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Seperti diketahui, Pertamina telah dua kali menerbitkan surat
utang global (Global Bond) tahun 2011 dan 2012. Penerbitan perdana
2011 mampu meraup dana US$ 1,5 miliar. Sedangkan tahun 2012,
nilai penerbitan Global Bond Pertamina mencapai US$ 2,5 miliar.
Kedua bond ini terbagi atas dua jangka waktu (tenor) 10 dan 30 tahun,
sesuai rencana penggunaan dana untuk ekspansi bisnis hulu yang
berkarakteristik long-term investment. Pada masa penerbitannya,
secara agregat distribusi alokasi Global Bond Pertamina 2011 dan
2012 tercatat berasal dari investor AS sekitar 40%, Eropa 25%,
dan Asia 35%. Banyaknya minat investor asing terhadap obligasi
Pertamina mencerminkan kepercayaan komunitas pasar surat utang
internasional terhadap perseroan, terutama berdasarkan histori kinerja
keuangan, operasional, aspek transparansi perusahaan, dan prospek
bisnis ke depan.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi Direktur Marketing & Trading Hanung Budya melakukan sahur on the road ke beberapa tempat di wilayah
Jabodetabek. Sahur on the road ini dimaksudkan untuk memberikan support kepada frontliner Pertamina yang melayani konsumen dan memastikan kesiapan
beroperasi 24 jam selama Ramadan dan Lebaran.

Sahur on the Road :
Salah satu pemegang obligasi (bondholder) Global Bond 2012
Pertamina adalah Pacific Investment Management Company, LLC
(PIMCO) yang saat penerbitan memiliki US$ 80 juta. Berdasarkan
situsnya, per 30 Juni 2012 PIMCO memiliki dana kelolaan investasi
sebesar US$ 1,82 triliun (lebih dari Rp 17 ribu triliun) dan menjadi
investment bank terbesar di dunia. Selain itu, The Bank of New York
Mellon Corporation (BNY Mellon) juga memiliki bond Pertamina 2012
sebesar US$ 20 juta pada saat penerbitan. Per 30 Juni 2012, BNY
Mellon memiliki total dana kelolaan hingga US$ 1,3 triliun (lebih dari
Rp 12 ribu triliun).
Kedua bondholders tersebut pernah berkunjung ke Pertamina
dalam rangka company visit untuk melakukan update informasi
korporat. Sehingga pada kedatangannya (25/6) ke kantor Pertamina,
BNY Mellon berniat menambah kepemilikannya di bond Pertamina
karena memandang telah lebih memahami prospek bisnis perusahaan.
Selain PIMCO dan BNY Mellon, Fungsi IR Pertamina bersama dengan
Fungsi Pendanaan dan fungsi lainnya telah menerima kunjungan dari
24 institusi keuangan global sejak Januari 2012 hingga saat ini, untuk
keperluan company visit serupa.
Pertamina kini telah dipandang setara dengan perusahaan publik
dan menjadi perhatian komunitasi ekonomi internasional. Seiring
dengan itu, perusahaan pun dituntut untuk senantiasa menaati
peraturan yang berlaku, terutama pada penerbitan surat utang
internasional, seperti 144A, Regulation S, Sarbanes Oxley Act, Iranian
Sanction Act, serta peraturan bursa Singapura (SGX) dimana obligasi
Pertamina tercatat. Hal ini tentunya menjadi pemicu bagi perusahaan
untuk senantiasa menjaga kinerja bisnis dan keuangan Pertamina,
serta mengedepankan aspek transparansi dalam melakukan proses
bisnisnya.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.

Direksi Pastikan Kesiapan Operasional
Selama Ramadan dan Lebaran
Untuk memastikan
kesiapan seluruh
infrastruktur dan SDM
Pertamina dalam
melayani kebutuhan
BBM dan LPG selama
Ramadan dan Lebaran,
Direksi melakukan sahur
on the road ke SPBU,
Depo LPG dan TBBM di
wilayah Jabodetabek.

Jakarta - Menurut Direktur
Utama Karen Agustiawan,
kesiapan seluruh komponen
Pertamina ini membuktikan
keseriusan perusahaan dalam
melayani masyarakat Indonesia.
“Semua infrastruktur dan SDM
harus mampu bekerja mak
simal 24 x 7 nonstop agar

masyarakat dapat menjalankan
puasa dan mudik Lebaran
dengan nyaman,” tegasnya
saat mengikuti sahur on the
road, di hari ke-12 puasa
Ramadan, (31/7).
Dalam kesempatan ter
sebut, Karen mengungkapkan,
selain untuk memastikan
kesiapan operasional selama
puasa dan lebaran, kegiatan
ini juga merupakan salah
satu bentuk silaturahmi dan
apresiasi manajemen ter
hadap frontliner. “Anda yang
bertugas di SPBU, Depo
LPG dan dimanapun, adalah
garda terdepan kami yang
bekerja setiap hari 24 jam dan
memastikan semuanya berjalan
lancar. Jad i ini merupakan
bentuk apresiasi kami, bertemu
langsung dan mengajak sahur

bersama,” ungkap Karen sam
bil tersenyum.
Starting point sahur on
the roaddilakukan di SPBU
COCO 31.129.02 Kuningan.
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan bersama
Direksi lainnya membagikan
paket sahur untuk para
operator SPBU yang tengah
bekerja, serta supir taksi
dan pengendara motor yang
kebetulan mampir saat itu.
Para operator SPBU
ters ebut tidak menyangka
dapat bertemu dan ber
binc ang langs ung dengan
jajaran manajemen tertinggi
BUMN terbesar di Indonesia
ini. Contohnya Sug eng dan
Sopian, yang merasa bahagia
bisa berbincang langsung
dengan Direktur Utama Per

tamina Karen Agustiawan.
Kegiatan dilanjutkan de
ngan pembagian paket sahur
kepada petugas operasional di
Depo LPG Tanjung Priok dan
berakhir di TBBM Plumpang.
Tak lupa, Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan
menyambangi para supir truk
angkut BBM dan pekerja
operasional yang tengah ber
tugas untuk mengajak santap
sahur bersama.
Sebelum makan sahur
bers ama, Direksi menyimak
presentasi GM Fuel Retail Mar
keting Region III Hasto Wibowo
tentang kesiapan Satgas Idul
Fitri 2012 untuk wilayah kerja
Jabodetabek dan Jawa Barat
yang menjadi wilayah kerja
FRM Region III.•SAHRUL HAETAMY
ANANTO
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MISI
Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

AKSELERASI
PEMBINAAN SDM
MASA DEPAN

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
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Pengantar Redaksi:
Dalam suatu kesempatan berbuka puasa, Dirut Pertamina Karen
Agustiawan memaparkan Visi Pertamina 2025. Dan hal yang paling
penting adalah bagaimana dengan kesiapan SDM Pertamina untuk
mengejar target 2025 itu. Kami pun berbincang dengan Direktur
SDM Evita M. Tagor untuk mengetahui lebih jauh lagi.
Minggu lalu, Ibu Dirut memaparkan Visi Pertamina 2025,
dan yang paling penting adalah bagaimana kesiapan SDM
Pertamina. Bagaimana Ibu Evita melihat hal ini? Ya, di dalam
paparan Visi Pertamina 2025, visi kita adalah menjadi energy holding
company yang diakui di dunia. Dan itu juga yang menjadi cita-cita
kita, Indonesia ini, Berdasarkan informasi, diketahui bahwa Indonesia
adalah satu-satunya negara yang tidak punya energy holding
company. Sehingga kita diminta menjadi pemrakarsa dari energy
holding tersebut. Tujuannya adalah Energy Champion di tahun 2025.
Namun ada beberapa tahapan di masing-masing direktorat, antara
lain visi kita untuk tahun ini adalah aggressive upstream, profitable
downstream.
Seperti kita ketahui, produksi Indonesia saat ini masih
menurun terus, tetapi satu-satunya KKKS yang bisa menaikkan
produksi hanya Pertamina. Sehingga kita diminta untuk bisa terus
meningkatkan produksi Indonesia. Sehingga di tahun 2025 mencapai
2,2 juta barel oil equivalent per day yang diharapkan.
Ini memang suatu tantangan, karena kalau di dalam negeri agak
sulit untuk mencapai 2,2 juta barel oil per day. Ladang-ladang kita
sudah semakin tua. Dan kemudian, ladang-ladang baru itu, lebih
banyak gas daripada minyaknya. Ada laut dalam yang sekarang
kita masuki namun belum kita ketahui berapa banyak oil yang
didapat. Sehingga jalan satu-satunya untuk mencapai visi 2,2 juta
barel oil equivalent per day di tahun 2025 itu kita harus pergi ke luar
Indonesia.
Nah, untuk di luar Indonesia ini, kita memerlukan tipe SDM
yang mungkin berbeda daripada yang kita miliki sekarang. Dari
demografi pekerja, kalau kita mau aggressive di upstream, pekerja
kita di upstream jauh lebih sedikit dibandingkan di downstream.
Mungkin di upstream ini secara keseluruhan hanya mencapai sekitar
2000 - 2500 pekerja. Sedangkan di downstream, kita punya 5500-an
pekerja di Pengolahan dan 4000-an di Pemasaran & Niaga. Jadi
sekitar 9.500 orang di hilir.
Jadi kalau kita mau melakukan aggressive in upstream, agak
sulit karena sumber dayanya agak terbatas. Ini yang harus kita
pikirkan. Kita lihat Petronas. Dia beroperasi di lebih 20 negara, Dia
tidak membawa orang Malaysianya ke seluruh 20 negara itu. Tetapi
dia melakukan rekrutasi juga di masing-masing negara dimana dia
beroperasi. Itu mungkin balancing yang harus kita lakukan.
Apakah kita akan mencontoh mereka? Ya, Pertamina
harusnya juga seperti itu. Kita tidak boyongan ke Kazakhstan atau
Nigeria misalnya. Tetapi posisi manajemennya kita yang pegang.
Atau dipegang oleh orang-orang yang notabene adalah orang kita.
Ini baru kesiapan di sektor hulu.
Di sektor hilir, ke depan kita punya rencana membangun dua
kilang baru yang modern dan kompleksitasnya tinggi. Oleh karena
itu, kita memerlukan juga kapabilitas orang-orang Pengolahan yang
berbeda dari yang sekarang. Ini juga kita harus menyiapkan untuk
tahun 2025. Diperkirakan kilang baru dapat beroperasi tahun 2019
dan 2020. Berarti di tahun itu kita harus punya orang yang siap
mengoperasikan kilang-kilang baru yang modern dan kompleksitas
lebih tinggi ini.

Saya pikir untuk 2025, SDM kita harus dipersiapkan sejak hari ini.
Karena untuk mengoperasikan kilang modern, tidak bisa terima fresh
graduate yang kita didik setahun, lalu setelah itu mereka mengoperasikan
kilang. Mereka butuh waktu , pengalaman dan jam terbang. Oleh karena
itu kalau 2019 dan 2020 kilang baru akan beroperasi, ya harus mulai
dari hari ini.
Untuk saat ini, saya memang mengatakan kita belum siap untuk
mengambil bisnis-bisnis baru apalagi menjadi energy holding. Karena
seperti di Direktorat Gas, itu ada gas dan power. Kita belum punya
expertise di bidang power. Mungkin kita baru punya Kamojang IV yang
ada power plant-nya. Jadi kita masih harus membangun expertise di
bidang energy lain tersebut.
Selain membangun, juga berpacu dengan waktu ya? Betul, kita
juga berpacu dengan waktu. Kita tidak punya luxurious, karena 2025 itu
hanya sekitar 13 tahun lagi. Itu waktu yang pendek untuk membina SDM
dari awal sampai dia expert. Namun kita harus melakukan itu.
Jadi pandangan saya, SDM Pertamina masih butuh waktu untuk
pembinaan untuk bisa menjadi sopir atau nakhoda di 2025 sebagai
energy holding.
Apakah ini ada kaitannya dengan Pertamina Corporate
University yang katanya harus siap sebelum akhir tahun ini?
Pertamina Corporate University itu sebenarnya sudah banyak dibangun
oleh banyak NOC. Di Total, di BP, mereka semua punya.
Apakah ini juga mencontoh yang dimiliki GE? Ya. Universitas
ini untuk lahan pendidikan bagi expertise-expertise yang kita butuhkan.
Jadi kita akan mulai pertama Corporate University itu sebagai penyiapan
SDM dalam rangka Visi Pertamina 2025. Contohnya di Hulu butuh GGR
(geoscience, geophysics, and reservoir). Kita didik di situ. Karena yang
kita lihat yang ada di pasar, kadang tidak match dengan kebutuhan
kita ini.
Kilang membutuhkan orang maintenance dan reliability, orang yang
mengerti pompa dan kompresor. Sekarang sangat sedikit orangnya,
karena orang yang ada sudah jadi manajer atau VP. Jadi bukan expert
lagi di situ.
Kita menginginkan Corporate University untuk mendidik orang-orang
tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah selesai pendidikan, kita
akan masukkan dia ke lahan kerja. Nanti setelah sekian lama, kita
monitor, kita kasih pendidikan lagi. Begitu terus selama beberapa waktu.
Jadi ada tempat untuk melakukan trial and error, sebelum dia nyemplung
ke pekerjaan sehingga dia bisa kerja lebih baik dan committed.
Itu yang kita inginkan dari Pertamina Corporate University. Sebe
narnya kita punya program untuk seluruh direktorat sampai 2013,
cuma Ibu Dirut minta supaya ada jalur cepatnya dulu untuk GGR
serta Maintenance dan Reliability sebagai prioritas yang akan selesai
di akhir tahun ini.
Tidak tumpang tindih dengan PPEP atau TLE? O tidak. Kalau
PPEP atau TLE itu soft skills, leadership. Sedangkan Corporate University
lebih kepada pendidikan teknis, kemampuan technical-nya pekerja.
Pendidikan ini untuk mengakselerasi dan menutupi kebutuhan kita. Oleh
sebab itu kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan kita.
PCU akan diselenggarakan di Indonesia, tidak akan mengirim ke
luar. Bahkan nanti pada tahap berikutnya, kita akan undang seperti
orang dari INSEAD. Kita akan datangkan ke Indonesia khusus untuk
Corporate University ini. Pengajarnya bisa dari luar dan mengajar di sini,
supaya audiensnya bisa lebih banyak. Tempatnya nanti akan di Simprug,
dibawah PLC.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Indahnya Berbagi
Dalam pekan ini, tiga huruf yang sering

disebut-sebut para pegawai, karyawan,
hingga para buruh adalah THR. Tunjangan
Hari Raya yang dinanti-nanti sebagai bagian
dari penghargaan perusahaan kepada
para pegawai, karyawan atau buruh setiap
tahun sekali, saat menjelang hari besar
keagamaan. Bisa Idul Fitri atau Natal.
Tergantung kebijakan perusahaan dalam
membagikan THR kepada karyawannya,
bisa dibarengkan saat menjelang Idul Fitri,
atau bisa juga untuk kaum non muslim
diberikan saat menjelang Natal.
Sudah menjadi kebiasaan masyarakat,
setiap kali mendapat tunjangan tersebut,
sederet daftar kebutuhan sudah mengantri.
Kebanyakan berkisar pada kebutuhan
konsumtif, baik itu pakaian maupun makanan.
Setuju tidak setuju kenyataannya seperti itu,
dan bisa dilihat dari pergerakan masyarakat
yang menyerbu pusat perbelanjaan dan
supermarket sejak dua minggu menjelang
Idul Fitri.
Terkadang, saking bahagianya mendapat
uang di luar gaji bulanan, nafsu untuk
membelanjakannya bisa melebihi jatah
yang didapat. Apapun ingin dibeli sekadar
untuk bergaya, tampil lebih ‘wah’, bahkan
bermewah-mewah menyiapkan menu
makanan dan aneka jamuan bagi para tamu
saat Lebaran tiba.
Sebenarnya sah-sah saja menghabiskan
apa yang menjadi hak kita. Tetapi
sesungguhnya dari harta yang kita dapat,
ada sebagian yang menjadi hak fakir miskin
dan orang-orang yang memerlukannya,
terutama kerabat, tetangga dan orang-orang
di sekitar kita. Karena itu tak ada salahnya
dari rentetan daftar alokasi THR, terdapat
dana untuk berbagi atau bersedekah.
Sedekah itu tanpa batas. Nilai dan
jumlahnya tidak dibatasi, penerima
sedekahnya juga tidak terbatas. Sedekah
bisa diberikan kepada siapa saja, dari yang
terdekat hingga terjauh sekali pun. Tak
hanya itu, waktu untuk bersedekah pun tak
pernah dibatasi, tidak hanya di bulan-bulan
tertentu saja saat menerima THR, melainkan
sepanjang waktu.
Betapa indahnya jika saat yang tepat ini,
seluruh insan Pertamina mengingat untuk
senantiasa berbagi. Sekilas memang susah
untuk menyisihkannya, tetapi apa salahnya
untuk mencoba dari sekarang. Karena
sejatinya, berbagi itu indah. Tak sekadar
membahagiakan penerimanya, namun
juga membahagiakan pemberi. Ibaratnya,
si pemberi telah melakukan perniagaan
dengan Allah, yakni menabung amal untuk
bekal di akhirat kelak.•
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Budaya Pertamax di Lingkungan Pertamina
Pertamax merupakan salah satu produk Bahan Bakar
Minyak yang menjadi andalan Pertamina. Hal ini karena
Pertamax memiliki keunggulan-keunggulan yang signifikan
jika dibandingkan dengan Premium. Pertamax pertama kali
diluncurkan pada tahun 1999 sebagai pengganti Premix 98
karena unsur MTBE yang berbahaya bagi lingkungan. Selain
itu, Pertamax memiliki beberapa keunggulan dibandingkan
dengan Premium.
Hingga saat ini Pertamax telah memasuki usia yang ke-13
tahun. Di usianya yang sudah lebih dari 10 tahun tersebut,
sudah seharusnya Pertamax bisa dikenal lebih luas dan
menjadi produk andalan masyarakat Indonesia.
Pertamax bernilai oktan tinggi yaitu dengan nilai oktan
92 dan bebas timbal. Penggunaan Pertamax memang lebih
mahal dari segi harga, tapi keawetan mesin lebih terjaga
karena tidak ada kotoran-kotoran yang masuk ke mesin,
sehingga mesin lebih halus, perawatan lebih murah dan
pemakaian bahan bakarnya pun jauh lebih hemat ketimbang
menggunakan bahan bakar Premium.
Misalnya, setiap hari kita melakukan pengisian BBM
produk Premium untuk kendaraan roda empat sebesar Rp.50
ribu (dengan kapasitas 11,1 liter lebih dengan harga Rp
4.500/liter ) untuk jarak tempuh 50 km. Setelah kita beralih ke
Pertamax, tentunya uang yang kita keluarkan per hari untuk
pengisian BBM akan lebih besar daripada Premium yaitu
Rp 100.000,- ( dengan harga Pertamax perliter Rp 8.750,- ,
maka kapasitas yang didapatkan sekitar 11,4 liter).
Dengan kapasitas yang hampir sama namun dengan
nominal rupiah yang berbeda, tentunya itu nilai yang
memberatkan para konsumen yang ingin beralih ke Pertamax.
Tapi dengan jarak tempuh yang sama, pengisian Premium Rp
50 tibu tersebut hanya untuk satu hari. Sedangkan dengan
kita mengisi Pertamax sebesar Rp 100 ribu, bisa untuk
pemakaian selama 2 hari bahkan terkadang 3 hari.
Itu semua saya rasakan sendiri dalam keseharian aktivitas
saya berangkat kerja dengan menggunakan mobil. Untuk
motorpun sama halnya dengan perhitungan pengisian
Premium dan Pertamax seperti mobil, hanya kapasitasnya
saja yang berbeda.
Jadi jangan tercengang dengan nominal tersebut, karena

dibalik itu semua banyak manfaat Pertamax yang bisa kita
rasakan. Yaitu, kondisi mesin yang lebih awet dan suara
lebih halus karena bebas timbal.
Untuk beberapa jenis kendaraan, terutama mobil
mewah dan motormatic, penggunaan Premium justru akan
membebani kerja mesin dan membuat tarikan menjadi
berat. Bayangkan biaya yang harus dikeluarkan bila
harus tune up mesin (servis mobil). Tentu jauh lebih besar
dibandingkan dengan rutinitas menggunakan Pertamax.
Bukan hanya merawat mesin kendaraan, penggunaan
Pertamax juga dapat melestarikan lingkungan. Tingkat
polusi yang semakin tinggi di Jakarta sebagian besar
disebabkan oleh asap kendaraan bermotor yang
mengandung CO dan CO 2. Karena Pertamax bebas
timbal, asap knalpot kendaraan menjadi bersih dan tidak
mencemari lingkungan.Hal ini sudah dikampanyekan
dengan sebutan “Ecosave Technology”.
Melihat segala kelebihan dan keuntungan yang
diperoleh dari menggunakan Pertamax, sudah saatnya
masyarakat Indonesia dari golongan mampu untuk
menggunakan BBM Non Subsidi ini. Penggunaan BBM
Non Subsidi akan mengurangi beban subsidi di APBN
sehingga subsidi dapat dialihkan ke bidang lain, seperti
fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk golongan tidak
mampu.
Lebih diutamakan lagi adalah para insan Pertamina
yang menggunakan kendaraan pribadi khususnya mobil.
Sudah saatnya pula kita menggalakkan penggunaan
Pertamax. Kita harus menjadi contoh nyata yang konsisten
menggunakan produk non subsidi, yaitu Pertamax.
Semua itu kembali kepada niat masing-masing, yang
tentunya kita punya rasa malu jika masih menggunakan
produk subsidi “Premium” apalagi jika melihat hamparan
mobil insan Pertamina yang terparkir di halaman kantor
Pusat Pertamina yang mayoritas mobil-mobil keluaran
terbaru.
Jadi, mari kita satukan tekad dan niat bersama untuk
beralih dan konsisten mengggunakan Pertamax agar
terciptanya budaya penggunaan BBM Non Subsidi di
lingkungan Pertamina.•

RU VII Siapkan Pekerja World Class
SORONG - Keunggulan SDM adalah inti kesuksesan
perusahaan. Berbagai upaya pembinaan bagi pekerja dilakukan
untuk mempercepat tercapainya Pertamina sebagai perusahaan
energi nasional berkelas dunia.
Sebagai satu-satunya kilang minyak di Kawasan Timur
Indonesia (KTI), Kilang RU VII Kasim-Sorong sudah beroperasi
kembali setelah melewati masa-masa perbaikan. Untuk itu, dalam
rangka mencapai keunggulan kompetensi bagi pekerjanya, RU
VII melakukan assesment/sertifikasi bagi Utilities Operator dan
Electrical Technician untuk kompetensi pengoperasian dan
pemeliharaan generator/pembangkit listrik. Assesor-nya berasal
dari HAKIT (Himpunan Ahli Pembangkit), assesor pembanding
dan assesor lokal. Akreditasi ini difasilitasi oleh Refining
Technology dan Pertamina Learning Center.
Di lingkungan Direktorat Pengolahan, akreditasi oleh pihak
luar ini merupakan pertama kalinya diadakan. Sertifikasi ini
merupakan bentuk ketaatan terhadap UU No. 30 / 2009 tentang
Ketenagalistrikan yang mengharuskan setiap tenaga teknik
dalam usaha ketenagalistrikan memiliki Sertifikat Kompetensi.
Sertifikasi ini di RU VII Kasim Sorong dilaksanakan selama 5
hari , pada 12 – 16 Juni 2012 oleh HAKIT bekerja sama dengan
Petro Optimer. Sebanyak delapan Utilities Operator dan satu
Electrical Technician mengikuti sertifikasi tersebut. Serifikat
berlaku selama tiga tahun dan apabila terjadi human error oleh
yang bersangkutan, maka sertifikat akan dicabut oleh HAKIT.

Foto : RU VII

EDITORIAL

Uji kompetensi ini meliputi ujian tulis tentang pengetahuan
dasar dan Standard Operating Prosedur (SOP), uji wawancara
sebagai bentuk verifikasi hasil uji tulis dan ujian praktek
langsung di lapangan/alat pembangkit listrik yang sehari-harinya
dioperasionalkan. Tes ini daiaperlukan untuk mengetahui skill dan
attitude-nya.
Sertifikasi Utilities Operator & Electrical Technician ini sebagai
awal untuk sertifikasi seluruh jenis kompetensi yang dibutuhkan
bagi pekerja, sehingga kualitas SDM Pertamina benar-benar
terukur dan selalu berupaya untuk menutup gap kompetensi
dengan jelas serta pengembangannya.
Langkah – langkah pasti dalam membangun kualitas
SDM semoga menjadi pijakan yang kuat menuju World Class
Company.•RU VII SORONG
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Penjarahan Minyak Mentah,
Pertamina Rugi Rp 100 Miliar

kepastian hukum mutlak di migas

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – BP MIgas mengingatkan
bahwa kepastian hukum dalam kegiatan eksplorasi
dan eksploitasi mingas mutlak diperlukan karena
merupakan bidang investasi jangka panjang. Menurut
Kepala Divisi Hukum BP Migas Sampe Purba, perlunya
kepastian hukum tersebut harus disadari sejak awal
oleh mereka yang akan memasuki sektor hulu migas.
“Sebab jika KKS tidak menemukan cadangan migas
komersial dalam jangka waktu 6-10 tahun, maka secara
hukum wilayah kerja mereka harus dikembalikan ke
Pemerintah Indonesia,” ujarnya. Dia menambahkan,
dalam pengembalian wilayah kerja tersebut, biaya yang
telah dikeluarkan menjadi tanggungan dan risiko KKS.
Menurut Sampe Purba, dalam kegiatan eksplorasi
dan produksi, tugas BP Migas adalah mengawasi dan
mengendalikan agar produksi migas dan penerimaan
negara sesuai target yang ditetapkan. “Selain itu menjaga
sustainabilitas energi dengan upaya eksplorasi dan
pencarian cadangan migas. BP Migas juga mengatur
pembelanjaan dan pengeluaran kontraktor KKS,”
tegasnya.

JAKARTA - PT Pertamina
(Persero) mengalami kerugian
sekitar 100 ribu barel atau
senilai Rp 100 miliar akibat
melonjaknya aksi penjarahan
minyak mentah di jalur
Tempino-Plaju di Jambi dan
Sumatera Selatan.
Hal itu disampaikan oleh
Vice President Corporate
Communication Pertamina Ali
Mundakir dalam kesempatan
dialog bersama Wartawan di
Ruang Media Center Kantor
Pusat Pertamina, Jumat
(13/7).
“Secara ekonomis, 100

DPR SETUJU CSR MASUK COST
RECOVERY

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – DPR secara prinsip
sepakat dengan usulan BP Migas yang mengusulkan
memasukkan dana kegiatan tanggung jawab perusahaan
(CSR) dalam cost recovery. “Namun, tidak boleh masuk
cost recovery sebelum ditemukannya sumber migas,”
ujar Satya W. Yudha, anggota Komisi VII DPR RI.
Menurutnya, sesuai dengan prinsip dasar KKKS, dana
CSR yang digunakan sebelum ditemukannya sumber
migas, maka dana tersebut dibebankan kepada KKKS.
Artinya, jika sudah dilakukan rangkaian proses tetapi
tidak ditemukan cadangan migas, dana yang dikeluarkan
merupakan risiko dari KKKS.

miliar rupiah adalah angka
yang sangat signifikan akibat
aksi illegal tapping dan aksi
ini juga turut menurunkan
produksi minyak Pertamina,”
ujar Ali Mundakir.
Dalam kesempatan yang
sama, Manager Security PT
Pertamina Gas (Pertagas)
Heri Kuswanto mengatakan,
penjarahan oleh masyarakat
setempat dilakukan dengan
cara melubangi pipa Perta
mina yang membentang di
sepanjang Jalur Tempino – Sei
Garong.
Berdasarkan data yang

disampaikan oleh Heri
Kuswanto, pada 2009 kasus
penjarahan minyak tercatat
hanya 10 kali, dan pada
2010 meningkat menjadi 131
kali. Kemudian pada 2011
meningkat lagi menjadi 420
kali. Dan yang terakhir, pada
periode Januari – 30 Juni
2012, penjarahan melonjak
menjadi 431 kasus.
Maraknya illegal
tapping minyak mentah ini
disebabkan oleh adanya
penadah yang menyalurkan
hasil penjarahan kepada
pembeli akhir. Untuk itulah,
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Pertamina mengharapkan
adanya penindakan hukum
yang tegas terhadap aktifitas
penjarahan minyak mentah
ini.
“Berbagai upaya pena
nganan sudah kami la
kukan, mulai dari sosialisasi,
pendekatan bahkan upaya
pengamanan patroli pipa.
Tapi karena ini memiliki nilai
ekonomis yang tinggi, hal ini
menjadi menarik. Karena itu
kami butuh kerja sama dari
pihak aparat keamanan untuk
menindaknya,” kata Ali.•IRLI
KARMILA

JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah Indonesia
dan Jepang akana bekerja sama mengembangkan
gas nonkonvensional seperti gas metana batubara
(Coal Bed Methana/CBM) dan gas dangkal (shale gas).
Kerja sama tersebut merupakan salah satu hasil The
3rd Indonesia - Japan Energy Policy Dialogue (IJEPD)
di Fukuoka, Jepang. Dirjen Migas Kementerian ESDM
Evita Legowo mengatakan, kerja sama pengembangan
gas nonkonvensional tersebut bisa berupa kepemilikan
salah satu blok CBM atau shale gas oleh Jepang. Untuk
itu, pemerintah akan melelang minimal 15 wilayah kerja
CBM setiap tahunnya. Selain kerja sama pengembnagan
gas nonkonvensional, IJEPD juga menyepakati perlunya
peningkatan komunikasi dua arah antara Jepang dan
Indonesia untuk memperkuat hubungan kerja sama yang
telah dirintis serta mendukung proyek-proyek Jepang
yang sudah, sedang, dan akan berjalan di Indonesia.
Di sektor mineral dan batubara, Indonesia menawarkan
proyek pembangunan smelter plant untuk pengolahan
batubara dalam meningkatkan mutu produk dan nilai
tambah. Sedangkan untuk sektor energi baru dan
terbarukan, Jepang (Kitakyushu) telah menjalin kerja
sama dengan Pemkot Surabaya dan Malang untuk
mengolah sampah menjadi tenaga listrik.•RIANTI OCTAVIA

!

RALAT. Pada Media Pertamina Tahun XLVIII No. 28 edisi 9 Juli
2012 hal. 9 terdapat kesalahan pemasangan foto. Foto dengan
keterangan “Predikat silver diraih oleh PKM Coker Plus – RU II
Dumai” seharusnya seperti tertera di atas.

Jakarta – Kecenderungan
kegiatan konservasi energi
dilakukan secara situasional,
akibatnya konsumsi energi
akan makin meningkat
seiring dengan snob effect,
perubahan (inter nal dan
eksternal) dan derating. Oleh
karena itu, manajeman energi
perlu lebih ditekankan lagi.
Hal tersebut disampaikan
oleh Anggota Dewan Energi
Nasional, Prof. Dr. Herman
Agustiawan dalam Seminar
Efisiensi Energi yang digelar
oleh Direktorat Pengolahan
Pertamina, pada Senin
(9/7) di Ruang Singosari
Hotel Borobudur. Hadir
dalam acara ini, Direktur
Pengolahan Pertamina
Chrisna Damayanto, SVP
Refining Operation Pertamina
Rusnaedy Johari, VP Refining
Te c h n o l o g y P e r t a m i n a
Rahmad Hardadi beserta
jajaran manajemen Direktorat
Pengolahan.
Dalam acara berbagi
pengalaman dan diskusi
tersebut, Herman Agustiawan
mengungkapkan perlunya
efisiensi pengelolaan energi
untuk menekan biaya energi
yang merupakan bagian dari
produksi. Menurut Herman,
hal tersebut penting bukan
hanya untuk Pertamina tapi
untuk bangsa ini. Apalagi
dengan adanya kelangkaan
BBM, dan juga eskalasi harga
yang tidak bisa diprediksi
dan tinggi, sementara laju

Foto : KIKI

Manajemen Energi Harus Lebih
Ditekankan

indonesia - JEPANG GARAP GAS
nonkonvensional

Demikian koreksi dari kami.
TIM KOMET
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Anggota Dewan Energi Nasional Prof. Dr. Herman Agustiawan didampingi Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto
dan SVP Refining Operation Pertamina Rusnaedy Johari menjadi pembicara dalam Seminar Efisiensi Energi.

konsumsi tinggi dan produksi
migas dalam negeri cenderung
turun.
“Oleh karena itu dalam
konteks kedaulatan dan ke
mandirian energi ke depan,
kita membenahi infrastruktur
yang kita miliki, termasuk
kilang. Itu harus kita tingkatkan
kinerjanya, lalu ditambah,”
ucap peraih gelar Phd in
Electrical Engineering di
Southern Methodist University,
Dallas-TX, Amerika Serikat
itu.
Menurut Herman, hal
ters ebut harus dilakukan
kar ena tingginya jumlah
pend uduk, pertumbungan
ekonomi, lapangan pekerjaan
yang harus disediakan, dan
tentunya harus melepas keter

gantungan kepada pihak lain.
“Kita memiliki SDM berkualitas
dan teknologi yang canggih
serta modal yang sangat
besar, kita bisa mandiri,”
ucapnya.
Herman menyontohkan,
Jepang yang tidak memiliki
sumber daya alam yang banyak
seperti Indonesia tapi mereka
menguasai teknologi dan
SDM berkualitas, sehingga
ketahanan energinya lebih
baik. “Jika tidak berbenah,
keadaan bangsa ini akan
mengerikan,” ujarnya.
Namun demikian, Herman
mengaku optimis dan seluruh
elemen masyarakat juga
harus optimis, karena optimis
merupakan satu-satunya
modal. “Kita harus optimis

dan yakin untuk melakukan
pembenahan dari sekarang.
Karena kalau terlambat akan
makin runyam,” ungkapnya.
Untuk itulah diperlukan
keseimbangan semua aspek,
baik dari suplai, infrastruktur,
maupun pricing policy-nya.
Jika salah satu dari komponen
ini tidak diterapkan dengan
benar, hasilnya tidak akan
maksimal dan dapat berakibat
tidak baik bagi kelangsungan
hidup bernegara. “Karena
menurut saya, ketersediaan
energi adalah segala-gala
nya. Itu bisa menjadi in
dikator pendidikan, indikator
kesehatan dan ujungnya adalah
indikator kesejahteraan,” te
gasnya.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

PLAJU – Corporate Social Responsibility (CSR)
RU III Bidang Pendidikan menggelontorkan
dana sebesar Rp. 323,5 juta untuk fasilitas
sekolah 12 SD negeri dan swasta di lingkungan
operasi perusahaan.
Selain fasilitas sekolah juga diberikan
bantuan pendidikan dalam bentuk voucher
belanja alat-alat sekolah kepada 283 siswa
SMP, 227 siswa SMA, serta 113 mahasiswa
D3 dan S1 masing-masing sebesar Rp. 450
ribu dan Rp. 500 ribu.
Legal & General Affairs Manager RU III,
Erwin Widiarta, usai memberikan bantuan
fasilitas sekolah mengatakan, bantuan
tersebut merupakan bentuk tanggung jawab
perusahaan dalam berkontribusi membangun
dan menyejahterakan masyarakat sekitar
perusahaan.
“Bantuan ini kami lakukan pada setiap
tahun. Besaran dan bentuknya berbeda
sesuai dengan kebutuhan tiap sekolah
tersebut,”ujar Erwin.
Sebelumnya CSR RU III memberikan
pelatihan tumbuhan liar melalui Training For
Trainer kepada 30 orang di Kelurahan Sungai
Lais dan Kelurahan Plaju.•RU III
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Pertamina Dukung Tim Indonesia
dalam Olimpiade 2012

JAKARTA - Sebagai salah satu
bentuk komitmen perusahaan
terhadap kemajuan prestasi
olahraga nasional di kancah
internasional, PT Pertamina
(Persero) memberikan
dukungan kepada tim
Indonesia yang berlaga di
ajang Olimpiade London
2012. Dukungan tersebut
diwujudkan melalui pemberian
bantuan sebesar Rp 1 miliar
yang diserahkan Manager
Corporate Social Responsibility
(CSR) Pertamina Ifki Sukarya
kepada Chef de Mision Tim
Indonesia untuk Olimpiade
2012 Erick Thohir, di Jakarta
pada Minggu 15 Juli 2012.
Acara tersebut juga disaksikan
oleh Ketua Komite Olimpiade
Indonesia Rita Subowo.
Dalam kesempatan
tersebut, Ifki Sukarya
mengungkapkan, Pertamina
merasa bangga menjadi
bagian dalam mendukung tim
Indonesia di Olimpiade 2012
yang diadakan di London,
mulai 27 Juli – 12 Agustus
2012. “ Pertamina dan juga

Foto : RAHMAN

RU III Peduli
Dunia Pendidikan
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Disaksikan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Rita Subowo Manager Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Ifki
Sukarya (kanan) kepada Chef de Mision Tim Indonesia untuk Olimpiade 2012 Erick Thohir berjabat tangan sebagai tanda
dukungan Pertamina kepada Tim Indonesia yang berlaga di Olimpiade London 2012.

seluruh rakyat Indonesia
tentu sangan mengharapkan
duta olah raga Indonesia
dapat menampilkan seluruh
kemampuan terbaiknya.
Melihat bendera Indonesia
berkibar di Olimpiade 2012
tentu sangat membanggakan,”
ujar Ifki.
Hal senada juga
disampaikan Rita Subowo.
“Dengan dukungan berbagai
pihak, tentunya para atlet

merasa dihargai dan tidak
merasa berjuang sendiri.
Karena itu, kami memberikan
apresiasi setinggi-tingginya
kepada Pertamina. Semoga
dukungannya akan membawa
makna yang sempurna bagi
tim Indonesia,” ucapnya.
Sementara Erick Thohir
atas nama tim Indonesia yang
berangkat ke London berjanji
memberikan yang terbaik
bagi bangsa ini. “Semoga

semangat terbarukan
Pertamina juga membakar
semangat para atlet Indonesia
di Olimpiade London 2012,”
tegasnya.
Ta h u n i n i , I n d o n e s i a
mengirimkan 22 atlet dari tujuh
cabang olahraga. Ketujuh
cabang olahraga tersebut,
yaitu bulutangkis, angkat besi,
renang, menembak, panahan,
hanggar, dan Judo. •

Indonesia Green Award 2012 :

Mitra Binaan Pertamina Dianugerahi
Gelar Green Local Hero

Jakarta - Berkat kerja
keras, kreatifitas serta kepe
duliannya terhadap ling
kungan, Eni Suhaina, mitra
binaan Pertamina Refinery
Unit (RU) IV Cilacap, berhasil
menyandang penghargaan
“Green Local Hero” di malam
penganugerahan Indonesia
Green Award (IGA) 2012 yang
digelar di Hotel Kempinski,
(10/7).
Wanita yang menjadi
mitra binaan Pertamina
sejak 2007 itu telah berhasil
menggerakkan masyarakat
sekitar dengan mengolah
sampah plastik dan dapur
menjadi benda-benda yang
siap pakai dan memiliki potensi
jual. Tak heran dalam acara
yang digelar oleh The La Tofi
School of CSR tersebut, Eni
yang akrab dipanggil dengan
Bu Nandang menjadi bagian
dari orang-orang terpilih yang

menerima penghargaan yang
diserahkan Menteri Kehutanan
Zulkifli Hasan dan Menteri
Perindustrian MS Hidayat.
Chairman The La Tofi
School of CSR, La Tofi
mengaku bangga dan memuji
karya Bu Nandang, sebagai
karya yang out of the box.
“Kami bangga di tahun ini
ada kategori green local
hero, yang berbeda dengan
penghargaan lingkungan yang
diberikan oleh Kementerian
Lingk ungan Hidup. Kami
menilai green local hero ini
di dalam aspek yang sangat
spesifik, yaitu memberikan
inspirasi yang sangat kuat
kepada masyarakat sekitarnya
maupun Indonesia,” kata La
Tofi.
Menurutnya, karya Bu
Nandang merupakan salah
satu contoh yang tidak pernah
dipikirkan orang. Karena

biasanya gaun pengantin
disiapkan oleh calon pengantin
dengan harga mahal dan
dari desainer-desainer hebat.
“Tetapi oleh Bu Nandang,
gaun pengantin yang dibuat
dari sampah plastik tidak
kalah bagus dengan gaun
buatan desainer terkenal,”
ucapnya.
Gaun tersebut dipajang
di booth Pertamina dalam
acara IGA 2012, dan
berhasil menyedot perhatian
banyak pengunjung. Selain
memamerkan gaun daur
ulang, ditampilkan juga ber
bagai kreasi daur ulang
sampah yang dibesut oleh
Lembaga Kursus Pendidikan
“Bu Nandang”, yang telah
banyak menelurkan para
wirausahawan baru.
Perempuan kelahiran
Bandung 5 Maret 1968 ini
lah yang membidani sekaligus

menjadi garda depan bersama
RU IV dalam mengedukasi
masyarakat memanfaatkan
limbah non B3 (bahan
beracun berbahaya) menjadi
berbagai benda kreasi yang
bernilai ekonomi tinggi. Se
banyak enam kelompok
usah a bersama berhasil
didirikan dengan bantuan
modal pengembangan usaha
dari RU IV, yang berbasis
kolektif untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
“Pertamina menjadi
mitra pendamping lembaga
kursus dan pelatihan kami.
Dengan adanya support
dari Pertamina, baik itu dari
segi moral maupun materi,
masyarakat jadi berminat
untuk memanfaatkan sampah
dan mengatasi permasalahan
sampah,” kata bu Nandang
yang ramah itu.
Menurut Manager CSR

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : RU III

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Eni Suhaina, mitra binaan Refinery Unit (RU) IV Cilacap menerima penghargaan
“Green Local Hero” di malam penghargaan Indonesia Green Award 2012 Menteri
Kehutanan Zulkifli Hasan.

Pertamina Ifki Sukarya, yang
dilakukan Pertamina melalui
RU IV Cilacap merupakan
salah satu bentuk usahanya
mewujudkan ekonomi hijau.
“Ini selaras dengan program
Pertamina Sobat Bumi yang
memokuskan kegiatan pen
didikan, kesehatan dan pem
berdayaan masyarakat ke
pada lingkungan,” jelasnya.
“Jadi, kami melakukan
social mapping agar da
pat mengarahkan kegiatan
berdasarkan kondisi sosial,
ekonomi dan lingkungan
masyarakat. Dengan spirit
Pertamina Sobat Bumi,

kami harapkan tidak hanya
menyangkut pemberdayaan
dan membuat kewirausahaan,
tapi juga peduli terhadap
lingkungan. Artinya, di sam
ping mereka menjadi enter
preneur tapi mereka juga
care terhadap lingkungan,”
kata Ifki.
Saat ini masyarakat
yang mengikuti pelatihan Bu
Nandang sudah memperoleh
penghasilan tambahan. “Saya
ingin mencetak masyarakat
mand iri, mencet ak direktur
bukan pegawai,” katanya ber
semangat.•SAHRUL HAETAMY A.
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Road to

Tahun 2012 adalah akhir dari periode dua tahun pertama penerapan PQA berbasis KKEP. Selama
periode tersebut, KKEP telah disosialisasikan dan diterapkan kepada 35 Unit Bisnis, Unit Operasi, dan
Anak Perusahaan; yang melibatkan sekitar 60 orang examiner terlatih.
Proses pelaksanaan PQA dilakukan secara konsisten sesuai dengan PQA lifecycle yang meliputi
proses: penyusunan dokumen aplikasi, asesmen, penghargaan, dan penyelesaian outstanding OFI-AFI.
Secara umum, keberhasilan yang dicapai, ditunjukkan oleh peningkatan pencapaian skor asesmen
rata-rata aplikan dari 446 menjadi 480 (tahun 2011) yang mencerminkan peningkatan kinerja ekselen
dan tatakelola organisasi di Unit Bisnis, Unit Operasi, dan Anak Perusahaan.		
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di MySite KOMET sebagai Bukti Nyata
Dukungan Direksi dan Pekerja

PQA, Banjiraka!
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Beberapa minggu yang lalu, Insan Pertamina mendapatkan email broadcast mengenai
pencapaian target pengisian expertise setiap Direktorat pada MySite KOMET (http://intra.pertamina.
com/KOMET).
Target untuk Triwulan II adalah 20% dari populasi Pekerja di masing-masing Direktorat telah
melengkapi expertise-nya di MySite KOMET. Total Pekerja PT Pertamina (Persero) per 27 Januari
2012 yaitu sejumlah 12.248 Pekerja, sejumlah 2.615 Pekerja yaitu 21.35% Pekerja telah melengkapi
expertise-nya di MySite KOMET.
Terdapat beberapa Direktorat
belum dapat mencapai target tersebut,
namun sebagian besar Direktorat
dapat memenuhi target bahkan
melebihi target yang ditentukan.

Indikator keberhasilan juga terlihat dari tingkat kepuasan aplikan
terhadap pelaksanaan PQA. Hal ini terlihat dari hasil survey terhadap
para aplikan peserta PQA tahun 2011 yang menunjukkan peningkatan
awareness aplikan, manfaat PQA, serta kualitas pelaksanaannya
dengan nilai rata-rata 4 dari dari skala 5.

Keberhasilan pelaksanaan PQA dalam meningkatkan kinerja internal bisnis Pertamina tersebut
berdampak langsung pada keberhasilan pencapaian kinerja ekselen Pertamina secara korporat.
Pencapaian ini dibuktikan oleh diumumkannya
Pertamina sebagai salah satu pemenang dalam ajang
World Class Global Performance Excellence Award
untuk kategori Large Manufacturing. Penyerahan
penghargaan akan dilakukan pada 14-17 Oktober
2012 mendatang pada ajang 18th Asia Pacific Quality
Conference & 5th National Convention on Quality.
!

Periode berikutnya dua tahun ke depan sesuai roadmap, KKEP sebagai basis penilaian PQA akan
dikembangkan menjadi Pertamina Performance Scorecard yang mengintegasikan sistem pengukuran
Baldrige Criteria dengan Balanced Scorecard.
Terkait hal tersebut, dalam waktu dekat akan segera dibentuk tim penyempurnaan KKEP yang
akan bekerja secara marathon selama tiga bulan kedepan untuk memenuhi target launching KKEP
2013-2014 pada awal bulan Desember 2012 mendatang. KKEP 2013-2014 akan “berasa” Pertamina.
KKEP 2013-2014 nanti akan lebih simple, lebih efektif, lebih tajam, dan lebih sesuai kondisi bisnis
Pertamina.

!

Sasaran lain di periode mendatang adalah bagaimana menjadikan tindak lanjut OFI-AFI sebagai
kultur dalam bekerja ekselen. Ada dua hal yang perlu diperkuat yaitu perbaikan kualitas feedback report
yang fokus pada penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh aplikan, dan pemberdayaan pekerja
di Unit Bisnis, Unit Operasi, dan Anak Perusahaan sebagai fasilitator tindak lanjut OFI-AFI ini.
Pencapaian dalam periode dua tahun pertama pelaksanaan PQA berbasis KKEP diharapkan
dapat menjadi energi dan motivasi bagi insan mutu Pertamina untuk dapat melangkah lebih percaya
diri pada periode tahun berikutnya. Hal ini mengingat harapan yang semakin tinggi telah disematkan
kepada seluruh insan mutu Pertamina untuk dapat membuktikan kinerja yang nyata bagi kemajuan
Perusahaan dan terwujudnya visi perusahaan menjadi world class national energy company. Hal ini
hanya bisa dicapai jika kita semua mempunyai semangat yang sama yaitu BANJIRAKA (BAgimu Negeri
JIwa RAga KAmi).

!

Dugaan pertanyaan-pertanyaan
yang muncul dari para Pekerja yang
belum melengkapi expertise-nya di
MySite KOMET adalah “Apa yang
disebut dengan MySite?”, “Apa
manfaat MySite?”, “Bagaimana cara
melengkapi expertise di MySite?”

MySite KOMET merupakan aplikasi data personal Pekerja termasuk expertise (keahlian) yang
terintegrasi dengan Portal KOMET sehingga dapat melakukan identifikasi dan kompilasi expertise
yang dimiliki Pekerja. Pekerja tersebut secara otomatis akan bergabung dalam Forum Community of
Practice (CoP) sesuai dengan bidang keahlian atau latar belakang pekerjaannya masing-masing.
Dalam Forum CoP ini, Pekerja yang memiliki bidang keahlian / expertise yang sama dapat
berdiskusi secara on-line dengan
Pekerja lainnya di lokasi yang
berbeda, walaupun kemungkinan
sebelumnya Pekerja tersebut
belum pernah saling mengenal.
Selain itu dengan melengkapi
expertise di MySite KOMET,
Pekerja tersebut dapat membantu
Pekerja lainnya mengenai expertise
/ bidang keahlian tertentu dengan
expert yang sesuai dalam aplikasi
“Ask The Expert.”

!

Tim KOMET bersama Person in Charge (PIC) KOMET Unit/Region sampai dengan saat ini
terus melakukan mobilisasi pengisian expertise di MySite KOMET melalui berbagai kegiatan. Mulai
dari pelaksanaan kegiatan KOMET Keliling alias K.O.L.I.N.G yang dilakukan di Kantor Pusat hingga
pendirian booth pengisian MySite seperti yang dilakukan PIC KOMET di RU IV Cilacap. Hasilnya cukup
memuaskan, jumlah Pekerja yang telah melengkapi expertise-nya di MySite KOMET bertambah
cukup signifikan setiap kali kegiatan tersebut dilaksanakan.
Kompilasi expertise menjadi bagian penting untuk mendukung kegiatan CoP. Hal ini menjadi
salah satu kekuatan KOMET sehingga Pertamina berhasil menjadi “Top Three of 2012 Indonesian
MAKE Award“ yang akan berlaga di 2012 Asian MAKE Award pada bulan Oktober 2012 nanti.
Ayo dukung KOMET menuju 2012 Asian MAKE Award dengan pengisian expertise di MySite
KOMET agar dapat terlibat aktif dalam kegiatan berbagi pengetahuan dengan Insan Pertamina
lainnya. Bagi KOMETers yang mengalami kesulitan dalam pengisian expertise-nya di MySite KOMET
dapat menghubungi Tim KOMET sesuai alamat di bawah.
oleh Shynta Dewi - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Untuk Tuhan, Bangsa, dan Pertamina!
Salam Merdeka!
oleh Annisrul Waqie - Tim 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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Sebagus apapun sebuah organisasi
seperti perusahaan dan instansi pemerintah,
jika orang–orang yang terlibat di dalamnya
tidak piawai menggerakan organisasi itu,
maka pencapaian tujuan organisasi itu
pun tidak akan optimal. Setiap orang yang
mendapat tugas harus bekerja semaksimal
mungkin untuk mencapai hasil yang
diharapkan. Pemahaman tentang visi dan
misi organisasi itu wajib dilakukan oleh
setiap orang dalam organisasi. Visi dan misi
biasanya dijabarkan dalam rencana atau
program kerja yang akan dicapai dengan
strategi.
Entrepreneurship mulai tumbuh baik
ketika kita berhenti untuk memperhatikan
kebutuhan diri sendiri, dan mulai me
ngarahkan perhatian kita akan kesenangan
dan kebutuhan orang lain. Kemudian
kita menyandingkan kebutuhan tersebut
dengan kompetensi dan bakat kita sendiri.
Mereka yang tidak menjadi entrepreneur,
sebagian bekerja sebagai pekerja sebuah
perusahaan. Bisakah kita membawa
semangat entrepreneurship itu ke dalam
manajemen perusahaan. Tentunya men
talitas serta sikap yang dapat memilahmilah apa yang akan diprioritaskan dalam
pekerjanya.
Banyak hal dapat dilakukan dalam
mencapai target pekerjaan maupun hal lain.
Salah satunya, buku ini menjelaskan, Anda
bisa mengadopsi spirit entrepreneurship
untuk menciptakn kultur management
yang dinamik dan mengasikan. Didalamnya
termasuk cara berpikir dan memiliki mental
entrepreneurship, serta menciptakan
business clarity. Menjadi jeli dan gesit
serta proaktif, tidak menunggu ataupun
pasif. Bagaimana mentalitasnya dalam
melihat dan menghandle masalah dan
tantangan dan menjadikanya sebagai
peluang pertumbuhan bisnis.
Ketika spirit dan mentalitas entre
preneurship ini digabungkan dengan
kekuatan mental dan leadership yang
baik, maka individu tersebut akan
sanggup menciptakan pekerjaan yang
efektif. Buku karya Hendrik Lim, MBA ini
mencoba memberikan sedikit pandangan
bagi pembaca dalam menemukan cara
menggabungkan spirit entrepreneurship
ke dalam management leadership di
perusahaan. Memahamai buku ini mudah
dan sederhana, namun apakah sejalan
dengan praktiknya? Hanya kita yang
tahu!•PERPUSTAKAAN

Ketua PWPP Direktorat Hulu Dwi Muhamad Husen (batik putih) melihat salah satu bayi yang
diasuh Panti Asuhan Putri dan Balita Darushsholihat. Beberapa anak di panti ini ditinggalkan
oleh orang tua mereka karena faktor kesulitan ekonomi.

diterima oleh pimpinan yayasan Sri Wardhani tersebut diharapkan bisa
menambah kreasi anak dan menjadi penyalur bakat bagi anak-anak
yayasan.•KUNTORO

Dr. Lula Kamal Bicara di HUT PWP Cilacap
CILACAP - Lula Kamal, ibu 4 anak yang banyak dikenal oleh
masyarakat sebagai artis dan dokter ini tampil sebagai pembicara
pada puncak peringatan HUT ke-12 Persatuan Wanita Patra (PWP)
tingkat wilayah RU IV Cilacap. Kehadirannya menambah semarak
peringatan HUT PWP, yang sebelumnya sudah terhibur dengan
tampilnya OPJ ala PWP, pada (12/6).
Gaya bahasa yang lugas, jelas dan tanpa basa basi semakin
menambah hangat suasana, sehingga tanya jawab yang semula
dijadwalkan sampai dengan pukul 12.00 oleh drg. Ursula Melur
selaku moderator, menjadi molor hingga pukul 13.00. Selain tema
materinya yang pas dengan “wanita”, juga sesuai dengan tema yang
diangkat PWP, “Menggali Potensi Diri, Wujudkan Kemandirian”.
Menurut Lula, seorang wanita harus pandai menggali potensi

SOROT

diri terutama dalam merawat kesehatan, selalu tampil sehat dan cantik
baik lahir maupun batin, mengingat seorang wanita atau seorang ibu
harus siap dalam kondisi apapun dalam merawat keluarganya agar selalu
sehat dan harmonis.
Selain menghadirkan Lula Kamal, peringatan HUT PWP RU IV yang
dipusatkan di Gedung Patra Graha juga ditandai dengan pemotongan
tumpeng oleh Ketua PWP tingkat wilayah RU IV Cilacap Mariam Suhaimi,
disaksikan GM RU IV Suhaimi dan Manager HR Sureatno selaku
Penasehat PWP. Dalam kesempatan tersebut, Suhaimi mengajak seluruh
pengurus dan anggota PWP untuk terus berkarya dan menjadi motivator
yang andal untuk keluarga.
Peringatan HUT PWP tahun ini diisi dengan kegiatan bakti sosial,
lomba dan pelatihan memasak, lomba menghias hantaran dan beberapa
kegiatan kesenian yang bertujuan menggali talenta anggota PWP
sekaligus mengasah kepekaan hati nurani.•RU IV

Rapat Kerja HSE Direktorat Hulu Tahun 2012
BANDUNG - Pada 4-5 Juli 2012, Direktorat Hulu mengadakan
Rapat Kerja (Raker) HSE. Acara yang diadakan di Hotel Holiday
Inn, Bandung ini diikuti 30 pekerja setingkat SVP, manajer, asisten
manajer dan staf yang berasal dari Direktorat Hulu, PT Pertamina EP,
PT Pertamina Drilling Services Indonesia, PT Pertamina Hulu Energy,
Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Gas dan PT Pertamina
EP Cepu, HSSE Direktorat Umum dan Procurement Direktorat Hulu.
Tema yang diusung tahun ini adalah “Konsistensi dan Komitmen
dalam Implementasi Aspek HSE di Semua Tingkatan dan Kegiatan
untuk Mencapai World Class Energy Company”.
Raker dibuka SVP Upstream Strategic Planning & Subsidiary
Management Rony Gunawan. Dalam kesempatan tersebut Rony
mengingatkan pentingnya implementasi aspek HSE di semua
tingkatan lini pekerja dan seluruh kegiatan Hulu.
“Semakin tinggi angka kejadian kecelakaan maka dari sudut
pandang asuransi akan meningkat pula nilai premi yang harus
dibayarkan, demikian pula dari sisi proses bisnis akan menurunkan
nilai saham di pasar bursa,” jelas Rony.
Untuk itulah Rony menegaskan, pekerja sebagai aset termahal
dalam sebuah proses bisnis harus mampu mengelola aset lainnya.
”Kita dituntut bersama-sama untuk menjaga dan memelihara kondisi
aset berupa sarana dan fasilitas serta infrastruktur. Untuk menyikapi
hal ini diperlukan perubahan pola berpikir, dari kewajiban menjadi
kebutuhan terhadap pentingnya penerapan aspek HSE,” papar

Foto : DIT. HULU

Dari judul buku tertulis kata “bom”
tentunya secara sekilas kita akan
mengartikan bahwa buku yang dibahas
tidak lain adalah hal-hal mengenai tragedi
pengeboman. Namun tahukah Anda judul
buku “bom” disini mengartikan sebuah
kata yaitu Business Owner MentalityI. Nah
sekarang bagaimana kita menafsirkan
kata-kata tersebut, kembali lagi penafsiran
mengenanai kata tersebut akan berbeda
sesuai dengan pemahaman setiap in
dividu.

BOGOR - Puluhan anak di Panti Asuhan putri dan balita Darush
sholihat Baranangsiang Bogor tersenyum bahagia. Sebentar lagi
impian mereka memiliki perpustakaan akan segera terwujud, setelah
mendapat bantuan dari Persatuan Wanita Patra Pusat (PWPP)
Direktorat Hulu. Acara serah terima bantuan ini berlangsung pada
Senin (23/7). Dalam kesempatan tersebut ketua PWPP Direktorat
Hulu, Dwi Muhamad Husen menyerahkan bantuan senilai Rp. 50 juta
kepada pengurus panti asuhan H. Dharsono. Dana tersebut berasal
dari PKBL Pertamina senilai Rp. 30 juta dan dari PWPP Direktorat
Hulu senilai Rp. 20 juta.
Dwi menjelaskan, selain berbagi kebahagiaan di bulan yang
penuh berkah, bantuan ini merupakan salah satu bentuk komitmen
Pertamina untuk ikut serta mencerdaskan anak bangsa dengan
membangun perpustakaan. Dwi berharap, perpustakaan ini
nantinya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak yang memang sangat
membutuhkan. “Jangan pernah putus asa, walaupun jauh dari
orangtua, namun harus tetap semangat dalam mengejar cita cita,”
pesannya kepada anak-anak panti.
Selain kepada Panti Asuhan Darushsholihat, PWPP Direktorat
Hulu juga menyerahkan bantuan ke Yayasan Arrahmah di Ciomas
Bogor berupa satu set alat musik dan sembako. Bantuan yang

Foto : KUNTORO

Berbagi Kebahagiaan di Bulan Ramadan

Rony.
Raker HSE Direktorat Hulu tahun 2012 menghasilkan beberapa
kesimpulan. Yaitu, merencana program sertifikasi kompetensi pekerja
(HSE mandatory) dan fasilitas produksi, pengelolaan limbah (scrap
metal) yang masih bernilai ekonomis, Medical Emergency Respon Plan
(MERP) dan fit to work, serta konsistensi penerapan dan pengurangan
Gas Rumah Kaca (GRK).
Hasil Raker ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan
konsisten. Perusahaan sangat mendukung pengelolaan HSE yang dimiliki
oleh perusahaan yang menginginkan HSE Excellent.•DIT. HULU

KRONIKA

Presiden Direktur PT Badak NGL

iqbal hasan

Presiden Direktur PT Arun NGL
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JAKARTA – Jajaran Direksi Pertamina berkesempatan
melakukan kegiatan buka bersama dengan para
Pimpinan Redaksi Media cetak, elektronik dan digital,
Kamis (26/7). Dalam kesempatan tersebut Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan menjelaskan
kinerja perusahaan yang telah dicapai pada semester
satu 2012. “Sampai Juni 2012 keuntungan kita sudah
mencapai 1,6 miliar dolar AS,”ujar Karen. Selain
itu Karen juga menjelaskan visi Pertamina sebagai
Perusahaan Energi Nasional Berkelas Dunia. Acara
yang digelar dengan suasana santai dan akrab ini,
juga diisi dengan tanya jawab antara para pimpinan
redaksi dengan para direksi lain yang hadir, yakni
Direktur Keuangan Andri T. Hidayat, Direktur PIMR
M. Afdal Bahaudin, Direktur Hulu Muhamad Husen,
Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto, Direktur
Gas Hari Karyuliarto, Direktur SDM Evita M. Tagor dan
Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko.•DEWI SRI UTAMI

Foto : PRIYO WIDIYANTO
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DIREKSI GELAR BUKA
BERSAMA DENGAN PIMPINAN
REDAKSI MEDIA

silaturahmi direktur gas
dengan editor
HERU PURNOMO

JAKARTA – Memasuki hari ke-12 di bulan
Ramadan, Direktur Gas PT Pertamina (Persero)
Hari Karyuliarto bersilaturahmi sekaligus buka
puasa bersama dengan para editor dari media
cetak nasional di Ruang Monas Hotel Aryaduta,
Rabu (1/8). Dalam kegiatan tersebut, Hari
Karyuliarto menyampaikan Pertamina akan
membangun infrastruktur gas di lokasi-lokasi
strategis. “Dengan membangun infrastruktur maka
tidak ada lagi alasan kita untuk melakukan ekspor,”
ungkap Hari. Strategi lainnya yang akan dilakukan
adalah meluncurkan CNG di Indonesia untuk
angkutan umum, kendaraan berat dan kendaraan
pribadi. Serta membangun bisnis trading untuk
memnafaatkan sumber daya pada storage,
optimalisasi pengadaan LNG dan mengamankan
LNG untuk fasiltas re-gas (untuk domestik dan
internasional).•IRLI KARMILA

Foto : TATAN AGUS RST

Direktur Utama PT. Patra Trading

RAKER BAKORUMKRIS
PERTAMINA 2012

Foto : PEP PANGKALAN SUSU

BOGOR – Badan Koordinasi Umat Kristiani PT
Pertamina (Persero) mengadakan Rapat Kerja
tahun 2012 di Hotel Aston, Bogor, (20-21/7). Acara
ini bertujuan untuk mempertajam dan menyatukan
program-program Bakor Umkris seluruh Pertamina
agar visi dan misi Bakor Umkris dapat tercapai.
Raker yang dihadiri sekitar 50 orang terdiri dari para
ketua atau perwakilan dari Pengurus Bakor Umkris
Kantor Pusat, Unit Operasi/Region serta Anak
Perusahaan, mengambil tema “Be a Servant Leader”
untuk mengingatkan kembali makna kepemimpinan
yang sesungguhnya yaitu melayani. Raker juga
dihadiri Direktur Gas, Corporate Secretary, VP
Technology Gas dan VP IT Operation untuk
sharing agar tetap berkomitmen dan bersemangat
dalam menjalankan tugas. Acara diakhiri dengan
menyepakati program-program utama Bakor Umkris
seluruh Indonesia.•BAKORUMKRIS

TEMU PISAH EMPAT MANAJEMEN
RU II DUMAI

Foto : RU II

Foto : kuntoro

Foto : kuntoro

Foto : kuntoro
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CILACAP – RU II Dumai mengadakan malam temu
pisah Manajemen pada (12/5). Acara ini diadakan
karena empat Tim Manajemen pindah tugas dari
RU II. Yaitu Eks-HSE Manager Ahmad Muslimin,
Eks-Procurememt Manager Manson Sihotang,
Eks-Finance Refinery Off-Site Support Region I
Manager Sigit AnggoroI, dan Eks-IT Area Manager
RU II Hendrizal.Dalam kesempatan tersebut GM RU II
Irwan memberikan cinderamata kepada para jubilaris.
“Banyak kenang-kenangan yang saya dan keluarga
dapatkan di sini selama lebih kurang 3 tahun saya
bergabung di RU II Dumai. Saya sangat berterima
kasih atas dukungan, kebersamaan serta kerja sama
yang telah diberikan selama kami dinas di sini. Dan
apabila selama kami berada di sini ada tutur kata yang
kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga RU II
Dumai semakin maju dan berkembang,” ujar salah
satu jubilaris, Ahmad Muslimin.•RU II

BANDUNG - Kerja sama penyaluran BBM ke
seluruh Daerah Operasi PT Kereta Api Indonesia
(KAI) melalui sistem layanan penyaluran BBM
terpadu atau Fuel Management Service untuk
jangka waktu lima tahun diresmikan pada
(24/7). Dalam kerja sama ini PT Pertamina
(Persero) sebagai penyedia BBM, menunjuk
anak perusahaannya, PT Pertamina Patra Niaga,
sebagai operator pelaksana untuk menjalankan
layanan penyaluran BBM terpadu tersebut.
Peresmian yang dilakukan di Dipo Lokomotif
Bandung KAI ditandai dengan penyaluran perdana
BBM jenis Solar ke salah satu lokomotif oleh Di
rektur Sarana KAI Rono Pradipto disaksikan oleh
Ketua Kelompok Kerja Penyediaan dan Distribusi
BBM Wilayah II BPH MIGAS Lulu Priambudi, VP
Industri & Marine Pertamina Ferdy Novianto, dan
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Delas
M. Pontolumiu.
Direktur Sarana KAI Rono Pradipto menuturkan
dengan pengisian BBM lokomotif melalui Fuel
Management System ini diharapkan terjadi
efisiensi di tubuh KAI. “PT KAI tidak perlu lagi
menggunakan cara lama yang tidak akurat, tetapi
tinggal minta diisi BBM saja dan bayar sesuai yang
diterima,” imbuhnya. Rono berpesan kedua belah
pihak dapat melakukan pengendalian keamanan
untuk meningkatkan aspek ‘safety’ sehingga
efisiensi yang diharapkan dapat terwujud.
Sementara VP Industry & Marine Pertamina
Ferdy Novianto menyampaikan terima kasih atas
kepercayaan yang diberikan KAI sebagai salah
satu pelanggan utama Pertamina. “Kami yakin,
layanan ini akan meningkatkan efisiensi di KAI.
Setelah ini, layanan yang sama akan dilakukan
juga di Dipo Lokomotif Jogyakarta, Solo,
Semarang, Cirebon dan Sumatra,” imbuhnya.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
Delas M. Pontolumiu berkomitmen untuk bekerja
maksimal melaksanakan pekerjaan ini.• PATRA
NIAGA

Pertamina Trans Kontinental
Tambah Armada SPOB
BATAM - Dalam upaya me
menuhi permintaan pelanggan
seperti KKKS (Contractor
Production Sharing) Total
Indonesie, PT. PertaminaTrans
Kontinental (PTK) kembali
men ambah jajaran armada
kapalnya.
Untuk kebutuhan ter
seb ut, pada 13 Juli 2012
lalu Galangan Kapal BH
Marine & Offshore Engineer
melaksanakan serah terima
(delivery) Kapal Self – Propeller
Oil Barge (SPOB) Musi ke PT.
Pertamina Trans Kontinental
di Tanjung Uncang, Batam.
Acara dihadiri Operation
Director PTK Joni Harsono,

Daniel Ong (BH Marine) dan
juga Direktur PT. Peteka Karya
Gapura Indra Putera selaku
penyedia tenaga kerja crew
tersebut.
SPOB Musi merupakan
kapal pengangkut minyak
dengan DWT 3500 T. Kapal
ini memiliki shallow draft,
sehingga dapat dipergunakan
untuk perairan yang dangkal.
SPOB Musi adalah salah
satu kapal yang dibangun di
galangan BH Marine, Batam.
Sementara dua kapal lainnya
dalam proses finishing, yaitu
SPOB Mahakam dan SPOB
Kapuas.
Dengan penambahan

Foto :PTK

Sinergi Pertamina
Patra Niaga dan KAI
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Penandatanganan serah terima kapal SPOB Musi.

armada ini diharapkan dapat
meningkatkan pertumbuhan
dan perolehan laba PTK se

cara signifikan dan masa
depan yang lebih baik.•PTK

Produksi Blok Tuban Tembus
100 Juta Barel Minyak
TUBAN - Pencapaian produksi
100 juta barel minyak Blok
Tuban dan pengapalan ke
500 Tuban Marine Terminal
yang dioperatori oleh Joint
Operating Body Pertami
na-PetroChina East Java
(JOB P-PEJ) dirayakan ber
sama karyawan beserta
pemegang saham Pertamina
dan PetroChina, BPMigas
Perwakilan Jabanusa dan
para stakeholder pada 28
Juni 2012. Syukuran tersebut
diadakan di Kantor La
pangan JOB PPEJ Jl. Lingkar
Pertamina, Desa Rahayu,
Kecamatan Soko, Kabupaten
Tuban.
GM JOB PPEJ Bambang
Kardono menjelaskan, pen
capaian produksi 100 juta

barel minyak Blok Tuban
tepatnya berlangsung pada
21 November 2011 dan
pen gapalan ke 500 Tuban
Marine Terminal pada 21 April
2012. “Sebenarnya produksi
Blok Tuban pada akhir Mei
2012 telah mencapai 108 juta
barel minyak yang berasal dari
Lapangan Sukowati sebesar
71 juta barel dan 37 juta
barel dari Lapangan Mudi,
Gondang, dan Lengowangi,”
ungkap Bambang Kardono.
Untuk meningkatkan
produksi minyak nasional, JOB
PPEJ berkomitmen akan terus
mencari sumber cadangan
baru melalui program kerja
seismik dan pemboran sumur
eksplorasi, khususnya di
wilayah Kabupaten Tuban.

Foto : PHE

Foto : UBEP RAMBA
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GM JOB PPEJ Bambang Kardono memberikan sambutan pada acara syukuran
pencapaian produksi 100 juta barel minyak Blok Tuban dan pengapalan ke 500
Tuban Marine Terminal.

Komitmen tersebut
didukung oleh Wakil Bupati
Tuban Noor Nahar Husein.
“Kami akan mempermudah
pengeluaran perijinan yang
d i b u t u h k a n . Te r m a s u k
memfas ilitasi upaya-upaya

sinergi dengan masyarakat
setempat dan Pemerintah
Kabupaten sekitar dalam
rangka peningkatan produksi
minyak nasional di wilayah
Blok Tuban,” tegasnya. • PHE

PEP Region Jawa Hijaukan Desa Jadimulya
CIREBON - Penanaman 1.027 pohon mahoni sukses dilakukan
oleh PT Pertamina EP Region Jawa di Desa Jadimulya,
Kabupaten Cirebon, pada Jumat (6/7). Kegiatan ini merupakan
salah satu agenda dari CSR Pertamina EP dalam rangka
menghijaukan bumi dan mendapat respon positif dari warga
Desa Jadimulya. Hal ini terbukti dengan pohon mahoni yang
tumbuh subur karena selalu dirawat, selama satu bulan sejak
pemberian bibit pohon Juni 2012 lalu.
Semua tanaman yang ada tumbuh subur. Terlebih tanaman
yang ditanam di depan rumah warga. Mereka selalu rajin
menyiramnya, jadi tanamannya segar dan subur,” tutur Hupmas
Pertamina EP Wawan.

Desa Jadimulya merupakan lokasi penanaman pertama
di wilayah Cirebon. Perawatan tanaman dibagi dalam sebuah
kelompok yang berisi 17 orang warga yang berasal dari desa
Jadimulya. Hal ini dilakukan agar ada pihak yang bertanggung
jawab terhadap proses tumbuhnya pohon mahoni tersebut.
Selain itu, perusahaan bersama anggota melakukan komitmen
bersama agar pohon dapat terawat dengan baik.
“Warga yang akan merawat pohon mahoni ini diberi tugas
setiap tiga hari sekali untuk menyiram pohon. Jangka waktu
tersebut merupakan waktu maksimal bagi mereka untuk
melakukan penyiraman. Mereka biasanya menyiram pada sore
hari, karena pagi hari mereka semua bekerja”, tutur Sekretaris

Desa Jadimulya Dedi.
Pohon mahoni dipilih karena kelebihannya yang mampu
menyerap karbon, mudah perawatannya dan umurnya yang
tergolong lama. Selain itu, pohon mahoni juga kebal dengan
serangan hama jika dia tetap tumbuh subur di fase awal
pertumbuhannya. Dengan kelebihan yang dimiliki oleh pohon
mahoni tersebut, untuk kurun waktu yang lama diharapkan
dapat sedikit mengurangi polusi dan pencemaran udara yang
terjadi saat ini. Selain dapat menghijaukan bumi, sepanjang
jalan di desa Jadimulya juga semakin terlihat rindang dan
asri.•PEP REGION JAWA
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Jakarta – Selaku perusa
haan energi milik bangsa,
Pertamina senantiasa ber
upaya melayani kebutuhan
BBM dan LPG masyarakat
Indonesia, khususnya saat
melaksanakan ibadah puasa
dan merayakan Idul Fitri 1433
Hijriah / 2012 dengan lancar
dan khidmat. Pertamina siap
menjaga ketahanan stok
dan terus mempersiapkan
pengelolaan distribusi Bahan
Bakar Minyak (BBM) dan elpiji
selama puasa.
Pertamina terus menjaga
stok BBM, baik Premium,
Solar, Avtur, Pertamax, dan
LPG dalam kondisi aman.
Marketing & Trading Director
Pertamina Hanung Budya
mengungkapkan Pertamina
terus menjaga stok BBM
dan LPG Nasional dalam
kondisi aman pada 4
Agustus-4 September 2012
dengan rata-rata ketahanan
stok pada periode tersebut
Premium 17,19 hari; Minyak
Solar 18,28 hari, Avtur 20,95
hari; Pertamax 67,87 hari,
Pertamax Plus 72,40 hari, dan
LPG 19,04 hari.
Sedangkan stok BBM
dan LPG nasional per
tanggal 19 Juli 2012, yaitu

Premium 1.257.377 kl (16,19
hari),Minyak Solar 1.386.759
kl ( 17,22 hari), Avtur 210.298
kl ( 19,54 hari); Pertamax
72,88 hari, Pertamax Plus
65,97 hari, dan LPG 337.798
kl (21,37 hari).
“Pertamina siap
memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat dengan
terus menjaga ketahanan
stok dan mempersiapkan
pengelolaan distribusi BBM
dan LPG dengan baik untuk
mengantisipasi peningkatan
permintaan selama Ramadan,”
tutur Hanung Budya.
Lebih lanjut Hanung me
nambahkan, Pertamina telah
mempersiapkan berbagai
langkah pendukung seperti
membentuk Posko Satuan
Tu g a s ( S a t g a s ) u n t u k
pemantauan tersedianya BBM
serta kesiapan pelayanan
kepada masyarakat konsu
men efektif mulai H-14 sam
pai dengan H+14 (tanggal
6 Agustus – 4 September
2012).
“Selain menambah stok
BBM, kita juga melakukan
persiapan khusus terutama
di jalur mudik dan arus balik,
seperti mengoperasikan
SPBU 24 jam balik mulai H-15

s.d. H+15 sepanjang Jalur
Pantura, Selatan Jawa, arah
Merak dan Lampung,” ucap
Hanung, seusai meremikan
outlet Pertamax Racing di
SPBU COCO Kuningan,
Jum’at (23/07).
Guna mengantisipasi
hambatan distribusi akibat
kemacetan lalu lintas
di 63 titik lokasi, Hanung
mengungkapkan, Pertamina
mempersiapkan SPBU
kantong, yaitu SPBU yang
ditunjuk sebagai tempat
tangki berisi BBM yang akan
dikirimkan ke SPBU terdekat
yang mengalami krisis stok.
Switching tangki pendam
juga dilakukan di SPBU,
dari Solar ke Premium atau
Pertamax (45 titik lokasi
SPBU). Optimalisasi dan
penambahan armada mobil
tangki juga dilakukan di
wilayah Sumatera Selatan,
Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, dan Balinus
sebesar 6,5% dari armada
mobil tangki eksisting.
Pertamina juga melakukan
pengaturan pembedaan ja
lur pelayanan antara motor
dan mobil serta menyediakan
pelayanan SPBU Transit
khusus sepeda motor (117 titik

Foto : RAHMAN

Pertamina Terus Amankan Stok BBM Selama Puasa

Marketing & Trading Director Pertamina Hanung Budya memberikan penjelasan kepada wartawan media cetak dan elektronik
nasional mengenai kesiapan Pertamina mengamankan stok BBM selama Ramadan.

lokasi SPBU), mempersiapkan
pola RAE (Regular Alternative
on Emergency) jika terjadi
kendala distribusi BBM/LPG
di supply point tertentu serta
koordinasi dengan Hiswana
Migas, Pemda, aparat kepoli
sian dan instansi terkait lainnya
demi terciptanya keamanan
yang kondusif dalam menjaga
kelancaran distribusi BBM.

“Seluruh SPBU sejumlah
4.874 diinstruksikan untuk
meningkatkan pelayanan
dengan menyediakan layan
an pendukung seperti Mu
shola, toilet, ATM, serta
memperhatikan aspek ke
bersihannya, dan mem
perb anyak layanan BBK
(Pertamina DEX) dalam ke
masan di jalur mudik.”ucap

Hanung.
Hanung juga berharap
partisipasi aktif masyarakat.
“Apabila terjadi kendala dan
hambatan distribusi BBM
dan LPG, informasi dap at
disampaikan melalui Contact
Pertamina 500-000 (atau via
HP di 021 500 000) atau melalui
sms di 0815 9500000.•SAHRUL
HAETAMY ANANTO

Penutupan BPS-BPA Batch I Tahun 2011 :

Pertamina Berikan Kontribusi
dalam MP3EI

JAKARTA - “Sebagai in
san Pertamia, kita harus itu
fleksibel untuk melihat dina
mika di luar maupun di dalam.
Apa yang dibutuhkan oleh
pemerintah Indonesia, kita
harus bisa memberikan kon
tribusi semaksimal mungkin,”
ujar Dirut Pertamina Karen
Agustiawan ketika menutup
Program Bimbingan Profesi
Sarjana (BPS) dan Bimbingan
Praktis Ahli (BPA) Batch
1 Tahun 2011. Penutupan
berlangsung di Gedung Utama
Lantai M, pada (23/7).
Karen pun menegaskan,
visi Pertamina sekarang
adalah menjadi perusahaan
energi kelas dunia yang sudah
disahkan oleh RUPS pada
(19/7) lalu. “Sesuai visinya,
maka ada 2 tema besar, yaitu

aggressive di upstream , dan
profitable di downstream.
Mungkin kita juga melihat
banyak sekali inisiatif-inisiatif
pemerintah yang dijalankan
oleh Pertamina. Salah satunya
adalah Program MP3EI. “
Dirut menjelaskan,
program tersebut merupakan
program percepatan pem
bangunan ekonomi Indonesia
untuk semua sektor, dari
sektor I sampai VI. “Di semua
sektor ini, Pertamina terlibat
langsung, “tutur Karen seraya
merinci beberapa kontribusi
Pertamina dari Hulu, Gas,
Refinery, M & T, dll.
Sementara VP Pertamina
Learning Center Hasnil Rasyid
melaporkan peserta program
BPS terdiri dari 471 peserta,
meliputi 16 jurusan, yaitu

BPS M&T (61 orang); CSS
(52); Refinery (37); Keuangan
(47); PIMR (21); Manajemen
Asset (22); Legal (20); Gas
(7); Procurement Excellence
Group (3); Quality Management
(3); UTC – Direktorat Hulu (2).
Sedangkan program BPA
diikuti 76 peserta untuk Refi
nery; M & T (72); Keuangan
(22); Corporate Shared Ser
vices (9).
Turut hadir dalam acara
tersebut Direktur Umum Lu
hur Budi Djatmiko, Direktur
Keuangan Andri T. Hidayat,
Direktur PIMR M. Afdal
Bahaudin, Direktur Hulu
M. Husen, Direktur Pe
masaran & Niaga Hanung
Budya, serta SVP HR Ahmad
B a m b a n g . • URIP HERDIMAN
KAMBALI
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Jakarta - Bertempat di
SPBU COCO Kuningan,
Jumat (20/7), outlet Pertamax
Racing diluncurkan Direktur
Utama Pertamina Karen
Agustiawan, didampingi
Direktur Marketing & Trading
Pertamina Hanung Budya,
Direktur Hulu Pertamina
Muhamad Husen, dan
Direktur Perencanaan
Investasi dan Manajemen
Risiko Pertamina, M. Afdal
Bahaudin.
Dalam kesempatan ter
sebut Karen Agustiawan

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Pertamina mulai
memasarkan
Pertamax Racing di
Stasiun Penyedia
Bahan bakar
Umum (SPBU).
Penambahan
outlet dispenser
ini merupakan
langkah baru
untuk memenuhi
kebutuhan
konsumen atas
bahan bakar balap
beroktan tinggi,
RON 100.

Foto : RAHMAN

Pertamax Racing Mulai
Dipasarkan di SPBU

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi Direktur Marketing & Trading Hanung Budya dan pembalap reli
Rifat Sungkar melakukan pengisian perdana Pertamax Racing di SPBU COCO Kuningan, Jakarta.

mengatakan Pertamax
Racing merupakan produk
Refinery Unit III Plaju dan
merupakan satu-satunya
produk bahan bakar balap
yang diproduksi di dalam
negeri. “Peluncuran outlet
Pertamax Racing ini sesuai
dengan pertumbuhan pe
nyelenggaraan kegiatan
balapan yang memerlukan
dukungan bahan bakar
berkualitas tinggi dengan
standar internasional,” ujar
Karen.
Karen juga mengatakan

bahwa Pertamax Racing ini
mengacu pada spesifikasi
Federation International
Motor (FIM) dan Federation
Internasional Automobile
(FIA), oleh karena itu memiliki
peluang untuk diekspor.
Sejatinya Pertamina
telah memasarkan Pertamax
Racing dalam kemasan pail
20 liter sejak Desember
2010 dengan wilayah
pendistribusian di pulau
Jawa dan Sumatera. Tahun
ini, Karen mengungkapkan
target pemasaran Pertamax
Racing di Jawa dan Sumatera
diperkirakan mencapai
100.000 liter.
Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina Hanung
Budya menambahkan,
sebagai tahap awal, bahan
bakar dengan angka oktan
minimal 100 itu disediakan
melalui dispenser di dua
SPBU yaitu SPBU COCO
31.129.02 Kuningan dan
SPBU COCO 31.122.40
Pondok Indah.”Sementara,
penjualan dalam bentuk
kemasan berisi 20 liter kini
sudah tersebar di dua agen
dan 53 SPBU di DKI Jakarta,
Jawa Tengah, dan Jawa
Timur, serta di delapan dan
14 SPBU di Sumatera,” kata
Hanung.
Melalui outlet dispenser
Pertamax Racing dihargai
Rp35.000 per liter, sedangkan
untuk kemasan pail 20 liter

seharga Rp. 55.000. Untuk
memperolehnya, selain
melalui agen dan SPBU
langsung, pemesanan
Pertamax Racing juga dapat
dilakukan melalui Contact
Pertamina 500 000.
Pertamax Racing Fuel
sebagai bahan bakar balap
mampu menghasilkan
daya dan torsi tinggi tanpa
menimbulkan detonasi, agar
kendaraan balap responsif
dan berkinerja stabil, serta
ketahanannya tinggi.
Produk berplakat high
grade fuel quality ini juga
bersifat ramah lingkungan
karena mengandung
bioethanol & bebas timbal/
TEL dan diform ulasikan
secara khusus untuk bahan
bakar kendaraan balap dan
kendaraan modern yang
memiliki kompresi mesin
yang tinggi yaitu di atas
10:1. Sehingga aman untuk
mesin, tidak menimbulkan
emisi yang membahayakan
kesehatan mekanik,
pembalap dan pen onton
acara balap.
Pertamax Racing ha
dir untuk menjembatani
tuntutan harga, kualitas, dan
ketersediaan produk. Dari sisi
harga, Pertamax Racing jauh
lebih efisien dibandingkan
dengan produk serupa dari
kompetitor dengan kualitas
yang setara.•SAHRUL HAETAMY
ANANTO
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Prima XP Raih
Indonesia Original
Brands 2012

Jakarta – Kembali pelumas Pertamina Prima
XP meraih penghargaan Indonesia Original
Brands 2012. Penghargaan diserahkan oleh
Pemimpin Majalah SWA Kemal Abdul Ghani
kepada Pjs. VP Pelumas Pertamina, Azmy Said,
di Hotel Gran Melia Kuningan Jakarta, (13/7).
Penghargaan ini merupakan salah satu
bentuk apresiasi konsumen terhadap merekmerek asli Indonesia. Survei ini dilaksanakan
selama April - Mei 2012 di enam kota besar, yaitu
Medan, Bandung, Jadebotabek, Semarang,
Surabaya dan Makassar.
Menurut Retail Marketing Manager Syafanir
Sayuti, kekuatan dari pelumas Pertamina ada
di brand-nya. “Brand-nya benar-benar asli
Indonesia. Bukan itu saja, SDM yang membuatnya
pun asli orang Indoneisa. Saya berharap dengan
Prima XP meraih penghargaan ini, kepercayaan
masyarakat Indonesia menggunakan produk
Pertamina bagi kendaraan roda empatnya se
makin tinggi,”tandasnya. “Berdasarkan survei,
penjualan pelumas Prima XP saat ini menguasai
pasar sebesar 20 persen dari ratusan merek
pelumas yang ada di Indonesia,”ujar Syafanir.
Ada tiga dimensi untuk mengukur performa
merek-merek lokal tersebut, yaitu kepuasan,
loyalitas, dan advokasi. Hasil akhir pengukuran
terhadap tiga dimensi ini menghasilkan sebuah
indeks yang disebut indeks kepuasan, loyalitas
dan advokasi pelanggan atau Advocacy, Loyalty
and Satisfaction Index (ALSI).
Semakin tinggi nilai ALSI sebuah merek,
semakin besar kemungkinan merek tersebut
memiliki pelanggan yang puas, loyal dan bersedia
menjadi advokat. Sebuah merek yang memiliki
pelanggan yang puas, loyal dan bersedia menjadi
advokat memiliki kemungkinan yang lebih besar
untuk bertahan dan tumbuh. Merek-merek
dengan skor ALSI tertinggi di kategorinya dipilih
sebagai merek terbaik.
Adapun merek lokal ini muncul dari berbagai
industri, mulai dari toiletries, bahan bangunan,
resto, food and beverage, produk FMCG, obatobatan dan beberapa lagi lainnya. Semua ini
merupakan merek lokal yang memiliki kinerja
bagus, mempunyai market share yang signifikan,
memiliki brand awareness/brand equity yang
tinggi dan telah membuktikan bisa survive dari
dekade ke dekade.•NILAWATI DJ

SISIPAN
MEDIA PERTAMINA
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Direktur Pengembangan Usaha Pertagas Achmad Andriansyah (ketiga dari kiri) saat perayaan kemenangan
bersama tim peraih Predikat GOLD yakni PKM Viper, GKM Gas Pol, GKM Lokak, GKM Mundupolitan dan GKM
Shift Power

Konvensi CIP Kedua
Pertamina Gas
Di tahun 2012 PT Pertamina Gas (Pertagas)
kembali menggelar Konvensi Continuous
Improvement Program (CIP). Konvensi tersebut merupakan kedua kalinya Pertagas
melaksanakan kegiatan serupa. Kali ini diadakan di Hotel Novotel Solo, 11-13 Juli 2012.
Semarak mungkin kata yang tepat untuk
menggambarkan pelaksanaan acara tersebut.
Dibandingkan dengan tahun lalu, Konvensi
CIP Pertagas di tahun 2012 mengalami
peningkatan secara signifikan baik dari sisi
variasi kegiatan maupun jumlah peserta.
Di tahun ini Pertagas tidak hanya menggelar
Konvensi CIP semata namun menambah
kegiatan lain seperti booth pameran mutu
peserta konvensi, lomba fotografi bertema
Safety & Environment, serta pengumuman
pemenang House Keeping Contest.
Peningkatan lain yang sangat mencolok
adalah meningkatnya antusiasme pekerja dan
mitra kerja Pertagas untuk mengikuti kegiatan
ini. Jika di tahun 2011 peserta Konvensi CIP
hanya berjumlah 13 GKM dan 3 SS, maka di
tahun ini nilai tersebut naik hingga dua kali lipat
menjadi 2 PKM, 22 GKM, dan 10 SS.

Di akhir konvensi, Pertagas membuktikan
bahwa peningkatan tersebut tidak hanya dari
segi kuantitas namun juga dari kualitas.
Pada puncak rangkaian acara Dewan Juri
mengumumkan bahwa dari total 34 peserta,
5 tim berhasil meraih predikat Gold yakni
PKM Viper, GKM Gas Pol, GKM Lokak,
GKM Mundupolitan dan GKM Shift Power.
Sedangkan predikat Silver berhasil diraih
oleh 14 GKM dan 6 SS. Dan predikat Bronze
diraih oleh 1 PKM, 4 GKM dan 4 SS.
Pada penutupan acara Achmad Andriansyah
Direktur Pengembangan Usaha Pertagas
menyatakan apresiasinya terhadap suksesnya
acara Konvensi CIP Pertagas tahun 2012.
Andriansyah juga menyatakan, hasil yang
sudah sangat baik di Konvensi internal
Pertagas ini harus dilanjutkan ke tahap yang
lebih tinggi, ”Kepada penerima predikat
terbaik tahun ini, manajemen berharap dapat
memberikan kontribusi yang baik untuk
perusahaan serta dapat berkiprah lebih baik
lagi di ajang nasional maupun internasional,”
tantang Andriansyah.

Peraih Penghargaan
Konvensi CIP Pertagas 2012
1. PKM Viper			
2. PKM Pantura		

: GOLD
: BRONNZE

1. GKM Gas Pol		
2. GKM Lokak			
3. GKM Mundupolitan		
4. GKM Shift Power		
5. GKM Poster			
6. GKM Juragan Terasi		
7. GKM Nozzle		
8. GKM Tomcat		
9. GKM Pertamaks		
10. GKM The Brandan		
11. GKM Kecak			
12. GKM Laskar		
13. GKM Labu Siam		
14. GKM Sukses		
15. GKM Pipe-X		
16. GKM Komet			
17. GKM Majapahit		
18. GKM Gesit			
19. GKM Adex			
20. GKM Terong		
21. GKM Irit			
22. GKM Damai			

: GOLD
: GOLD
: GOLD
: GOLD
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: BRONZE
: BRONZE
: BRONZE
: BRONZE

1. SS Sridwi			
2. SS Lematang		
3. SS Ahmadhany		
4. SS Aryo Rosa		
5. SS Prazz			
6. SS GOC 7			
7. SS Ramai 2		
8. SS Opex			
9. SS Laskar 2		
10. SS RKS-OE		

: SILVER
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: SILVER
: BRONZE
: BRONZE
: BRONZE
: BRONZE

Direktur Utama Pertagas

Gunung : Berikan Gagasan dan Ide Terbaik Demi
Mencapai Visi World Class Enterprise
Gunung Sardjono Hadi, Direktur Utama
Pertagas
pada
sambutannya
dalam
pembukaan acara mengemukakan bahwa
sesungguhnya lewat konvensi CIP ini Pertagas
telah membuktikan komitmennya terhadap
pentingnya penerapan kendali mutu di kegiatan
sehari-hari perusahaan. “Dilaksanakannya
Konvensi CIP Pertagas yang kedua ini adalah
bukti nyata bahwa insan Pertagas peduli akan
peningkatan mutu,” ujar Gunung.
Gunung mengapresiasi panitia acara karena
telah sukses menggelar Konvensi CIP di
lingkungan internal Pertagas untuk kedua
kalinya. Terlebih lagi pada event kali ini
terdapat peningkatan jumlah peserta dan
perkembangan aktivitas acara. ”Secara pribadi
saya sangat terharu dan bangga, khususnya
terhadap Fungsi QM & HSE sebagai panitia
pelaksana yang telah sukses menggelar acara
yang lebih baik dan lebih meriah dari tahun
lalu,” ujar Gunung.
Mengadopsi acara APQ Awards PT Pertamina
(Persero), konvensi Pertagas tahun ini juga
menggelar pameran mutu yang diikuti oleh
beberapa peserta konvensi. ”Ini adalah langkah
awal yang bagus untuk perbaikan acara tahun
depan,” ungkap Gunung.

Gunung juga mengungkapkan kebanggaannya
terhadap kenaikan jumlah peserta konvensi
dengan menantang peserta untuk dapat
membuat target yang tinggi, ”Penambahan
jumlah peserta yang lebih dari 100% ini
sangatlah membanggakan, namun saya
ingin menantang seluruh peserta untuk dapat
memberikan hasil yang lebih baik dari tahun
lalu. Jika di 2011 berhasil meraih Bronze
maka tahun ini harus bisa meraih Silver,
yang Silver jadi Gold, dan yang Gold harus
bisa mempertahankan gelarnya atau bahkan
meraih Platinum,” tantang Gunung.
Pada konvensi tahun ini peserta kembali di
dominasi oleh pekerja dan mitra dari Direktorat
Operasi Pertagas, namun Gunung mengimbau
agar perbaikan mutu tidak hanya fokus di
bidang technical atau operasional semata.
”Saya men-challenge agar seluruh insan mutu
Pertagas dapat memberikan improvement
di semua lini seperti support, HSE, bahkan
administrasi. Karena sejatinya perusahaan
yang berkelas World Class adalah perusahaan
yang concern terhadap peningkatan mutu di
segala bidang,” ungkap Gunung.
Di

akhir

sambutannya

Gunung

sekali

Direktur Utama Pertagas Gunung Sardjono Hadi saat
memberikan sambutan pada pembukaan Konvensi
CIP Pertagas Tahun 2012

lagi memotivasi seluruh peserta dengan
menyatakan
dukungannya
untuk
mengapresiasi
pencapaian
peserta
di
konvensi ini, ”Saya mewakili manajemen
Pertagas menyatakan bahwa kami mendukung
penuh pelaksanaan Konvensi CIP Pertagas.
Sejatinya konvensi ini adalah dukungan
perusahaan sebagai wadah untuk aktualisasi
diri seluruh insan Pertagas. Oleh karena
itu kami mengharapkan seluruh peserta
dapat membagikan yang gagasan dan ide
terbaiknya demi memajukan perusahaan untuk
meraih visi menjadi World Class Enterprise,”
tutup Gunung.

Sukses Menggelar Konvensi CIP Kedua
Konvensi CIP Pertagas tahun 2012 telah
selesai. Bersamaan dengan perayaan
kemenangan pada peserta konvensi, panitia
acara juga merayakan kesuksesan mereka
karena telah berhasil menyelenggarakan
Konvensi CIP kedua Pertagas, “Alhamdulillah
seluruh rangkaian Konvensi CIP Pertagas
tahun 2012 telah selesai dan hasilnya sangat
baik. Lebih baik dari tahun lalu,” ujar Kemas
A. Johansyah Ketua Penyelenggara Konvensi
CIP Pertagas tahun 2012 saat diwawancara
seusai penutupan acara.
“Sama seperti tahun lalu, Pertagas kembali
melaksanakan konvensi ini untuk memberikan
kesempatan kepada seluruh pekerja dan
mitra kerja Pertagas untuk berbagi ide dan
inovasi mereka dalam upaya perbaikan
perusahaan,’ ungkap Kemas menjelaskan
tujuan dilaksanakannya event tahunan ini.
Ketua Penyelenggara Konvensi CIP Pertagas
Tahun 2012 Kemas A. Johansyah saat
membacakan laporan pelaksanaan kegiatan

Nampaknya kesuksesan konvensi tahun lalu
telah memecut semangat banyak pekerja dan
mitra kerja Pertagas, hingga di 2012 terjadi
pembengkakan jumlah peserta. “Tahun lalu
total hanya 16 tim yang berpartisipasi tapi

tahun ini jumlahnya meningkat hingga lebih
dari dua kali lipat yakni 34 tim. Nampaknya ini
dampak dari kesuksesan tim-tim pemenang
tahun lalu yang diapresiasi setinggi-tingginya
oleh manajemen,” papar Kemas.
Tahun lalu Pertagas berhasil meraih hasil
yang sangat membanggakan, dua GKM dari
Pertagas yakni GKM Gas Pol dan GKM Lokak
berhasil menembus kompetisi tingkat nasional
dengan membawa pulang Predikat Platinum
dan Gold, bahkan kedua tim kini tengah bersiap
berlomba di tingkat nasional yakni pada 14-18
Oktober 2012 di International Convention on
Quality Control Circles di Kuala Lumpur.
Maka di tahun 2012 Kemas mengharapkan
kesuksesan peserta di konvensi kali ini dapat
membawa hasil yang lebih gemilang dibanding
tahun lalu, “Di konvensi CIP 2011 Pertagas
hanya ada 1 Gold tapi GKM tersebut sukses
melaju hingga internasional. Di 2012 kita
berhasil mendapatkan 5 Gold, saya berharap
awal yang baik ini bisa terus berlanjut hingga
tingkat internasional,” harap Kemas.

Rangkaian Peristiwa
Konvensi CIP Pertagas Tahun 2012
Hari Pertama
Dirut Pertagas bersama dengan Manajer QM & HSE
mengunjungi booth terbaik milik GKM Juragan Terasi

VP Operasi Wilayah Timur Pertagas berfoto
bersama pemenang House Keeping Contest
2011 Pertagas

GKM Gas Pol saat menghadapi sesi wawancara
dengan Dewan Juri

Berpenampilan total membuat GKM Mundupolitan pulang
dengan membawa Penghargaan Best Costume

Dirut Pertagas menyerahkan hadiah kepada
pemenang foto terbaik dalam Lomba Foto Safety
& Environment

Hari Kedua

VP Operasi Wilayah Timur Pertagas
menyerahkan
Predikat
Bronze
kepada peserta konvensi

Pemenang Best Costume, Best
Performance dan Best Booth
berfoto bersama Manajer Area Jawa
Bagian Barat sesuai menerima
penghargaan

Quality Management Manager PT Pertamina
(Persero) menyerahkan Predikat Silver kepada
peserta konvensi

Seluruh perserta konvensi tumpah ke
panggung untuk merayakan kemenangan
mereka

Ketua Dewan Juri

Sutrisno : Komitmen Manajemen Pertagas Perlu Ditiru
Kesuksesan pelaksanaan Konvensi CIP
Pertagas tahun 2012 juga diakui oleh Ketua
Dewan Juri Sutrisno Atmadi yang dalam
wawancara
seusai
acara
menyatakan
bahwa pelaksanaan konvensi kali ini sangat
bagus, “Acara tahun ini sangat bagus sekali.
Pelaksanaan
secara
seremonial
terjadi
peningkatan dibanding konvensi pertama,” ujar
Sutrisno.
Improvement yang paling di highlight oleh
Sutrisno adalah peningkatan yang terjadi
tidak hanya dari sisi acara namun juga dari
antusiasme pekerja dan mitra kerja Pertagas
untuk mengikuti event tahunan ini, “Tahun ini
perolehan Predikat Gold lebih banyak dari tahun
lalu dan nilai-nilai para peserta pun bersaing
ketat, ini bukti bahwa peserta makin kompetitif,”
ungkap Sutrisno.

Sutrisno menyarankan jika pelaksanaan
konvensi tahun depan ingin lebih baik lagi
maka Pertagas harus bisa menggelar acara
ini di kota-kota yang berdekatan dengan area
operasinya.
“Saran kami dari dewan juri adalah di
tahun berikutnya mungkin konvensi dapat
dilaksanakan di kota dekat dengan wilayah
operasi Pertagas, agar memudahkan seluruh
peserta untuk hadir di kegiatan ini,” ujarnya.
Menurut Sutrisno komitmen manajemen
Pertagas dalam mendukung peningkatan mutu
perusahaan harus dicontoh oleh Unit atau Anak
Perusahaan Pertamina lainnya, “Saya salut
dengan komitmen pimpinan puncak pertagas
untuk mutu perusahaan. Komitmen inilah yang
harus dicontoh oleh insan mutu Pertamina
lainnya,” ungkap Sutrisno.

Ketua Dewan Juri Sutrisno Ahmadi saat memberikan pengarahan pada
technical meeting di hari pertama Konvensi CIP Pertagas Tahun 2012

Rookie yang Menyabet Nilai Tertinggi
Pada konvensi CIP kedua Pertagas terdapat
5 tim yang berhasil membawa pulang predikat
Gold, yakni satu PKM dan empat GKM. Dan
nilai tertinggi ternyata berhasil disabet oleh
pendatang baru yakni PKM Viper (Victory for
Pertagas) dari Kantor Pusat Pertagas. Pertama
kalinya mengikuti kegiatan konvensi mutu dan
PKM satu-satunya dari Kantor Pusat ini ternyata
mampu melampaui tim lain yang sudah berkiprah
lebih dulu.
Saat
ditanya
bagaimana
perasaannya
memenangkan Gold dengan nilai tertinggi Ketua
PKM Viper Rizaludin Taufik menjawab, ”Tentu
sangat senang. Ini kali pertama kita ikut lomba
dan ternyata berhasil membawa pulang Gold
bahkan nilai tertinggi.”
Ternyata sejak awal Predikat Gold memang
menjadi target Viper, lebih lanjut Rizaludin
memaparkan bahwa sejak dibentuk Viper sudah
mempersiapkan makalah dan presentasinya
dengan sungguh-sungguh demi mencapai target
yang mereka pasang, ”Sebetulnya sejak awal
Gold memang sudah jadi target kami, karena
itu kami maksimalkan penyusunan makalah
kami sesuai dengan metode dan arahan trainer

Ketua PKM Viper Rizaludin Taufik menerima Predikat Gold
dari Direktur Pengembangan Usaha Pertagas

saat upskilling, yang jadi kejutan justru saat
kami dinyatakan meraih nilai tertinggi” ungkap
Rizaludin.

sistem operasi dalam hal ini adalah sistem
Corporate Performance Management System
(CPMS),” ungkap Rizaludin.

Nilai tertinggi yang diraih Viper sesungguhnya
juga
didukung
dengan
cara
mereka
mempresentasikan makalahnya. Berbeda dengan
tim lain yang memaparkan makalah mereka
dengan formal, Viper berani mencoba untuk
presentasi dengan pendekatan lain yakni parodi.
”Viper memang tidak ingin presentasi dengan
biasa, demi meningkatkan nilai di sesi presentasi
kami mencoba untuk mengemasnya dengan
dialog interaktif namun malah berkembang
menjadi parodi. Kami tidak menyangka ide kami
diterima oleh Dewan Juri,” papar Rizaludin.

Kedepannya Viper berharap dapat memberikan
hasil yang lebih baik lagi bila diberi kepercayaan
oleh manajemen untuk bertanding di tingkat
Pertamina. Namun ada tujuan lebih besar yang
ingin diraih oleh Viper, yakni mensosialisasikan
CPMS. Lewat Konvensi CIP ini Viper berharap
CPMS dapat dikenal dan digunakan untuk
membantu pekerjaan seluruh fungsi di Pertagas,
”Kami berharap lewat makalah kami CPMS
akan dikenal seluruh fungsi Pertagas, sehingga
dapat digunakan secara maksimal. Kami juga
mengharapkan feedback dari seluruh pengguna
CPMS agar kedepannya kami dapat melakukan
evaluasi untuk terus menyempurnakan CPMS,”
ujar Rizaludin menutup sesi wawancaranya.

Keberanian Viper untuk berkreasi yang out of the
box tersebut membawa PKM ini juga membawa
pulang Penghargaan Best Performance.
Keunikan lain dari Viper dapat dilihat dari
anggotanya yang berasal dari lintas fungsi. ”Walau
tema makalah kami tentang sistem operasi namun
sejak awal kami memang mengajak teman-teman
dari fungsi sekper, renporto dan keuangan untuk
dapat memberikan masukan bagi perbaikan

PKM Viper dengan presentasi mereka yang
mengadopsi gaya Opera Van Java
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3. Dimas Wibiyanto
4. Vetmi Oka C. P.
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