Said saat melakukan kunjungan kerja ke Terminal
BBM Medan Group.

Kota Medan. “Kalau dilihat dari penjualan BBM PSO yang
masih tinggi, kita harus melakukan berbagai upaya untuk
mendongkrak penjualan BBM Non PSO,” ungkap Umar Said.
•FRM REGION I MEDAN
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Serang – Menjadi perusahaan energi berskala
dunia, bukanlah perihal yang mudah untuk dicapai.
Salah satu aspek utama yang menjadi tolok ukur
untuk mewujudkan hal tersebut adalah keselamatan
kerja di lingkungan operasional maupun nonoperasional perusahaan. Perusahaan-perusahaan
terbaik skala dunia tentunya memberikan prioritas
utama bagi aspek keselamatan kerja karyawan
maupun masyarakat sekitar lokasi perusahaan
tersebut bernaung.
Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang
energi perlu meningkatkan kualitas dan standarisasi
keselamatan kerja agar sesuai dengan standar
keselamatan kerja dunia. Dengan demikian,
Pertamina baru berpeluang mendapatkan tempat
strategis untuk bersaing menjadi perusahaan energi
skala dunia berdampingan dengan perusahaan
multinational.
Untuk itu, Tim Health Safety Security and
Environment (HSSE) Fuel Retail Marketing Region
III mengadakan sosialisasi keselamatan kerja SPBU
kepada pengusaha SPBU wilayah Banten, pada
(3/11/2011). Sosialisasi ini untuk mengantisipasi
terjadinya kecelakaan SPBU seperti yang baru-baru
ini terjadi dikarenakan kelalaian kedua belah pihak
baik petugas maupun pelanggan SPBU.
Acara yang dibuka oleh SAM Banten, Eko
Harjito tersebut merupakan lanjutan dari program
sosialisasi yang sebelumnya telah dijalankan oleh
Tim HSSE kepada pengusaha SPBU wilayah
DKI Jakarta. Sosialisasi keselamatan SPBU
dicanangkan Pertamina untuk meningkatkan
aspek keselamatan di SPBU periode 2011. Hal ini
sangat penting mengingat kelancaran bisnis retail
dan non retail yang dijalankan SPBU akan sukses
apabila keselamatan kerja pegawai dan customer
tetap terjaga. Untuk itu, jaminan keselamatan
kerja harus didukung penuh tidak hanya sebatas
sosialisasi mengenai keselamatan, namun juga
pihak pengelola SPBU harus menjamin petugas
telah menjalankan HSSE serta memastikan
customer juga berpartisipasi menerapkan aspek
tersebut.•FRM REG. III
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Master Restructuring Agreement
TPPI - Pertamina Ditandatangani
J A K ARTA – B e r t e m p a t
di Kantor PT Perusahaan
P e n g e l o l a A s e t ( P PA )
Sampoerna

Building

Jakarta, Jumat (23/12/2011)
d i l a k s a n a k a n p e n a n d a 
tanganan dokumen Master
of Restructuring Agreement
(MRA) antara PT Trans Pacific
Petrochemical Indotama
(TPPI) dengan PT Pertamina
(Persero), Menteri Keuangan
cq PT Perusahaan Pengelola
Aset (PPA), dan Badan
Pelaksana Hulu Minyak dan
Gas Bumi (BP Migas).

Foto :KUNTORO

Sosialisasi K3
di SPBU Banten
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MRA merupakan payung
restrukturisasi utang induk
u s a h a T P P I , P T Tu b a n
Petrochemical Industries,

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan melakukan toast dengan para pihak yang menandatangani Master of Restructuring Agreement hutang TPPI kepada Pertamina.

yang akan memperoleh

sebesar 300 juta dolar AS dan

berjalan selama setahun telah

tagihan kreditur Pemerintah

pendanaan dari Deutsche

sebagian tagihan BPMigas

menyita waktu.

kepada Grup Tuban Petro.

Bank.

sebesar 100 juta dolar AS.

“Restrukturisasi ini sudah

Untuk porsi kreditur lainnya

MRA ini ditandatangani

Dengan adanya pem

jauh lebih baik karena tidak ada

akan diselesaikan dalam

bersama oleh Direktur

bayara n tunai tersebut,

penurunan nilai hutang dan

fase kedua, sebagaimana

Utam a Pertamina

Karen

jumlah piutang Pemerintah

ada penambahan kolateral.

persyaratan Deutsche Bank

Agustiawan, Direktur Utama

pada Grup Tuban Petro akan

Saya mengharapkan dalam

dan sponsor yang meminta

PT PPA Boyke Mukijat, Ketua

berkurang secara signifikan.

jangka 10 tahun sudah bisa

para kreditur yang belum

BP Migas R. Priyono, Direktur

TPPI saat ini memiliki masalah

terlunasi dan tidak terjadi pro

masuk dalam restrukturisasi

Utama Grup Tuban Petro,

utang (dalam status default)

ses default,” kata Karen usai

untuk stand still.

Honggo Wendratno yang juga

dengan Pertamina dalam

penandatangan MRA.

dihadiri oleh perwakilan dari

bentuk Product Delivery Ins

Lebih lanjut Karen juga

waktu 75 hari setelah penan

Kementerian Keuangan dan

trument sekitar 406 juta dolar

menyatakan dengan dana

datanganan MRA ini seluruh

Kementerian BUMN.

“Saya berharap dalam

AS dan pokok Open Account

yang diperoleh Pertamina

condition precedent termasuk

Kreditur Pemerintah akan

sekitar 183 juta dolar AS dan

seb esar 406 juta dolar AS

dokumen yang merupakan

mendapatkan pembayaran

BPMigas sekitar 169 juta

tersebutnya nantinya akan

turunan dari MRA dapat

tunai dengan nilai 400 juta

dolar AS serta kreditur lainnya

digunakan untuk biaya proses

terpenuhi. Dengan demikian

dolar AS dan Rp 1 triliun yang

sekitar 1 miliar dolar AS.

pengeboran.

TPPI dapat memberikan

terdiri dari sebagian tagihan

Karen Agustiawan meng

Dalam keterangan pers,

kontribusi kepada negara

PPA berupa Multi Year Bond

harapkan ini adalah re

Boyke Mukijat mengatakan

dengan tetap memperhatikan

(MYB) sekitar Rp 1 triliun,

strukturisasi yang terakhir

restrukturisasi ini merupakan

hak-hak pemerintah,” ung

sebagian tagihan Pertamina

karena restrukturisasi yang

penyelesaian khusus atas

kapnya.•IRLI KARMILA

JAKARTA – Dalam proses transformasi tidak hentinya Per
tamina melakukan upaya-upaya yang terus kontinyu untuk
meningkatkan margin perusahaan khususnya di Direktorat
Pengolahan melalui optimasi seperti efisiensi dan melakukan
ide-ide yang kreatif.
Salah satu upaya yang dilakukan direktorat pengolahan
dalam meningkatkan margin yaitu dengan dilaunchingnya
produk Low Sulphur Waxy Residue (LSWR) V-1250 sebagai
terusan dari LSWR V-350 dan LSWR V-500 yang dikelola oleh
Refinery Unit VI Balikpapan.
LSWR merupakan bottom produk dari Crude Distilling Unit
(FOC II). LSWR digunakan sebagai bahan baku untuk diproses
lebih lanjut menjadi berbagai produk BBM dan NBM, di samping
itu dapat dimanfaatkan sebagai minyak bakar untuk pemanas
di negara-negara bersuhu dingin.
Di dalam LSWR V-1250 ini terdapat komponen Solar yang

harganya lebih mahal daripada crude. Jadi tujuan utamanya
adalah untuk mengambil Solar dan harganya bisa naik daripada
perhitungan Solar yang didapatkan oleh Pertamina selama ini.
Dari produksi V-500 menuju V-1250 tersebut, Pertamina
bisa me-recover sekitar 5 hingga 10 persen Solar. Jadi Solar
bisa dijual dengan harga sekitar 129 dolar AS/ barel dari harga
yang sebelumnya sekitar 112 dolar AS/ barel.
Sehingga keuntungan untuk satu kali pengapalan 200
ribu barrel, Pertamina bisa me-recover sekitar 2,6 juta US
dollar. Di harapkan pada 2012 nanti produksi V-1250 ini bisa
dipertahankan dan ditingkatkan jumlah volumenya dengan lebih
dari satu kali pengapalan dalam sebulan.
“Melalui LSWR V-1250 ini, kita bisa mendapatkan saving
setiap kali kita melakukan lifting 200 mb kita akan mendapatkan
solar sekitar 10 mb atau 10 ribu barrel,” ujar VP Planning &
Optimization Heru Supandriyo saat menyaksikan launching

Foto :KUNTORO

Launching Produk LSWR V-1250

LSWR V-1250 melalui video conference di lantai 15 kantor pusat
Pertamina, Selasa (27/12).
Heru berharap dengan di-launching-nya LSWR V-1250 ini
akan membantu RU VI Balikpapan mendapatkan margin yang
lebih besar lagi.•IRLI KARMILA
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2012 AGENDA :
NEW & IMPROVED
KOMET
CoE PQA 2012 :
DIAWALI DENGAN PELATIHAN
Mengawali tahun baru 2012 ini, QM Dit. General Affairs telah sibuk mempersiapkan
rencana pelatihan terkait pelaksanaan Pertamina Quality Assessment (PQA) 2012.
Sebagaimana tahun sebelumnya, ada 2 jenis pelatihan yang akan dilakukan pada medio bulan
Januari-April 2012 mendatang yaitu Teknik Penyusunan Dokumen Aplikasi (DA) dan Pelatihan
bagi calon Examiner PQA 2012 (New dan Up-skilling).
Disadari bahwa kualitas pelatihan sangatlah menentukan
kualitas pelaksanaan PQA dan feedback report yang dihasilkan,
maka materi pelatihan tersebut di atas terus disempurnakan
agar Aplikan dan Examiner dapat lebih mudah dalam memahami
dan menerapkan Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP)
di lingkungan Unit Bisnis/Operasi/Anak Perusahaan masingmasing.
Untuk materi untuk pelatihan penyusunan Dokumen Aplikasi misalnya telah dilengkapi
dengan table template untuk memudahkan Aplikan dalam menyusun Dokumen Aplikasi
secara lebih terstruktur dan fokus. Pelatihan ini juga lebih dititikberatkan pada praktek
dibandingkan penjelasan yang sifatnya teoritis. Hal ini dimaksudkan agar hasil pelatihan
yang relatif singkat itu dapat bermanfaat secara langsung bagi proses penyusunan/updating
Dokumen Aplikasi masing-masing Unit Bisnis/Operasi/Anak Perusahaan. Pelatihan ini
rencananya akan dilakukan dalam 3 batch yaitu batch 1 (16-18 Januari 2012) untuk RU’s
dan beberapa Anak Perusahaan, batch 2 (24-26 Januari 2012) untuk unit bisnis di lingkungan
EP’s dan beberapa Anak Perusahaan lainnya. Satu batch lainnya belum ditetapkan waktunya
yang diperuntukkan bagi Aplikan baru.
Penyempurnaan modul pelatihan
untuk para Examiner PQA 2012 juga
terus dilakukan. Hal ini juga untuk
menjawab kebutuhan akan internal
examiner yang berkualitas. Rencana
pelatihan bagi para Examiner PQA 2012
ini, baik Examiner baru maupun lama,
akan dilakukan pada medio Maret-April
2012 mendatang. Pelatihan bagi new
examiner ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan
teknik penyusunan Dokumen Aplikasi.
Patut untuk menjadi perhatian bersama bahwa calon peserta pelatihan sebagaimana
tersebut di atas haruslah mereka yang memang diarahkan sebagai champion dalam
penerapan KKEP di lingkungan kerja masing-masing, termasuk juga perlu mengikut sertakan
mereka yang akan di kader sebagai bagian dari proses regenerasi, dan yang terpenting
tentunya mereka haruslah memiliki kemauan untuk terus belajar dan belajar.
Kalau di tahun 2011 lalu dengan jumlah peserta PQA sebanyak 12 Aplikan diperlukan 54
orang examiner dan jumlah peserta pelatihan sebanyak 214 orang, tahun 2012 ini dengan
24 Aplikan maka tentunya akan dibutuhkan lebih banyak lagi tim penyusun DA dan Tim
Examiner yang telah memperoleh pelatihan.
Oleh karena itu perlu dukungan dan keseriusan
dari semua pihak, terutama manajemen puncak,
dalam menyiapkan kader-kader terbaik dalam
penerapan KKEP di lingkungan kerja masing-masing.
Hal itu dapat diyakini akan menentukan keberhasilan
keseluruhan siklus PQA berbasis KKEP (PQA life
cycle) yang meliputi tahapan proses: Penyusunan
Dokumen Aplikasi, Asesmen PQA, Awarding dalam
APQA, dan Tindak Lanjut OFI to AFI. Semoga…

“KOMET Achievements 2011 : Sebuah Realita Keberhasilan” adalah judul tulisan yang pernah
terbit di Media Pertamina pada penghujung tahun 2011 yang lalu. Sederetan pencapaian dan
keberhasilan KOMET telah dilaporkan kepada pemilik KOMET yaitu Insan Pertamina yang dikenal
akrab dengan sebutan KOMETers.
Memasuki tahun 2012, target pencapaian implementasi budaya berbagi pengetahuan semakin
ditingkatkan. Hal ini berarti juga menuntut peningkatan terhadap faktor-faktor berikut ini :
1. Peranan Pimpinan. Pada tahun-tahun
sebelumnya para Direksi sebagai Sponsor
dan Champion bersama Tim KOMET menjadi
penggerak utama dalam budaya berbagi
pengetahuan. Berdasarkan hasil survei Pekerja
dalam Most Admire Knowledge Enterprise
(MAKE) Study pada tahun lalu, salah satu
item yang menjadi sorotan adalah peranan
Pimpinan sebagai pendorong dalam budaya
berbagi pengetahuan dinilai cukup baik oleh
KOMETers. Walaupun demikian, kampanye
budaya berbagai pengetahuan tersebut harus
terus dilakukan agar tidak hanya dikenal oleh
segelintir orang, namun dikenal dan diikuti oleh
seluruh Insan Pertamina.
2. Peranan Tim dan PIC KOMET. Tim KOMET dibantu oleh PIC (Person in Charge) KOMET
dari masing-masing Fungsi bersama-sama terlibat aktif dalam kegiatan budaya berbagai
pengetahuan. Walaupun KOMET telah memasuki tahun ke-4, berbagai bentuk kegiatan KOMET,
mulai dari sosialisasi, workshop, coaching dan berbagai bentuk forum harus terus dilakukan
secara periodik.
3. Mobilisasi Pengisian MYSITE. Setiap Pekerja Pertamina memiliki jejaring sosial internal
yang disediakan di Portal KOMET (http://intra.pertamina.com/KOMET) yaitu MYSITE. Pekerja
dapat melengkapi profil dan “expertise” yang dimilikinya dan secara otomatis tergabung dengan
Community of Practice (CoP) sesuai dengan expertise-nya. Dengan adanya MYSITE, Pertamina
dapat mengidentifikasi siapa saja dan berapa banyak tenaga ahli dari masing-masing expertise.
Selain itu, dengan adanya media ini maka Pekerja dapat dengan mudah berkomunikasi dan
berdiskusi dengan expert yang sesuai.
4. Penilaian Tingkat Pencapaian (Key
Performance Indicator/KPI). Untuk menilai
pencapaian diperlukan suatu indikator untuk
mengukur tingkat keberhasilan. Setelah
menjadi Shared KPI Direktur di tahun 2011,
di tahun 2012 ini KOMET menjadi kontak
manajemen dengan Komisaris. Dengan
demikian dapat dinilai bahwa budaya
berbagi pengetahuan menjadi perhatian bagi
seluruh Insan Pertamina, bahkan Komisaris
Pertamina.
5. Penghargaan Terhadap KOMETers. KOMETers menilai peranan Pimpinan cukup baik dalam
mendorong Pekerjanya dalam berbagi pengetahuan, namun KOMET merasakan penghargaan
atasan terhadap kemampuan dan keahlian yang dimiliki Pekerja masih kurang. Hal ini menjadi
salah satu tugas yang perlu diperbaiki bagi Pimpinan Pertamina di tahun 2012 ini.
6. Sarana dan Fasilitas Pendukung (Forum
On-line dan Off-line). Kegiatan berbagi
pengetahuan ini juga memerlukan dukungan
sarana dan fasilitas Portal KOMET (http://
intra.pertamina.com/KOMET) yang dituntut
untuk terus mengembangkan kapasitas dan
daya akses yang tinggi dikarenakan semakin
meningkatnya pengunjung Portal KOMET.
Selain itu, berbagai forum sharing menjadi salah
satu media sharing off-line antar KOMETers.
Media ini dinilai cukup efektif sebagai ajang
pertemuan antar KOMETers dan narasumber
sebagai expert atau tenaga ahli.
Agenda KOMET ini dapat terlaksana
apabila faktor-faktor tersebut di atas dapat dilaksanakan berkat dukungan dan kerja keras seluruh
pihak. Tentunya manfaat yang didapat dari budaya berbagi pengetahuan ini akan dirasakan oleh
para KOMETers sendiri.
oleh Shynta Dewi, Tim KOMET - General Affairs Directorate

oleh Annisrul Waqie, Tim QM - 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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Pangkas Beban Subsidi BBM
dengan Konversi BBG

Judul Buku : Innovate We Can!
Penulis
: Avanti Fontana
Penerbit : Gramedia Widiasarana
Indonesia
Kolasi
: xxviii/316/16,5cm
Buku ini menawarkan perspektif
baru, harapan, baru dan cara-cara baru
dalam memandang hubungan lintas
individu, masyarakat, organisasi, bahkan
pada tingkat yang lebih luas bangsa
dan negara. Dunia yang semakin penat
karena praktik perekonomian yang
menggelembung ingin memperoleh
keuntungan tanpa kegiatan produksi,
dengan memperkuat fondasi
kewirausahaan dan inovasi.
Tren inovasi dan perekonomian
dewasa ini dan di masa mendatang
ditandai dengan kebutuhan untuk
berkolaborasi yang lebih tinggi daripada
yang biasanya, paradigma kompetisi
(akan) bergeser ke paradigma kolaborasi,
paradigma berwirausaha akan semakin
kaya dengan pemahaman bahwa
tindakan wirausaha bukan semata-mata
ditentukan oleh keberadaan peluang di
luar sana yang hanya berhasil ditemukan
oleh sekelompok orang yang disebut
sebagai entrepreneur, melainkan juga
ditentukan, by nature, oleh kreativitas
individu-individu baik yang ada di dalam
organisasi maupun yang berada di luar
organisasi.
Keberhasilan proses inovasi
perusahaan ditentukan oleh strategi
inovasi, konteks organisasional
yang mendukung. Lingkungan
dan implementasinya. Terkait
dengan ekonomi yang kreatif, perlu
dikontribusikan pentingnya inovasi
jasa dalam perekonomian, Buku ini
sangat berguna bagi mereka yang ingin
mempelajari pelaku inovasi, kemudian
Kewirausahaan yang tertera dalam
buku ini inovasi memang hendaknya
bisa mengiringi langkah generasi
muda penggusaha dalam menciptakan
keunggulan-keunggulan bisnis mereka
dan menghantarkan mereka untuk
jadi yang terbaik dibidangnya dan
buku ini memberikan analisis dan kiat
bagi organisasi dalam membangun
organisasinya, dengan kita mempelajari
buku ini kita dapat mengetahui
bagaimana membuahkan kreativitas,
menciptakan nilai, memilih berbagai
innovator, dan dapat juga memetakan
arah serta mendorong inovasi sehingga
membuahkan keuntungan social dan
ekonomi sesuai yang kita harapkan.
Inovasi bertumpu pada hakikat
apakah sesuatu itu lebih baik dan
atau lebih murah dalam memenuhi
keinginan pasar sehingga dapat
memberikan kepadanya nilai superior jika
dibandingkan dengan apa yang dapat
dilakukan oleh kompetitor. Buku ini penuh
dengan gagasan segar yang menantang
tentang inovasi dan memberikan
pegangan yang jelas tentang apa dan
bagai mana melakukan inovasi.
Isi buku menjelaskan juga relevansi
inovasi untuk Indonesia yang sampai saat
ini ternyata hanya memiliki sejumlah kecil
wiraswasta yang mampu mewujudkan
mimpinya. Pada dasarnya setiap individu
mampu melakukan inovasi. Namun
seringkali tindakan inovatif tidak dapat
terwujud dengan baik karena kurangnya
kemampuan individu untuk melakukan
manajemen inovasi secara terarah mulai
dari melihat peluang, merencanakan,
sampai menerapkan inovasi.
MP
PERPUSTAKAAN
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Jakarta – Hampir 99 persen bahan bakar minyak (BBM) tersedot

infrastruktur implementasinya. “Saat ini, Pertamina telah mengoperasikan

untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi. Hal ini disebabkan

delapan stasiun bahan bakar gas yang tersebar di seluruh wilayah

oleh tingginya kepemilikan kendaraan pribadi seiring dengan

Jakarta,” ujarnya.

pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat.

Lebih lanjut Karen mengatakan, sejak pertama kali dicanangkan,

Akibatnya, subsidi BBM terus membesar dan mempengaruhi

jumlah Natural Gas Vehicle (NGV) terus mengalami perkembangan, hingga

keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan solusi alternatif untuk

mencapai puncaknya sebanyak 6.600 unit pada tahun 2000. Namun

mengatasinya. Yaitu dengan konversi bahan bakar gas (BBG).

demikian, karena kebijakan harga BBM bersubsidi yang tidak dapat

Demikian disampaikan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Herman

mendorong pemanfaatan BBG dan disertai adanya kendala-kendala

Agustiawan pada Go Gas National Forum Indonesia 2011 di Hotel

operasional lainnya di lapangan, jumlah tersebut mengalami penurunan,

Shangrila Hotel, Jakarta, 5-7 Desember 2011.

hingga hanya mencapai 500 unit pada tahun 2006.

Menurut Herman, Bahan Bakar Gas (BBG) merupakan salah

“Meski Permen 19/2010 telah mengatur kewajiban pelaku bisnis

satu opsi yang sangat tepat di tengah-tengah terbatasnya opsi

hulu gas untuk menyisihkan 40 persen dari kewajiban DMO, namun

yang tersedia guna mengatasi masalah BBM subsidi. Selain lebih

kenyataannya baru Pertamina saja yang telah mengalokasikan gas

ekonomis, BBG juga lebih bersih dibandingkan dengan BBM. Harga

untuk transportasi sebesar 4 mmscfd. Angka ini belum ditambah dengan

keekonomian BBG lebih rendah dibandingkan dengan harga BBM.

kewajiban pebisnis gas sektor hilir untuk menyisihkan 10 persen dari

“Penggunaan BBG akan sangat membantu pemerintah dalam

volume yang ditangani, karena realisasinya masih nol,” ungkap Karen.

mengurangi beban subsidi BBM yang pada tahun 2010 telah

Sementara itu, lanjut Karen, untuk rencana implementasi tahun 2012,

mencapai sekitar Rp 61 triliun. Sementara pada tahun 2011 pasokan

Pertamina mendapatkan alokasi gas sebesar 4 mmscfd dari BP Migas

BBM bersubsidi sudah melebihi sekitar 1 juta KL dari kuota yang

yang akan digunakan untuk menyuplai kebutuhan busway. Hal ini terkait

telah ditetapkan oleh pemerintah di APBN,” jelas Herman.

dengan adanya rencana Pemprov DKI untuk menambah armada busway

Dari sisi lingkungan, tambah Herman, pemanfaatan BBG dapat
mengurangi emisi gas CO , CO dan gas NOx relatif terhadap
2

penggunaan BBM. “Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk

pada 202 armada di tahun 2012 sehingga total menjadi 674 armada yang
akan membutuhkan 6,4 mmscfd.
“Dengan adanya kebutuhan tersebut maka Pertamina akan mem

menurunkan emisi khususnya CO sebesar 26 persen pada tahun

bangun satu unit mother station dan empat unit daughter station dimana

2020,” ujarnya.

lokasi SPBG akan menggunakan lahan milik Pemprov DKI,” katanya.

2

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Pertamina Ka

Karen menegaskan, sudah saatnya negeri ini memiliki kebijakan energi

ren Agustiawan mengatakan keterlibatan Pertamina di bidang

yang mengarah kepada penghematan energi fosil dan meningkatkan

CNG (Compressed Natural Gas) telah dimulai pada 1986, sejak

pemanfaatan energi baru dan terbarukan. “Masing-masing energi perlu

Pemerintah Indonesia menetapkan CNG sebagai bahan bakar

dihargai sesuai nilai perolehannya secara ekonomis. Subsidi pemerintah

alternatif untuk kendaraan. Sejak itu, Pertamina mendapatkan

yang saat ini terus tersedot untuk BBM bisa dialihkan kepada sektor lain

kepercayaan untuk mendukung kebijakan tersebut dan menyiapkan

yang masih sangat membutuhkan,” tandasnya.•NILAWATI DJ

Rakor : Optimalkan Kinerja Fungsi Hukum 2012
JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan kinerja fungsi hukum
2012, Pertamina melaksanakan rapat program manajemen kinerja
Legal Counsel 2012 di Lantai Ground Kantor Pusat Pertamina,
Senin (19/12).
Rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh Fungsi Hukum
di lingkungan Kantor Pusat, unit operasi dan anak perusahaan
Pertamina ini terkait dengan harapan perusahaan di tahun 2012
menyelaraskan langkah Fungsi Hukum dengan program trans
formasi, Good Corporate Governance (GCG), KPI dan RKAP
Pertamina.
Chief Legal Counsel Pertamina Alan Frederick menjelaskan,
keberhasilan kinerja Fungsi Hukum sangat ditentukan oleh KPI

Hukum 2012, Functional Deliverables, Proses Bisnis, Kompetensi
dan Attitude, KPI Individual, serta Pelatihan dan Pengembangan serta
Penilaian Kinerja. Karena itu, Alan meminta kepada seluruh Fungsi Hukum
bersama-sama mengidentifikasi peran dalam proses bisnis, pemetaan
tingkat kompetensi setiap staf, dan menyiapkan konsep dasar struktur
organisasi Fungsi Hukum berdasarkan bidang keahlian. “Termasuk dan
melakukan diskusi dengan setiap anggota direksi dan fungsi-fungsi leher
tentang kinerja Fungsi Hukum yang diharapkan,” tegasnya.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan Fungsi Hukum
Pertamina akan lebih optimal dan lebih baik dalam memberikan layanan
hukum bagi perusahaan. Sehingga visi Pertamina menjadi perusahaan
energi nasional kelas dunia akan lebih mudah dicapai.•IRLI KARMILA

IT Pertamina Jadi Referensi Mahasiswa ITS
JAKARTA - “Saya harap dengan kunjungan ke Pertamina ini, bisa

itu terlihat meriah karena adanya interaksi dari mahasiswa.

menambah wawasan mahasiswa, jadi tidak hanya ilmu yang didapat

Pada gilirannya, Elvino Gusti dan Yudi Chandra Adi mewakili Corporate

di kampus tapi juga mendapatkan penerapan di dunia kerja,” ujar

Shared Service (CSS) menjelaskan mengenai struktur organisasi CSS,

Baskoro, dosen pembimbing yang mewakili mahasiswa jurusan

implementasi ERP di Pertamina, serta bagaimana sebuah sistem ERP

Teknik Komputer Informatika, Institut Teknologi Sepuluh November

bisa mendukung proses bisnis perusahaan.

(ITS) Surabaya yang berkunjung ke Pertamina pada (24/10/2011)

Bagi CSS Pertamina, dengan adanya kunjungan mahasiswa,

Rombongan mahasiswa yang berjumlah 100 orang diterima oleh

menunjukkan bahwa teknologi informasi di Pertamina telah menjadi

Panji Sukarno, dari bagian Data dan Informasi Sekretaris Perseoran.

referensi bagi mahasiswa untuk menimba ilmu. Selain tentunya juga

Panji berbagi pengetahuan seputar sejarah dan bisnis Pertamina.

merupakan upaya perusahaan memberikan kontribusi nyata kepada

Acara yang berlangsung di Lantai Ground Gedung Utama Pertamina

dunia pendidikan di Indonesia. •CSS

Foto : wahyu nugraha ruslan
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SAID REZA PAHLEVY

PEMBUKAAN
PROGRAM BPA BATCH 2
JAKARTA – Sebanyak 262 orang peserta
mengikuti pembukaan program Bimbingan
Praktis Ahli (BPA) Pertamina Batch 2 Tahun
2011 di Gedung Pertamina Pusat , Jakarta,
pada (14/12/2012). Calon BPA ini akan
ditempatkan di 130 posisi di Direktorat
Pengolahan dan 132 posisi di Direktorat
Pemasaran dan Niaga. Acara pembukaan
ini dibuka secara simbolis oleh Direktur
SDM Rukmi Hadihartini. Turut hadir Direktur
Pemasaran dan Niaga Djaelani Sutomo serta
Direktur Pengolahan Edi Setianto.•PRIYO Widiyanto

yayok t. wisanggo

Foto : TATAN AGUST RST

Direktur Keuangan
PT Pertamina Hulu Energi

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : priyo widiyanto

VP Shared Processing Center
Corporate Shared Service
General Affairs Directorate

PERAYAAN NATAL DI FUEL RETAIL
MARKETING REGION I
wahyu wijaya

MEDAN - Perayaan Natal merupakan kesempatan bagi
keluarga besar Fuel Retail Marketing Region I untuk dapat
menghayati kembali makna dan esensi sebagai modal
dalam penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran
agama karena merupakan faktor yang sangat menentukan
kualitas kerja serta pengabdian seseorang terhadap
perusahaan. Hal itu diungkapkan oleh Manager Engineering
Services Region I, FM Anggoro W di hadapan keluarga
besar umat Kristiani Fuel Retail Marketing Region I pada
(16/12/2011) di Gedung Aula Serbaguna Kantor Unit
Pertamina Medan. Sementara itu Panitia Perayaan Natal PT
Pertamina Marketing & Trading Region I, Timbul Simorangkir
juga mengungkapkan berharap makna perayaan Natal
ini tidak hanya seremonial saja, tetapi hendaknya dapat
diamalkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan seharihari.•FRM REGION I

Hujan Badai

Siang hari di warung Mang Warta.
Pak Joni
: Eh Bu Tina.... Gimana kabarnya?
Bu Tina
: Alhamdulillah... baik Pak...
Pak Hamzah : Syukur deh, saya denger Kamis kemarin
mobilnya di jalan kena musibah ya...
Bu Tina
: Iya Pak... Tapi semua sudah diurus
suami saya. Alhamdulillah kami berdua
gak cedera.
Pak Joni
: Wah, saya baru denger nih... Bu Tina
kecelakaan?
Bu Tina
: Ya gitu deh Pak... Ketiban pohon di jalan
pas hujan besar kemarin... Untungnya
yang kena bagian belakang. Saya sama
suami aman... Cuma shock aja nih....
Iyum
: (sambil membersihkan meja) Pasti pas
hari Kamis minggu lalu ya Bu....? Iyum
sampe takut deh...
Ujang
: (sambil menyerahkan soto ayam
pesanan Pak Hamzah) Punten Pak,
ini sotonya. Ih si Iyum mah... Ada
aja komennya kalo dengerin orang
ngobrol....
Bu Hani
: Hehehehe... Jangan sewot terus atuh
Jang... Iyum kan cuma ngobrol aja sama
saya... Bukan sama cowok...
Ujang
: Ah Ibu mah...
Pak Hamzah : Hahahahaha malu dia... Eh, ngomongngomong, sekarang suami Ibu lagi
sibuk ngurusin mobil itu dong...
Bu Hani
: Iya Pak.... Yahhh, namanya musibah kita
gak pernah tau ya... Tapi memang kalo
sudah di musim hujan begini, pohonpohon besar harus mulai dipangkas...
Biar tidak mencelakakan pengguna
jalan....
Pak Joni
: Betul Bu... Di tempat kerja kita ini juga
seharusnya mulai dipotong dahan-dahan
pohon yang sudah besar-besar itu... Biar
kalau ada hujan badai seperti minggu
lalu, kendaraan yang diparkir di bawah
pohon-pohon itu tidak jadi korban...
Bu Tina
: Wah betul itu Pak....MP

Peringatan Natal
di PEP Field Pangkalan Susu
Pangkalan Susu – Badan Koordinasi
Umat Kristen (BAKOR UMKRIS) mengadakan
Kebaktian Perayaan Natal di Gedung Petro Ria
PT Pertamina EP Field Pangkalan Susu, pada
(15/12/2011). Pdt. Effi R. A. Sianturi, S.Th.
memimpin acara tersebut. Ketua Bakor Umkris
PEP Pangkalan Susu Daniel Munthe, mengajak
seluruh Pekerja yang hadir untuk berintropeksi
diri. Penampilan yang apik juga ditampilkan oleh
Vocal Group GPIB, Muda – Mudi HKBP, ibu-ibu
Bakor Umkris dan persembahan dari Sekolah
Minggu. Selain serangkaian acara liturgi, turut
diserahkan bantuan dana pengembangan
gereja kepada tujuh gereja, serta bantuan
sosial kepada 71 keluarga kurang mampu di
Kecamatan Pangkalan Susu. Tidak lupa juga
undian doorprize dengan hadiah Utama TV
21” diundi secara langsung oleh Sigit Gunanto,
selaku Field Manager PT Pertamina EP
Pangkalan Susu.•PEP PANGKALAN SUSU

Foto : PEP FIELD PANGKALAN SUSU

Warung Kopi

Foto : FRM REG. I

Operational Risk Manager
Refining Directorate

Foto : PEP

Audit Proses Lifting
Crude Field Sangsanga
SANGASANGA - GM UBEP Sangasanga & Tarakan,
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Clino Gigi di Pangkalan Susu
PANGKALAN SUSU - PT Pertamina EP Bekerja sama dengan
Obor Berkat Indonesia mengadakan Program Sehat Bersama
Pertamina Program Clino Gigi di Gedung Aula SD Dharma
Patra Kompleks PT. Pertamina EP Field Pangkalan Susu, pada
(17/12/2011).
Selain SD Dharma Patra, ada dua Sekolah Dasar lain yang
diajak berpartisipasi pada serangkaian acara Peringatan HUT
ke-54 yaitu SDN Tanjung Pasir dan SDN Alur Cempedak.
Program ini dimulai dengan penyuluhan gigi, sikat gigi bersama
dan pemeriksaan gigi oleh dokter gigi yang tergabung dalam
Yayasan Obor Berkat Indonesia (OBI) Perwakilan Medan.
Program ini merupakan program edukasi kesehatan kepada
masyarakat, khususnya generasi muda untuk menyadari
pentingnya kesehatan gigi dan mulu yang selama ini dipandang
sebelah mata. “Banyak orang menganggap sepele mengenai
kesehatan gigi dan mulut, padahal dampaknya cukup besar
terhadap fungsi organ lainnya,” ujar Victorio Chatra, staf CSR
PEP Field Pangkalan Susu.
Keceriaan dan antusias anak-anak terlihat saat mereka
mengantri pendaftaran pemeriksaan gigi. Dengan didampingi
orangtua, anak-anak tersebut diperiksa secara bergiliran. “Kami
sengaja mengundang orangtua untuk hadir dalam pemeriksaan,
agar saat tindakan seperti pencabutan dilakukan mendapatkan
izin dari orangtua. Ini adalah kode etik dan prosedur yang harus
diikuti,” ujar Pascaldie Rifai, Koordinator OBI Medan.

Foto : PEP FIELD PANGKALAN SUSU
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Pemeriksaan gigi oleh dokter gigi dalam program Clino Gigi di Pangkalan Susu.

Sebelumnya, pada (5/12/2012) Pertamina EP juga
membagikan kacamata gratis ke SD dan SMP yang ada di
Pangkalan Susu, Besitang dan Brandan Barat. Program yang
diberi nama Bright With Pertamina ini menjaring 300 siswa
dengan tingkat kemampuan baca kurang yang diharapkan
mampu meningkatkan prestasi belajar mereka di sekolah.•PEP
FIELD SANGASANGA

Herutama Trikoranto, Kepala SPI Hazairin bersama
Tim BP Migas yang dikoordinatori oleh Kepala Divisi
Pemeriksa Perhitungan Bagian Negara Parulian
Sihotang, melaksanakan management walkthrough
dan audit proses lifting crude di Field Sangasanga,
pada (21/12/2011).
Rombongan yang didampingi Field Manager
Sangasanga Ali Rochmad ini melakukan tatap muka
dengan para asisten manager, kepala bagian dan staf
di Gedung Training Center Field Sangasanga.
Dalam kesempatan tersebut, GM UBEP Sanga
sanga & Tarakan, Herutama Trikoranto menjelaskan
tentang pengoperasian Field Sangasanga. “Field ini
merupakan salah satu mestro industri migas dunia
karena telah dioperasikan sejak 1897 hingga saat
ini. Produksi semakin meningkat sejak lapangan
kembali dikelola oleh Pertamina EP pada 15 Oktober
2008,” jelasnya.
Herutama juga menyampaikan kepada BPMigas
tentang rencana Field Sangasanga akan melakukan

Pelatihan Budidaya Bebek di Pendopo
PENDOPO - PT Pertamina EP
Field Pendopo mengadakan
pelatihan budidaya ternak
bebek untuk pemuda karang
taruna yang berada di wilayah
kerja perusahaan. Pelatihan
tersebut diselenggarakan
pada (1/12/2012) di Gedung
Arsendora, Komperta Pen
dopo.
Kegiatan ini merupakan
salah satu program Corporate
Social Responsibility PEP Field
Pendopo dan diresmikan oleh
Field Manager Pendopo.

PT Pertamina EP Region
Sumatera senantiasa
memberikan kontribusi untuk
stakeholder dan khususnya
kali ini dalam bidang ekonomi.
Kegiatan ini terselenggara
berkat kerja sama antara
Perusahaan dengan Komu
nitas Wong Pendopo (KWP).
Terdapat tiga kabupaten
yang merupakan wilayah
kerja Pendopo, yaitu Muara
Enim, Musi Rawas, dan Musi
Banyuasin. Pemuda karang
taruna yang mengikuti pe

latihan berasal dari ketig a
kabupaten tesebut. Pem
bukaan acara dimulai
dengan ucapan selamat
datang dari Field Manager
PT Pertamina EP Field
Pendopo yang diwakili oleh
M. Nur. Dalam sambutannya,
beliau mengatakan bahwa
diharapkan para peserta
dapat menyerap dan meng
aplikasikan ilmu yang diberikan
dalam pelatihan tersebut.
Penyuluh yang mem
ber ikan pelatihan kali ini

adalah tim dari Komunitas
Wong Pendopo dan Dinas
Peternakan Kabupaten Ogan
Ilir yang diwakili oleh Aldi
Zulkarnain. Terdapat tiga
materi yang dipaparkan, yaitu
‘Perspektif Budidaya Bebek
Potong dari Sudut Agrobisnis’,
‘Teknik Budidaya Bebek
Potong Secara Insentif’,
dan ‘Aplikasi Budidaya Be
bek Potong’. Kegiatan ini
ditutup dengan foto bersama
penyuluh dan panitia.• PEP FIELD
PENDOPO

sharing fasilitas trunkline dengan Vico Indonesia.
“Sharing fasilitas ini dilakukan karena alur Sungai
Sangasanga dan Sungai Mahakam saat ini sangat
ramai aktifitas ponton batubara sehingga menyulitkan
dan membahayakan pengangkutan crude dengan
barge ke Balikpapan. Karena itu, kami butuh
dukungan BP Migas,” pungkas Heru. Ini adalah salah
satu upaya yang dilakukan oleh Pertamina EP demi
mencapai target produksi Migas nasional.
Parulian Sihotang memberikan apresiasi atas
keberhasilan Field Sangasanga mengoperasikan
lapangan tua dengan tren produksi yang selalu
meningkat. Hal ini dapat dijadikan dasar pertimbangan
untuk meyakinkan pemerintah bahwa Pertamina EP
memiliki kemampuan mengelola lapangan migas di
Indonesia. Parulian menambahkan bahwa saat ini
Pertamina EP menjadi tulang punggung lifting crude
Indonesia.
Selanjutnya rombongan diajak untuk menyusuri
alur dan proses pengiriman crude dari Sangasanga
ke Balikpapan melalui sungai.•PEP SANGASANGA

1000 Tanaman untuk Tarakan
TARAKAN - Memperingati
Hari Menanam Pohon Indo
nesia dan Bulan Menanam
Nasional pada Desember
lalu, Pertamina EP (PEP)
m e n y u m b a n g k a n 1 . 0 0 0
bib it tanaman untuk kota
Tarakan.
Bibit tanaman yang ter
diri dari Trembesi 500 po
hon, Mahoni 250 pohon
dan Tanjung 250 pohon ter
sebut diserahkan oleh Field
Manager UBEP Sangasanga
& Tarakan – Tarakan Field
W iko Migantoro kepada
Sekretaris Kota Tarakan H.

Badrun.
Partisipasi PEP ini me
rupakan bagian dari program
penanaman yang dilaksanakan
oleh Dinas Kehutanan,
Pertambangan dan Energi
Kota Tarakan yang dipusatkan
di lahan WKP (Wilayah Kua
sa Pertambangan) milik PEP
UBEP Sangasanga & Tarakan
– Tarakan Field.
Dalam kesempatan
ters ebut, Sekretaris Kota
Tarakan H. Badrun menjelas
kan bahwa kegiatan ini
merupakan gerakan massal
yang bertujuan untuk men

cegah terjadinya bencana
banjir dan longsor, konservasi
keanekaragaman hayati
(biodiversity), penyerapan
karbon di atmosfir untuk
mencegah dampak per
ubahan iklim, serta men
dukung pembangunan ke
tahanan pangan, energi
dan ketersediaan air untuk
kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut
2.000 bibit tanaman jenis
Nyamplung ditanam di lahan
tanam yang dipilih (WKP).
Pemilihan lokasi penanaman
berada di WKP Kelurahan

Kampung Enam dengan
pertimbangan karena di lokasi
tersebut akan dijadikan taman
dan museum Migas yang
merupakan bentuk kerja sama
PEP dengan Pemerintah Kota
Tarakan.
“Rencana pembangunan
sudah dikoordinasikan
dengan Pemkot Tarakan.
Nantinya fasilitas umum itu
menjadi lokasi wisata Migas
dan pendidikan untuk pelajar,”
jelas Wiko Migantoro di selasela kegiatan penanaman
pohon.•PERTAMINA EP
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DUMAI - Dua balita dari Posyandu Binaan Pertamina

54.000 Mangrove
untuk Tambakrejo, Semarang

RU II mendapatkan predikat juara dalam Lomba

SEMARANG - GM Fuel Retail

Balita Sehat Tingkat Kota Dumai Tahun 2011. Dua

Marketing (FRM) Region IV

Kegiatan penanaman

balita tersebut adalah Randi dari Posyandu Kamboja

Rifky E. Hardijanto dan pekerja

mangrove ini sejalan dengan

III Bukit Datuk dan Arkan dari Posyandu Aster Bukit

Pertamina Pemasaran Jateng

kegiatan Pertamina Sobat

Datuk. Randi mendapatkan Juara I kategori umur

& DIY melakukan penanaman

B u m i y a n g b e ro r i e n t a s i

6-24 bulan dan Arkan mendapatkan Juara III kategori

54.000 bibit mangrove di

pada percepatan perbaikan

Tambakrejo Semarang, pada

lingkungan dan berkontribusi

(9/12/2012). Aksi ini sebagai

dalam pengurangan emisi

bentuk kepedulian Pertamina

karbon dengan kegiatan

terhadap perkembangan

utama berupa ‘Menabung

ekosistem perairan dan

100 Juta Pohon’.•FRM REG. IV

2-5 tahun.
Penyerahan tropi dan hadiah Lomba Balita
Sehat tersebut dilaksanakan pada Peringatan Hari
Kesehatan Nasional (HKN) Ke-47 pada Minggu
(4/12/2011) di Pendopo Sri Bunga Tanjung, Dumai.
Tropi dan hadiah tersebut diserahkan oleh Legal &
General Affairs Manager RU II Fardi.
Pada kesempatan itu, Legal & General Affairs
Manager Fardi juga menyerahkan secara simbolis
kunci mobil ambulance bantuan RU II kepada
Pemko Dumai yang diterima oleh Walikota Dumai
Khairul Anwar.
Lomba Balita Sehat Tingkat Kota Dumai Tahun
2011 yang dilaksanakan pada (23/11/2011) di
Akademi Keperawatan (Akper) Sri Bunga Tanjung
Dumai tersebut diikuti sekitar 100 balita yang berasal
dari puskesmas, RSUD, rumah sakit swasta, balai
pengobatan, dan rumah bersalin se-Kota Dumai.
Kriteria yang dinilai adalah imunisasi, kesehatan gigi
anak, dan aspek-aspek lainnya.
Lomba Balita Sehat tersebut adalah salah
satu bagian dari program Sehat Anak Tercinta
dan Ibu (SEHATI) Pertamina RU II bekerja sama
dengan Dinas Kesehatan Kota Dumai. Program
SEHATI merupakan program CSR Pertamina yang
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wilayah pesisir.

Foto : FRM REG. IV

Balita Sehat
Kota Dumai
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mengatasi abrasi pantai di

Peduli Ibu dan Balita
Plaju – Ada tangis, tawa, dan pola tingkah lucu lainnya dari
para balita yang menjadi peserta program Corporate Social
Responsibility (CSR) bidang Kesehatan yaitu Pertamina Sehati.
Melalui program tersebut, Refinery Unit III menggandeng unsur
pemerintah setempat, Puskesmas beserta masyarakat yang
memiliki balita untuk mendukung pentingnya “Hidup Bersih
dan Sehat”.
Kegiatan yang melibatkan sebanyak 1.300 ibu dan balita ini,
diselenggarakan di 12 kelurahan yang terletak di Kecamatan
Plaju dan Kecamatan Banyu Asin 1 yang merupakan wilayah
ring 1 operasional kilang RU III. Gelaran roadshow Pertamina
Sehati dimulai pada 1 Desember 2011 di Kelurahan Mariana,
Kecamatan Banyu Asin 1 dan berakhir pada 9 Desember
2011.

“Status gizi ibu dan balita seharusnya mendapat perhatian
kita semua karena dengan keadaan status gizi yang baik pada
ibu dan balita, ini menjadi modal dalam mempersiapkan gene
rasi yang sehat untuk memimpin bangsa di masa depan,” papar
Manager Legal & General Affairs RU III Migdad.
Dalam kesempatan tersebut, RU III juga menyediakan
bantuan alat-alat kesehatan bagi Puskesmas, Puskeskel,
dan Posyandu setempat, berupa timbangan bayi, timbangan
dewasa, termometer, dan staturmeter. Selain itu, RU III membe
rikan bantuan 1.900 bibit pohon buah kepada unsur Muspika
dan para peserta program.
Selain diberikan penyuluhan mengenai Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS) serta Gizi Seimbang Balita, dilakukan juga
pemeriksaan gizi dan kesehatan para balita.•RU III

mendukung pencapaian Millenium Development
Goals (MDGs). Program yang diperuntukkan bagi
posyandu balita di sekitar wilayah operasional RU
II ini bertujuan menurunkan angka kematian bayi
(AKB) dan angka kematian ibu (AKI). Terdapat 10
posyandu yang menjadi binaan RU II, yaitu Posyandu
Nelayan Tanjung Palas, Posyandu Rejosari Tanjung
Palas, Posyandu Kutilang Jaya Mukto, Posyandu
Bunga Tujuh Bukit Batrem, Posyandu Paus Teluk
Binjai, Postyandu Kamboja II Mekar Sari, Posyandu
Kamboja III Bukit Datuk, Posyandu Aster Bukit Datuk,
Posyandu Cemara Bukit Timah, dan Posyandu
Teratai Ratu Sima.•RU II

Fasilitas Pendidikan untuk Krueng Raya
Krueng Raya - Pertamina kembali menunjukkan kepe
duliannya kepada dunia pendidikan dengan membantu sarana
dan prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Krueng
Raya, pada (15/11/2011). Bantuan yang diberikan berupa
komputer, lemari, rak buku dan meja kursi senilai Rp 175 juta.
Ini merupakan kali kedua Pertamina membantu MIN Krueng
Raya setelah merekonstruksi sekolah ini pasca tsunami sekitar
7 tahun silam.
Sales Area Manager Fuel Retail Marketing Aceh, Iqbal DK

berharap bantuan ini dapat meningkatkan semangat belajar
siswa MIN di Krueng Raya. “Kami memandang penting
pendidikan, sebagai pintu gerbang keberhasilan anak bangsa”,
ujar Iqbal.
Di saat yang bersamaan, Senior Educational Officer CSR
Pertamina, Susilawati mengatakan bahwa komitmen Pertamina
di bidang pendidikan dikarenakan Pertamina ingin ikut ambil
peran dalam mempersiapkan negeri ini memiliki penerus bangsa
yang berkualitas.•FRM REG. I

Foto : RU II

31 Ribu Bibit Lele dari Pertagas

Walikota Dumai Khairul Anwar, Wakil Walikota Dumai, Legal & General Affairs
Manager Fardi foto bersama pemenang balita sehat.

BITUNG - Guna meningkatkan taraf hidup dan perbaikan
ekonomi warga Desa Bunder dan Desa Kadu Jaya, Pertamina
Gas (Pertagas) Area Jawa Bagian Barat (JBB) Distrik Bitung
memberikan bantuan usaha ternak lele kepada kelompok Patra
Ternak Ikan Lele (PATIL), pada (11/11/2011).
Bantuan senilai Rp 19 juta ini diserahkan oleh Kepala Distrik
Bitung Area JBB Pertagas Sri Umi Astuti dan disaksikan Lurah
Bunder, Kepala Desa Kadu Jaya dan Staf BPLHD Tangerang.
Bantuan tersebut berupa 31 ribu ekor bibit lele, pakan ikan,
pelatihan budidaya lele, dan pemasarannya.
Dengan terbatasnya lahan yang dimiliki masyarakat maka

sistem pembuatan kolamnya menggunakan papan yang dilapisi
terpal. Pertagas membantu pembuatan 9 kolam sebagai
usaha awal program ini. Pertagas juga mendatangkan tenaga
ahli lele dari Tenjo, Bogor untuk memberikan penyuluhan dan
pendampingan. Bibit lele yang dibiakkan dalam waktu 3 bulan
sudah bisa dipanen.
“Kami berharap, program ini mampu memotivasi warga
untuk lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan
buat keluarga. Dengan pelatihan budidaya ternak lele ini,
kelompok PATIL bisa memberikan ilmunya kepada warga
lainnya,” ujar Sri Umi Astuti.•PERTAGAS
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JAKARTA – Kekuasaan atau
kedaulatan migas tidak akan hilang
oleh pihak asing. Untuk itulah jika
Pertamina ingin dibebaskan dalam
bersaing, jangan ada kebijakan
yang melindungi. Pertamina harus
dibebaskan dari misi-misi non core
business-nya agar lebih fokus dalam
mengelola migas.
Jusul Kalla menyatakan hal
tersebut ketika menjadi salah satu
narasumber Seminar Nasional
di Lantai Ground Kantor Pusat
Pertamina, Kamis (22/12/2012).
Kegiatan ini diadakan Serikat Pekerja
Pertamina Hulu (SPPH) dalam
rangka membangun sumbangan
pemikiran bagi perubahan yang
diperlukan dalam rencana revisi
UU Migas terutama yang berkaitan
dengan peran Pertamina sebagai
perusahaan energi migas nasional.
Selain Jusul Kalla, seminar
yang dimoderatori oleh anggota
DPR RI Komisi VII Bobby Rizaldy ini
menghadirkan pembicara Menteri
BUMN Dahlan Iskan, Wakil Menteri
ESDM Widjajono Partowidagdo, dan
pengamat migas nasional Kurtubi.
Jusuf mengatakan, yang
membawa bangsa ini menjadi
sejahtera adalah bukan sekadar
pasal-pasal dalam undang-undang,
tetapi adalah spirit kerja dan
produktivitas Pertamina sebagai
salah satu powerhouse Indonesia.
Sementara Menteri Negara
BUMN Dahlan Iskan menegaskan,
yang menentukan maju mundurnya
Pertamina adalah dari internalnya
sendiri. Yaitu, para karyawan,direksi
dan juga komisarisnya.
“Sudah ada 18 kewenangan dari
kementerian BUMN yang membuat
perusahaan bisa bergerak lebih
leluasa lagi. Yang paling penting
adalah iklim BUMN harus korporasi,
jangan seperti instansi lagi. Pertamina
harus independen, bebas dari
intervensi pihak luar,” tegas Dahlan.
Sekjen SPPH, Uky M. Masduki
mengharapkan dengan adanya
seminar ini diharapkan para peserta
seminar yang umumnya adalah para
pekerja Pertamina memperoleh
pencerahan atas perkembangan,
dampak dan perubahan UU Migas
bagi Pertamina sebagai NOC
Indonesia.
“Karena itulah dibutuhkan peran
pekerja untuk sumbang saran
pemikiran dalam upaya perbaikan
dan pengelolaan industri migas
nasional, khususnya bagi Pertamina,”
kata Uky.
Tema yang diangkat dalam
seminar nasional untuk bangsa ini
adalah “Menggagas Konsep Ideal
Pengelolaan Migas di Indonesia dan
Peran Terbaik Pertamina sebagai
Perusahaan Energy atau Migas
Nasional dalam RUU Perubahan
Undang-Undang Migas”.•IRLI KARMILA
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Direktur Utama Pertamina:

Tugas Ini Tanggung Jawab Bersama
Penugasan penyediaan dan
pendistribusian BBM bersubsidi
merupakan tanggung jawab bersama dan
diharapkan mampu melayani kebutuhan
BBM masyarakat secara bersama-sama.
JAKARTA - Direktur Utama Pertamina Karen Agus
tiawan mengajak AKR Corporindo, Petronas, dan
PT Surya Parna Niaga bersama-sama menjalankan
penugasan PSO BBM 2012 ini dengan maksimal.
“Sebab, permasalahan distribusi BBM di Indonesia
sangat kompleks dan paling sulit karena kondisi
geografisnya. Adanya disparitas harga yang memicu
tindak penyelewengan, isu-isu tersebut kerap men
jadikan reputasi Pertamina negatif,” kata Karen.
Karen mengajak ketiga badan usaha itu dapat
bekerja dan mengawasi bersama-sama dengan BPH
Migas, TNI/Polri dan pemerintah daerah (pemda),
“Sehingga jika ada penyelewengan, tiga badan usaha
lainnya ikut bertanggung jawab,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Menteri ESDM
Jero Wacik. Menurutnya, tugas PSO BBM ini adalah
pekerjaan yang sulit. “Apalagi harus membagi BBM
sampai ke konsumen yang berada di pelosokpelosok dan pulau-pulau terpencil,” ujar Jero.
Kendati demikian, Jero optimis dengan kinerja badan
usaha pengemban amanat ini. Apalagi Pertamina
yang telah menjalankan penugasan BBM PSO
puluhan tahun. “Yang perlu diingat oleh keempat
perusahaan ini adalah penugasan ini semata-mata
untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Jero.
“Mari kita awasi pendistribusian BBM ini dengan
baik. Kepada badan usaha yang mendapatkan tugas
ini harus dapat dijaga dengan baik,” tegasnya.
Sementara Kepala BPH Migas Tubagus Har
yono menjelaskan tahun ini pemerintah akan
mendistribusikan BBM bersubsidi di dalam negeri
sebesar 37,5 juta KL, dengan rincian bensin premium
mogas 21,9 juta KL, Solar sebesar 13,9 juta KL dan
Kerosene 1,7 juta KL.
Tubagus mengatakan bahwa Pertamina akan

Foto : KUNTORO

Pertamina Harus
Lebih Fokus

No. 02

UTAMA

Tahun ini Pertamina mendapatkan jatah 99,6 persen dari 37,5 juta KL BBM PSO yang harus disalurkan
ke seluruh Indonesia.

menyalurkan Premium, Solar, serta Gas. AKR Corporindo akan menyalurkan
Premium Mogas 88 dan Solar, Petronas menyalurkan Premium dan Mogas 88,
sedangkan Surya Parna Niaga hanya menyalurkan jenis Solar.
“Pertamina akan menyalurkan ketiga jenis tersebut dan jumlahnya mayoritas
sekitar 99,6%. AKR Corporindo akan salurkan 112 ribu KL BBM PSO dengan
rincian 90 ribu KL Solar dan 12 ribu KL untuk Premium. SPN kebagian 34.128
KL hanya untuk Solar, sedangkan Petronas akan salurkan 22 ribu KL Premium,”
jelas Tubagus.
Lokasi penugasan tiga badan usaha yang mendampingi Petamina tersebut
berada di luar Pulau Jawa dan Bali, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Hadirnya ketiga badan usaha ini berfungsi untuk mengisi daerah-daerah atau
titik yang selama ini belum mendapatkan pelayanan dan pendistribusian BBM
bersubsidi.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Tahun Baru 2012 :
Stok BBM dan LPG Nasional Aman
JAKARTA - Dalam rangka memantau
ket ersediaan pasokan Bahan Bakar
Minyak (BBM) dan LPG, Menteri Energi
Sumber Daya Mineral RI Jero Wacik
didamp ingi Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan, Kepala BPH Migas
Tubagus Haryono beserta jajaran Direksi
dan Komisaris Pertamina melakukan sidak
ke Terminal BBM Pertamina di Plumpang,
pada (30/12/2012).
Sebelum melakukan kunjungan, Menteri
ESDM Jero Wacik mendengarkan laporan
Dirut Pertamia Karen Agustiawan mengenai
kesiapan distribusi BBM dan ketahanan stok
BBM Pertamina selama tahun baru 2012.
Stok BBM nasional pada status 28

Desember 2011 dalam kondisi “Aman”,
dengan rata-rata stok pada periode tersebut
yaitu Premium 16,87 hari, Minyak Tanah
57,92 hari, Minyak Solar 20,23 hari, Avtur
29,37 hari, Pertamax 63,71 hari dan
Pertamax Plus 109,64 hari.
Sedangkan stok LPG nasional ber
dasarkan status 28 Desember 2011 sebesar
133,255 metrik ton dan konsumsinya
sebesar 14,251 metrik ton sehingga ke
tahanan stok LPG nasional 9,35 hari atau
terbilang “Aman”.
Untuk proyeksi stok ketahanan hari
dari BBM dan LPG untuk kurun waktu 22
Desember 2011 sampai dengan 7 Januari
2012 yaitu Premium 18,37 hari, Miyak Tanah

75,14 hari, Solar 18,18 hari, Avtur 29,82 hari,
Pertamax 58,54 hari, Pertamax Plus 122,64
hari dan LPG 12,42 hari.
Dalam kunjungan tersebut, Jero Wacik
beserta jajarannya meninjau Terminal BBM
Plumpang yang berfungsi untuk menyuplai
kebutuhan BBM bagi sekitar 800 SPBU di
Jabodetabek. Dalam kesempatan itu juga,
Jero meresmikan safety briefing room sebelum
memasuki area Depo Plumpang.
“Tujuan kunjungan kerja kali ini tidak hanya
mendengarkan laporan saja namun untuk
memastikan ketahanan stok BBM dan LPG
aman dengan terjun langsung ke lapangan.
Kesiapan yang dilakukan Pertamina saya nilai
bagus sekali,“ kata Jero.•IRLI KARMILA

