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Aspal Pertamina
mencermati likuiditas dalam
pasar surat utang global 2012
Tahun 2012, pasar surat utang global masih menjadi
salah satu alternatif sumber pendanaan yang dinilai efisien,
meski kondisi pasar keuangan dunia masih fluktuatif.
Salah satunya tercermin dari target pinjaman luar negeri
(bruto) APBN 2012 Pemerintah RI sebesar Rp 54,28
triliun. Sebagian pinjaman pemerintah akan berasal dari
penerbitan surat utang negara di pasar internasional,
seperti SUN global senilai US$ 1,75 miliar yang diterbitkan
Pemerintah pada Januari 2012 serta rencana penerbitan
surat utang RI di pasar surat utang Jepang (dikenal sebagai
Samurai Bond).
Surat utang menjadi salah satu pilihan, terlebih bagi
korporasi besar, karena dapat memiliki tingkat biaya
pinjaman (cupon) yang kompetitif dibanding dengan
pinjaman perbankan serta jangka waktu pinjamannya yang
panjang sehingga dapat memberikan nafas bagi cashflow
perusahaan.
Pengamat pasar keuangan memperkirakan, volume
penerbitan global bond tahun ini akan meningkat seiring
dengan kebutuhan ekspansi perusahaan-perusahaan.
Selain itu, likuiditas juga ditopang oleh banyaknya surat
utang utang yang jatuh tempo. Di pasar Samurai Bond
Jepang, likuiditas yang tersedia saat ini diperkirakan
mencapai US$ 15 triliun (sekitar Rp 138.000 triliun).
Peningkatan volume terlihat dari data penerbitan obligasi
sepanjang periode 1 – 18 Januari 2012, dengan total
penerbitan global bond dari negara Asia (non Jepang)
sebesar US$ 12 miliar (sekitar Rp 110,4 triliun), hampir
melampaui jumlah penerbitan kuartal IV-2011 US$ 15,4
miliar.
Data tersebut mengindikasikan pelaku pasar keuangan
dunia menilai para investor institusional masih menyambut
baik investasi di instrumen surat utang walaupun pasar
keuangan dunia belum stabil. Dengan sendirinya, preferensi
investasi tersebut akan meningkatkan jumlah likuiditas di
pasar surat utang.
Perlu dicatat, instrumen surat utang global ke pasar
AS, Eropa, Asia (non Jepang), Samurai Bond ke pasar
Jepang, ataupun Sukuk ke pasar Timur Tengah, masingmasing memiliki berbagai karakter dan syarat yang
harus dipenuhi. Penerbit harus menyesuaikan hal-hal
tersebut dengan kebutuhannya yang pada akhirnya dapat
memberikan struktur pendanaan yang paling efisien.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.

untuk Jalan Nasional
Pertamina berpartisipasi
menyukseskan program
pembangunan jalan
nasional. Pertamina
dipercaya Kementerian
Pekerjaan Umum dalam
penyediaan aspal untuk
keseluruhan program
tersebut.

Jakarta - Pertamina me
nyepakati kontrak kerja sama
dengan Direktorat Jenderal
Bina Marga Kem enterian
Pekerjaan Umum dalam
menyukseskan pembangunan
jaringan jalan nasional. Ke
sepakatan pengadaan aspal
untuk program tersebut ditan
datangani Direktur Utama Per
tamina, Karen Agustiawan
dan Direktur Jenderal Bina
Marga Kementerian Pekerjaan
Umum, Djoko Muryanto. Wa
kil Komisaris Pertamina Umar
Said ikut menyaksikan acara
yang diadakan di Kantor Pusat
Pertamina, pada Senin (30/1).
Menurut Direktur Jen
deral Bina Marga Kem en
terian Pekerjaan Umum
D j o k o M u r y a n t o , d a la m
penyelenggaraan kons truk
si jalan, aspal mem eg ang
peranan penting, yang
memakan anggaran pem
bangunan hingga Rp 30 triliun
atau mencapai 40 pers en
dari total anggaran pemba
ngunan.
“Kami sangat membutuh
kan jaminan ketersediaan aspal
dari Pertamina karena pada
tahun lalu aspal sempat langka
di pasaran. Dari situlah kami
melihat perlu ada kesepakatan
khusus dengan Pertamina
sebagai penyedia bahan baku
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MarketUpdate

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko
Muryanto berjabat tangan setelah menandatangani kesepakatan bersama untuk pengadaan aspal.

ini untuk memenuhi kebutuhan
kami,” tutur Djoko.
Djoko berharap Pertamina
bisa mengawal kualitas aspal
terjaga hingga di lapangan.
Hal tersebut, menurut Djoko
semata-mata sebagai bentuk
kepedulian Bina Marga agar
Pertamina tidak dimainkan oleh
kontraktor, sehingga men u
runkan citra Pertamina.
Menyadari hal tersebut
Direktur Pertamina Karen
Agustiawan mengatakan
bahwa tingginya kebutuhan
aspal dan kompetisi antar pe
laku bisnis di tingkat supplier,
distributor, dealer hingga kon
traktor peserta tender pe
ngerjaan jalan. Oleh karena
itu, Karen mengingatkan untuk
memperkuat jalinan kom u
nikasi yang terintegrasi antar
stakeholder aspal di Indonesia,

untuk bisa sama-sama men
ciptakan sistem yang terpadu
dalam hal penyediaan aspal
untuk menghasilkan konstruksi
jalan berkualitas.
“Kami optimis kemitraan
ini akan mampu memberikan
manfaat yang besar terutama
untuk seluruh masyarakat,”
ungkap Karen.
Ruang lingkup perjanjian
ini meliputi perjanjian aspal
untuk penyelenggaraan ja
lan nasional, penyediaan in
formasi terkait kebutuhan aspal
oleh Direktorat Jenderal Bina
Marga kepada Pertamina,
pemenuhan volume dan kua
litas aspal sampai di lokasi oleh
Pertamina, serta pengutamaan
penggunaan aspal yang
disediakan oleh Pertamina
untuk memenuhi kebutuhan
dalam pembangunan jalan

nasional.
Selama 10 tahun masa
perjanjian tersebut, kedua
belah pihak juga sepakat
menggulirkan kerja sama
dalam bentuk penelitian untuk
pengembangan kualitas
aspal, standarisasi sarana
penggunaan aspal termasuk
sistem pemanasan aspal
yang digunakan, dan rencana
pembentukan tim peninjau
untuk mengevaluasi jalannya
kesepakatan ini.
Pertamina adalah satus a t u n y a p ro d u s e n a s p a l
nasional dan mampu bersaing
dengan aspal impor di pasar
dalam negeri. Saat ini Pertamina
menguasai 60 persen pasar
dan target 80 persen pada
tahun 2015 memiliki jaringan
pemasaran.• SAHRUL HAETAMY
ANANTO
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Menjadi perusahaan energi
nasional kelas dunia
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MISI
Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

TATA NILAI

TUNJUKKAN
EKSISTENSI
DI BUSINESS AIR CHARTER

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.
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Dalam mencapai visi dan misinya,
Pertamina berkomitmen untuk
menerapkan tata nilai sebagai berikut:
PENGANTAR REDAKSI :
Pada 24 Januari 1970, PT. Pelita Air Service (PAS) berdiri,
langsung terbang menembus awan meramaikan dirgantara
Indonesia. Dan dalam kurun waktu empat dekade, PT PAS
semakin berkembang. Berikut pemaparan Direktur Utama PT
PAS, Andjar Wibawanun mengenai kemajuan PT PAS dalam
kesempatan syukuran HUT ke-42 PT PAS.
Pada awal misinya, PT PAS sebagai cost saving device
bagi Pertamina, sedangkan Pertamina juga sebagai captive
market bagi PT PAS. Pada saat itu kejayaan dapat diraih
dengan mudah.
Namun dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan para
digma, iklim bisnis, dan kebijakan. PT PAS mulai realistis untuk
tetap hidup dari upayanya sendiri. Berkat segala gemblengan
situasi dan kondisi dalam kurun waktu lebih dari empat dekade,
PT PAS menyadari harus berjuang untuk mempertahankan
eksistensi dalam bisnis aviasi di Indonesia.
PT PAS dan seluruh jajarannya sepakat kembali fokus
sebagai Air Charter. Dengan semangat perubahan, sedikit demi
sedikit PT PAS melakukan continuous improvement.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh PT PAS. Di antaranya
go live MySAP agar PT PAS dapat menyajikan data dan
laporan keuangan yang akurat. Di samping itu PT PAS juga
menciptakan 5C Company Values untuk menciptakan karakter
yang bersih, patuh, percaya diri, peduli dan kompetitif. Termasuk
Win Back Program, yaitu menguasai kembali pasar-pasar lama
yang sempat lepas dari PT PAS.
Berkat kerja keras, kebersamaan dan rasa percaya diri yang
tinggi serta doa dari seluruh Karyawan, PT PAS kembali diijinkan
untuk menguasai Matak Operation Base dengan menggunakan
empat Brand New Helicopter S76C++ yang rencananya akan
diserahterimakan pada 3 Februari 2012 di Vancouver, Canada
dan tiba di lapangan terbang Pondok Cabe pada pertengahan
Februari 2012 mendatang.
Program transformasi lainnya yang dilakukan adalah
keberhasilan manajemen beserta jajarannya untuk memasukkan
pengelolaan material dalam program MySAP, sehingga proses
implementasinya sudah semakin baik, mulai dari proses
perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian
sudah tercatat lebih baik dan sistematis. Melalui semangat
perubahan dan adanya kesadaran bahwa implementasi
MySAP Modul MM ini penting bagi kemajuan perusahaan,
teman-teman dari Direktorat Teknik umumnya dan Divisi
Aircraft Material khususnya mampu menyelesaikan tugastugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.
Sebagaimana tema HUT ke-42 PT PAS “Semangat
Perubahan Adalah Awal Dari Keberhasilan”, yang diharapkan
mampu memacu personil PT PAS untuk berketetapan hati
memacu semangat melakukan perubahan, perubahan menjadi
lebih bersih, menjadi lebih disiplin, menjadi lebih efisien,
menjadi lebih peduli, menjadi lebih terencana, menjadi lebih
berintegritas, yang secara garis besar artinya berubah menjadi
lebih baik dan lebih baik lagi.

Pada tahun 2012 ini PT PAS juga telah berkomitmen untuk
pemberlakuan KPI bagi para pejabat di LD I dan LD II. sebagai
upaya untuk membangkitkan motivasi, memberikan dasar bagi
pemberian “reward & consequences” sekaligus memberikan
refleksi bagi penataan “career path” seseorang, sehingga
pengelolaan SDM dapat mencapai daya guna dan tepat guna
yang optimal.
Perencanaan SDM merupakan salah satu tonggak berke
sinambungannya perusahaan penerbangan khususnya untuk
tenaga penerbang, para engineer dan mekanik. Oleh karena
itu, PT PAS telah mengagendakan untuk memprioritaskan
proses kaderisasi baik yang bersifat penambahan maupun
penggantian.
Apresiasi juga sepatutnya diberikan kepada seluruh
karyawan baik berdasarkan Fungsi Struktural Organik maupun
yang tergabung dalam Tim-Tim Ad Hoc gabungan dari
beberapa fungsi. Dalam 2 tahun terakhir ini bahu membahu
tidak mengenal lelah dan waktu berupaya untuk meningkatkan
produktivitas, efisiensi, profitabilitas dan implementasi ide-ide
yang kita yakini akan memberikan manfaat bagi kemajuan
perusahaan.
Disamping beberapa hal yang sudah dilakukan untuk
meningkatkan performance perusahaan, masih ada satu hal
permasalahan yang masih mengganjal dan sering menjadi
“High Light” pada setiap pertemuan pelaksanaan Management
Review yakni “Safety Culture”. Sebagai insan yang bekerja di
perusahaan penerbangan dan berkarir di bisnis aviasi, sudah
seharusnya safety awareness terinternalisasi dan mengalir dalam
darah seluruh personil Pelita. Kesadaran untuk berkomitmen
dengan memulai dari diri sendiri untuk mengobarkan semangat
perubahan dan kebiasaan-kebiasaan melakukan sesuatu yang
akan berdampak pada keselamatan harus kita tegakkan, dan
yang sebaliknya harus kita tinggalkan.
Setiap gerak langkah dan penetapan kebijakan, harus
berorientasi pada “safety”, dan tidak ada yang lebih penting
yang harus dilakukan apabila itu berkaitan dengan safety.
Pencapaian laba selama 3 tahun berturut-turut merupakan
tonggak awal kebangkitan kembali PT PAS yang merupakan
hasil kerja keras seluruh insan PT PAS, dan komitmen PT PAS
untuk terus ingin bertumbuh dan berkembang dan menjadi
Air Operator yang mempunyai reputasi baik dikawasan ini,
dan salah satu persyaratan pendanaan dalam kebutuhan
peremajaan armada.
Berdasarkan pencapaian-pencapaian tersebut, Manajemen
optimis bahwa PT PAS akan mampu menjadi market leader
pada segmen OGP, mampu mencapai posisi sebagaimana
telah ditargetkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
PT PAS juga mengharapkan dukungan dari pemegang saham,
para senior dan stakehloders, agar dapat melaksanakan
beberapa program strategis. Di antaranya Optimalisasi Lapangan
Terbang Pondok Cabe dengan menjadikannya sebagai Migas
Operation Base, Flight & Air Training Base, serta upaya-paya
peremajaan armada untuk mencapai PT PAS yang lebih baik,
yang memberikan rasa bangga.• IRLI KARMILA

EDITORIAL
Membaca Konsumen
Bagi perusahaan yang berorientasi bisnis,
pelanggan merupakan salah satu kunci untuk
meraih target pendapatan yang diharapkan.
Berbagai strategi bisnis pasti diterapkan
perusahaan tersebut agar pelanggan
mencoba produknya dan tetap setia
menggunakannya. Pelanggan adalah raja.
Maka tak heran, customer focused menjadi
salah satu moto bahkan tata nilai banyak
perusahaan.
Demikian juga di Pertamina. Sebagai
Badan Usaha Milik Negara yang profit
oriented, Pertamina menyadari betul
bahwa kesetiaan pelanggan menggunakan
produknya adalah bagian terpenting bagi
kelangsungan bisnis perusahaan. Karena itu,
untuk mencapai visinya menjadi perusahaan
energi nasional kelas dunia, Pertamina
berkomitmen menerapkan tata nilai 6C, yang
salah satunya adalah Customer Focused
(fokus pada pelanggan). Berorientasi pada
kepentingan pelanggan, dan berkomitmen
untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
pelanggan.
Tidak dapat dinafikan, sebagai satusatunya perusahaan migas terbesar di
Indonesia, Pertamina memiliki jaringan
bisnis yang sangat luas. Tidak ada satu pun
rakyat Indonesia yang tidak bersentuhan
dengan produk Pertamina, baik secara
langsung maupun tidak langsung. Semua
menggunakan produk Pertamina. Namun
demikian, kelebihan ini tidak boleh membuat
Pertamina lengah. Apalagi era perdagangan
bebas semakin cepat berkembang di tanah
air ini. Sekarang, para pesaing dari luar
negeri berlomba masuk ke Indonesia dan
menerapkan berbagai strategi bisnis untuk
memikat konsumen domestik. Intelijenintelijen bisnis mereka kerahkan untuk
mengetahui kelemahan strategi bisnis
Pertamina.
Untuk itulah, Pertamina harus bisa
mengantisipasinya. Seperti yang dikatakan
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan
pada saat penandatanganan MoU dengan
Bina Marga, Pertamina secara intensif
melakukan komunikasi bisnis dengan para
stakeholder-nya agar sense of belonging
mereka terhadap produk BUMN ini tetap
terjaga. Pertamina melakukan sales service
tidak hanya sekadar memberikan pelayanan
yang terbaik ketika pelanggan membeli
produknya, tapi juga memberikan layanan
purna jual yang maksimal. Termasuk
membina hubungan baik dengan berbagai
strata konsumen.
Pelanggan tidak lagi hanya diartikan
sebagai end user. Seluruh pihak yang
bersentuhan dengan produk Pertamina
adalah konsumen. Seperti supplier, dealer,
kontraktor, bahkan insititusi pemerintah.
After sales service inilah yang harus terus
ditingkatkan oleh Pertamina. Karena opini
yang terbentuk dari kekecewaan konsumen
terhadap produk Pertamina akan sangat
berdampak pada citra Pertamina secara
keseluruhan. Jadi, marilah bersama
menomorsatukan pelanggan di mana pun kita
ditugaskan. Ini bukan hanya tugas pekerja di
Pemasaran, tapi tugas kita semua sebagai
bagian dari bangunan bisnis yang bernama
Pertamina.•
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Aries Hamdani - Quality Management RU III Plaju

Keberhasilan dan Kesuksesan
Dimana Perbedaannya?
Sesaat setelah mewakili GM RU III dalam menerima penghargaan
The Best Quality Board, seorang hadirin yang hadir dalam acara
Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2011 menyalami saya dan
berkata, “Anda telah berhasil.”

keberhasilan kita tersebut dirasakan bersama karena merupakan
bagian dari pencapaian bersama.
Saya pun ditanyakan mengenai role model. Saya jawab
Nabi Muhammad SAW dan kedua orang tua saya sendiri. Yang

APQ Awards akhir tahun lalu memang begitu menghipnotis

keduanya sudah tidak ada di dunia ini. Saya jelaskan, mungkin inilah

semua yang hadir di lantai M Kantor Pusat Pertamina. Dan saat

yang membedakan saya dengan yang lain. Saya memilih mereka

nama saya, Aries Hamdani dipanggil untuk menerima penghargaan

yang sudah tiada sebagai role model, bukanlah tanpa suatu alasan.

sebagai The Quality Agent, ada satu kata lagi keluar dari bapak dan

Tapi ada beberapa alasan yang mungkin bisa menjadi sharing bagi

ibu yang menyerahkan piala. Setelah saya menyampaikan ucapan

insan Mutu di seluruh Unit Usaha Pertamina sehingga visi & misi

komitmen dan harapan di hadapan dewan komisaris, direksi, dan

perusahaan bisa tercapai lebih cepat dari target waktu yang telah

beratus pasang mata yang tidak melepaskan sudut pandangan

ditetapkan.

kepada saya, kata yang kedua yang saya dengar, “Sukses ya.”

Secara fisik mereka sudah tiada, tapi ada sifat yang ditinggalkan

Saya sempat berpikir sejenak, mencoba memahami mengapa hanya

oleh Nabi Muhammad SAW dan nasehat yang diberikan oleh

dalam satu tempo waktu yang sama, pada 2 November 2011, saya

mereka untuk dijadikan way of life saya. Yaitu N + FAST + D.

telah mendapatkan kata “berhasil” dan “sukses”. Sesuatu yang
menarik, kata saya dalam hati.

N adalah Niat. Mulailah sesuatu itu dengan niat yang tulus dan
ikhlas. Dan kita pun tahu Nabi berpesan segala amal itu bergantung

Saat waktu makan, pada acara penutupan APQ Awards

niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Niat

tersebut, nama saya dipanggil oleh seseorang dengan label panitia.

ingin melakukan yang terbaik demi nama baik dan kebanggaan

“Maaf, Bapak kan Pak Aries Hamdani yang baru saja berhasil dan

RU III menjadi motivasi saya.

sukses menjadikan RU III sebagai tim terbaik dalam APQ Award 2011
ini, ya? Kata “berhasil dan sukses” yang saya dengar kembali.

FAST itu adalah sifat Nabi Muhammad, yaitu Fathonah,
Amanah, Sidiq dan Tabligh. Fathonah diartikan cerdas.Ini

Setelah makan dan sholat Zuhur, saya juga terlibat pembicaraan

memberikan pemahaman dalam melakukan sesuatu kita harus

dengan wartawan internal. Dalam pembicaraan, wartawan internal

bekerja secara cerdas menggunakan segala kemampuan dan

tersebut menanyakan pendapat saya tentang keberhasilan saya

integritas serta sarana yang ada pada diri kita. Tidak hanya

yang membawa RU III berjaya selama dua tahun berturut-turut di

kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan emosial yang

APQ Awards. Saya menjawab bahwa saya sudah merasa berhasil

didukung dengan kecerdasan spritual menjadi faktor kunci pertama

jauh sebelum tahun 2010 atau 2011, yaitu sejak 1991 ketika bisa

kita dalam bekerja disamping kerja keras yang telah dilakukan.

masuk dan bekerja di Pertamina.

Amanah, ini diartikan dapat dipercaya dalam melakukan tugas

Pembicaraan berlanjut. Sang wartawan kembali bertanya

dan tanggung jawab yang diberikan. Shidiq artinya benar. Ini

apakah pencapaian dalam APQ Awards kali ini merupakan

menunjukkan kecerdasan spiritual bahwa bila kita melakukan

keberhasilan saya. Saya menjawab, tidak. APQ Award adalah buah

pekerjaan dengan benar sesuai baku mutu yang ada, tentu akan

hasil kerja yang telah saya lakukan. Semua pekerja Pertamina tentu

menghasilkan hasil kerja yang tepat atau sesuai harapan dan

mempunyai kesempatan yang sama dalam APQ Award, tinggal

target yang telah ditentukan secara benar.Tabligh ini diartikan

seperti apa kualitas yang didapat dan dicapai dari hasil kerja yang

kemampuan untuk menyampaikan pesan. Dengan kemampuan ini

telah dilakukannya.

sekaligus mengasah kemampuan kita sebagai leader/pemimpin,

Lalu apa perbedaan keberhasilan dan kesuksesan? Jawabannya

coaching, koordinator dan ketua , motivator, ataupun pendorong

sederhana saja. Keberhasilan adalah bila kita telah menjalankan tugas

dalam membuat keputusan yang akan dibuat dengan tepat dan

dan tanggung jawab memenuhi aspek ekspektasi yang diharapkan

tentunya harus benar.

atau melebihi seperti yang telah RU III peroleh sekarang. Sedangkan

Dan yang terakhir istilah D adalah doa. Doa merupakan usaha

kesuksesan adalah pencapaian ini menjadi bagian keberhasilan

akhir yang kita lakukan setelah segala bentuk usaha dan ikhtiar

dan kebanggaan yang lain. Kata kuncinya, keberhasilan hanya

telah kita upayakan. Doa yang kita panjatkan kepada penentu

tertentu pada prestasi yang dicapai oleh individu atau kelompok,

segala keberhasilan yang ada, yaitu Allah SWT. Kita hanya bisa

tapi kesuksesan adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa

berusaha ketentuan akhir di tangan-Nya.•

JARINGAN GAS DIBANGUN DI LIMA
WILAYAH TAHUN INI
JAKARTA (Kompas) - Kementerian ESDM
menargetkan pembangunan jaringan distribusi
gas untuk rumah tangga di lima wilayah tahun ini.
Kelima wilayah itu adalah Prabumulih Sumatera
Selatan; Cibinong dan Cirebon di Jawa Barat;
serta Kalidawir di Jawa Timur. Pemerintah meng
alokasikan anggaran Rp 230 miliar. Selain itu, pada
2012 pemerintah akan menyelesaikan desain rinci
pembangunan jaringan gas di enam kota, yaitu
Sorong di Papua Barat, Balikpapan di Kalimantan
Timur, Lhokseumawe di Aceh, Subang di Jawa
Barat, serta Semarang dan Cilacap di Jawa
Tengah. Hingga tahun 2014, jaringan gas kota
akan dibangun di 44 kelurahan yang tersebar di
22 kota penghasil gas bumi. Untuk tahun 2013,
pemerintah akan membangun jaringan gas kota di
sembilan kota dengan kebutuhan dana mencapai
Rp 450 miliar.

PEMERINTAH TETAP BELI
ALAT KONVERSI BBM
JAKARTA (Koran Tempo) – Pemerintah tetap
melanjutkan pengadaan alat konversi mes
ki pembatasan penggunaan bahan bakar mi
nyak terancam gagal. Direktur Jenderal Migas
Kementerian ESDM, Evita Herawati Legowo,
mengatakan pemerintah akan membeli 2.500
alat konversi bahan bakar. Sebanyak 2.000 unit
akan diadakan dengan diimpor, sisanya dipasok
dari dalam negeri. Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat mengatakan, selama keputusan kenaikan
harga BBM belum diteken, kementerian yang
dipimpinnya tetap menyediakan alat konversi
bahan bakar. Kementerian Perindustrian bertugas
mengadakan alat konversi sebanyak 250 ribu
unit hingga 2014, yang akan diimpor dari Italia
atau Korea.
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Kembangkan Sarana Komunikasi,
Pertamina Gaet Patrakom
Jakarta - Komunikasi dan
teknologi memegang peranan
penting dalam terwujudnya
kesuksesan operasi sebuah
perusahaan. Menyadari
hal tersebut, Pertamina
melakukan pembaruan
sarana operasional bekerja
sama dengan PT Patra
Telekomunikasi Indonesia
(Patrakom) untuk penyediaan
layanan jasa sistem informasi
dan telekomunikasi.
Perjanjian kerja sam a
Foto : WAHYU NUGRAHA RUSLAN

RESUME
PEKAN INI

kedua belah pihak ditan
datangani oleh SVP CSS
Pertamina Burhanuddin AE
dan Direktur Utama Patra
Telekomunikasi Indonesia
(Patrakom) Mochammad

SVP CSS Pertamina Burhanuddin AE dan Direktur Utama Patra Telekomunikasi Indonesia (Patrakom) Mochammad Barchrum
berjabat tangan sebagai tanda disepakatinya kerja sama di antara kedua belah pihak.

Barchrum di Kantor Pusat
Pertamina, pada Jumat

dan peningkatan layanan jasa

bagi pihaknya. “Kami tidak

meliputi jasa voice atau

(13/1).

informasi dan telekomunikasi

akan menyia-nyiakan ke

telepon, data network dan

SVP CSS Pertamina

di lingkungan Pertamina

percayaan ini dengan me

internet, layanan jasa sirkit

Burh anuddin AE berharap

secara terpadu dengan cepat,

ningkatkan layanan terlebih

langganan data, layanan

kerja sama ini bisa mem

tepat, aman, dan andal,” Kata

di bidang teknologi,” ungkap

broadcasting dan video

buahkan hubungan saling

Burhanudin.

Bachrum.

conference, layanan konten

menguntungkan dan dapat

Terkait hal itu, Direktur

Perjanjian kerja sama ini

dan aplikasi, layanan konten

dijalankan dengan sebaik-

Utama Patrakom Mochammad

berlaku selama lima tahun,

dan aplikasi, layanan Disaster

baiknya oleh kedua belah pihak.

Barchrum mengatakan bahwa

terhitung tanggal 18 Januari

Recovery System (DRS), dan

“Kami harap perjanjian ini bisa

kerja sama ini merupakan

2012. Beberapa layanan yang

solusi teknologi informasi dan

mewujudkan pengembangan

anugerah sekaligus tantangan

disediakan oleh Patrakom

komunikasi.•SAHRUL HAETAMY A.

295 SPBU DAPAT PINJAMAN

Pecinta Otomotif
Jelajah Aceh Sabang

PEMBANGUNAN DERMAGA TANKER
DI TIMIKA

Medan –Fastron dan Per

siasi kepada Pertamina yang

tamax, dua produk unggulan

telah mendukung jelajah

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – PT. Eissu Prima
Usaha, perusahaan yang melakukan kerja sama
usaha dengan Pertamina mulai membangun
dermaga untuk disandari kapal tanker pembawa
BBM di Pelabuhan Paumako Timika. Perwakilan
PT Eissu Prima Usaha, Hariyadi mengatakan
dermaga BBM tersebut akan dibangun di
kawasan Pelabuhan Paumako dengan panjang
mencapai 30 meter dan lebar 15 meter sehingga
mampu disandari kapal berbobot hingga 3.500
DWT. Pengerjaan dermaga BBM tersebut telah
dimulai sejak sebulan lalu dan diperkirakan
rampung pada akhir Juni. Saat ini pekerja sedang
mempersiapkan pemasangan tiang pancang
sebanyak 78 batang di lokasi pembangunan
dermaga. Kepala Jober Pertamina Timika Abdul
Gassing menyambut baik rencana PT Eissu Prima
Usaha untuk membangun dermaga BBM karena
hal itu sudah diatur dalam kontrak kerja sama
usaha dengan Pertamina.•TALITA DYMALIA

PT Pertamina (Persero) kem

Aceh Sabang dengan produk

bali memberikan support

unggulannya, yaitu Fastron

Mercedes-benz Club Medan

dan Pertamax. Ke depannya

dalam mengarungi perjalanan

klub mobil ini akan selalu mem

Medan - Banda Aceh, sebagai

berikan dukungannya agar

upaya dalam mempromosikan

masyarakat menggunakan

produk Pertamina kepada

produk Pertamina.

masyarakat khususnya para
pencinta otomotif.

Foto : FRM REG. I

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Pemerintah
telah menganggarkan pinjaman lunak sebesar
Rp 500 miliar untuk investasi 295 SPBU baru
untuk menyediakan Pertamax seiring dengan
rencana pembatasan BBM besubsidi. Dirjen
Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo
mengatakan terkait mekanisme pemberian pin
jamannya saat ini sedang diolah di Kementerian
Keuangan.

Sales Engineer Pelumas
Pertamina Region I Brian Bayu

Mercedez-benz Club Medan menjelajahi Medan - Banda Aceh sebagai salah satu
cara mempromosikan pelumas Fastron dan bahan bakar Pertamax.

Dengan bertemakan

Sukmana mengungkapkan

“Jelajah Aceh Sabang”, ke

sin ergi antara Pertamina

giatan ini memakan waktu

dan klub otomotif sangat

diungkapkan oleh Sales

pembakaran yang sempurna

lima hari sejak 19 - 23 Januari

berperan dalam strategi

Representative Fuel Retail

dan ramah lingkungan.

2012. Lebih dari 20 unit

penjualan. Dengan adanya

Marketing (FRM) Region

Diharapkan dengan kegiatan

Mercedes-benz dilepas, dari

saling memberikan dukungan

I - Wilayah V, Aris Irmi. Ia

ini dapat mempromosikan

Bengkel Belutu OTO CARE Jl.

antara satu dengan yang

mengungkapkan bahwa

Pertamax dan Pelumas

Sei Betutu No.43 Medan.

lainnya, diharapkan loyalitas

Pertamina memiliki bahan

Pertamina kepada anggota

konsumen tetap terjaga.

bakar unggulan seperti Per

klub dan masyarakat luas.•FRM

tamax yang memiliki kualitas

REGION I

K e t u a P a n i t i a Yu s r i
Subandi memberikan apre

Hal yang sama juga

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
Mahira Mujahida :

Foto : FRM REG. V

“Bunda, Aku
Ingin Sembuh...”
Investo di Surabaya :
Rangkul Kaum Muda
Peduli Lingkungan
Surabaya – “Energi dan lingkungan itu ibarat
dua sisi mata uang. Saling bersisian dan tidak bisa
dipisahkan,” ujar Walikota Surabaya Tri Risma
harini ketika membuka acara Investo di Kampus
Universitas Airlangga, Jumat (13/1). Acara ini
mer upakan bagian dari rangkaian kerjasama
Kompas Muda dan Pertamina Foundation yang
diselenggarakan di 9 kota.
Menurutnya, mengelola energi memang tidak
bisa dipisahkan dari pengelolaan lingkungan.
Karena setiap pengelolaan energi pasti berdampak
pada pengelolaan lingkungan. Namun bukan berarti

“Bunda, aku ngga mau sakit, aku ingin sembuh karena aku
mau menjadi ilmuwan”. Itulah rintihan suara yang sering kali
terucap dari bibir Mahira Mujahida kepada bundanya, Anita.
Mahira Mujahida adalah gadis kecil berumur 9 tahun yang
menderita penyakit Retrognati Mandibula. Retrognati Mandibula
adalah bagian dari Piere Robin Syndrome dimana pertumbuhan
rahang terganggu karena adanya kesalahan atau tekanan ketika
masih di dalam rahim.
Keadaan ini dialami oleh Mahira sejak kelahirannya. Jika
tidak segera dioperasi, Mahira akan mengalami gangguan
tidur karena kesulitan bernafas dan berpengaruh pula terhadap
tekanan darah di dalam tubuh Mahira yang dapat menyebabkan
hipertensi. Namun Mahira memiliki semangat untuk hidup.
Hingga saat ini Mahira bisa mengikuti pelajaran sekolah dan
tergolong anak cerdas walaupun dengan keterbatasan fisiknya
yang lemah.
“Berbagai upaya sudah kami lakukan. Mulai dari pengobatan
tradisional, herbal dan berbagai terapi lainnya, namun tak mem
buahkan hasil yang maksimal, kecuali dengan cara operasi.
Tapi biayanya sangat besar bagi kami,” ungkap Anita, ibu dari
Mahira.

Untuk bisa sembuh dari penyakit tersebut, Mahira memang
harus mengeluarkan biaya operasi yang cukup besar, sekitar Rp
200 juta karena alat yang dipasangkan di mulut Mahira harus
didatangkan dari Jerman.
Keinginan Mahira untuk bisa sembuh, akhirnya disambut
baik oleh Pertamina melalui Corporate Social Resposibility (CSR)
dengan menanggung seluruh biaya operasi yang dibutuhkan
oleh Mahira. “Alhamdulillah, doa kami sekeluarga terjawab
sudah, karena Pertamina telah menjamin biaya operasi anak
kami. Terima kasih Pertamina...terima kasih yang tak terhingga,”
ungkap Anita dengan mata yang berkaca-kaca.•IRLI KARMILA

mengelola dan menjaga lingkungan adalah hal
Menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal yang
sederhana sekalipun seperti memilah sampah
yang kita buang sehari-hari, menanam tanaman
ringan seperti konsep urban farming, menjaga
kelestarian satwa, hingga menghemat pemakaian
BBM dan listrik. Gaya hidup seperti itulah yang ingin
ditonjolkan dalam program investo yang bertajuk
Investasikan Energimu untuk Bumi.
Pertamina dan belasan komunitas di Surabaya
bersama-sama mengajak kaum muda untuk
menerapkan gaya hidup sehari-hari yang mawas
terhadap lingkungan. Dalam kegiatan tersebut,
komunitas yang berpartisipasi antara lain Surabaya
Berkebun yang berorientasi pada urban farming,
Reptilia yang mengampanyekan kelestarian reptil di
Indonesia, Tunas Hijau yang fokus pada penghijauan
di Sekolah dan Masyarakat, dan lain-lain.
Pertamina pada kesempatan tersebut juga
mengajak anak muda untuk memanfaatkan sam
pah plastik dan dedaunan menjadi kerajinan tangan
yang terpakai dan memiliki nilai ekonomis. Misalkan
mengolah daun kering menjadi tempat tisu dan
tempat pensil atau membuat bunga dari plastik
botol minuman. Animo pengunjung cukup antusias,
dan para pengunjung banyak yang mengajak
temannya untuk bergabung dan ikut membuat
kerajinan.
Selain itu, Pertamina juga membuka pendaftaran
untuk sobat bumi. Hal ini mendapat respon yang
positif karena disediakan pendaftaran online
di lokasi. Sehingga sobat bumi bisa langsung
mengakses informasi yang disediakan di website
sobat bumi.
“Sobat bumi merupakan salah satu program
Pertamina Foundation yang mengajak kaum muda
membuat program konkret untuk lingkungan,” ujar
Direktur Program Greenlife Pertamina Foundation
Wahyudin Akbar.•FRM REGION V

Beasiswa PF : Untuk yang Berprestasi dan Cinta Bumi
Jakarta - Pintar dan berprestasi adalah syarat utama yang
umumnya dipatok oleh sebuah lembaga ketika menggelontorkan
beasiswa. Namun, bagi Pertamina Foundation (PF) hal itu
tidak cukup. Penerima beasiswa juga harus aktif dan memiliki
kepedulian dan kecintaan terhadap bumi. Inilah yang menjadi
ciri khas beasiswa PF, sebagai lembaga nirlaba yang bergerak
di bidang pendidikan dan lingkungan hidup.
“Selain pintar dan berprestasi, penerima harus punya
kegiatan berorientasi lingkungan dan aktif di bidang lingkungan.
Seperti berkebun, mendaur ulang dan lain sebagainya,” kata
Direktur Green life Pertamina Foundation, Wahyudin Akbar.
Program beasiswa ini telah menjangkau 14 universitas dan
11 provinsi di Indonesia, meliputi Aceh, Jakarta, Bandung,
Bogor, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, Malang,
Surabaya, dan Bali. Hingga akhir tahun 2011, 219 mahasiswa
menerima beasiswa pendidikan.
Salah satu penerima beasiswa PF adalah Febryantoro,
mahasiswa Teknik Kelautan, Universitas Diponegoro angkatan
2008. Sejak 2010, mahasiswa yang memiliki minat terhadap
penelitian lingkungan ini merasakan manfaat beasiswa PF.
Lahir dari seorang ibu rumah tangga dan ayah yang bekerja
serabutan tak membuat ia patah arang dalam meraih mimpinya.
Sendirian, ia tapaki jalan pendidikan hingga kuliah, tanpa
merepotkan orang tuanya. “Kalau sudah lulus, saya ingin bekerja
di sebuah yayasan yang bisa membuat Indonesia bangkit dan
berkualitas. Bisa membuat Indonesia lebih baik lagi, memiliki
sumber daya manusia yang berkualitas,” tutur Febri yang hobi
menyelam.
Bersama rekan-rekan kampusnya, ia mengembangkan
penelitian transplantasi “Lamun”, sejenis tumbuhan yang
banyak hidup di laut. Di daratan, Lamun dikenal dengan sebutan
Rumput Gajah. Febri berujar, proyek penelitian ini masih jarang
dikembangkan dan belum banyak orang tahu di Indonesia.
Menurut Febri, banyak faedah yang didapat dari meneliti
Lamun. Tumbuhan ini dapat menyerap karbondioksida 5 kali
lipat melebihi daya serap mangrove dan dapat menyerap
sendimentasi untuk mencegah terjadinya abrasi. Lamun juga
dapat digunakan untuk bahan obat-obatan. “Kami juga ingin
mengembangkan sebuah konsep ekowisata, seperti hamparan

Foto : OKI NOVRIANSYAH

yang sulit.

padang Lamun di pulau Jawa. Berbeda dengan di pulau
Sumatra, disana pemberdayaan Lamun sudah cukup baik,”
kata Febri yang memacu penelitiannya sejak Agustus 2010.
Baginya, beasiswa PF banyak memberikan manfaat. Tak
hanya bantuan finansial yang mengalir kepadanya, namun
pengetahuan tentang lingkungan juga ia serap dari berbagai
kegiatan yang diadakan PF. Contohnya, melalui Forum dan
Gathering Nasional PF.
“Intinya, di PF berbagai karakteristik ada dan semua
diberdayakan untuk membantu kampanye untuk cinta ling
kungan. Jadi tidak hanya sekadar ide atau wacana tanpa
solusi, tapi semuanya kami gabungkan baik ide, wacana, aksi
dan juga solusi,” ungkap Febri.
Febri dan kawan-kawan di PF cukup gencar mengampa
nyekan gerakan hidup hijau (green life), dimulai dari hal kecil di
kehidupan sehari hari, seperti berkebun raya mini, mengurangi
penggunaan plastik, mengurangi penngunaan listrik hingga
berbagai aksi-aksi lainya.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

DINAMIKA
TRANSFORMASI

Instrument investasi :
deposito, obligasi, syariah

Instrument investasi :
deposito berjangka syariah

Instrument investasi : pasar
uang, pendapatan tetap,
saham, dan kombinasi
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Instrument investasi :
deposito, obligasi,
reksadana, saham

Instrument investasi :
deposito, obligasi

Instrument investasi :
dana pasar uang,
dana pendapatan tetap,
dana saham
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FORUM KOMET :
MenUJU WORLD
CLASS HR
QM CoE 2012, PERENCANAAN ADALAH AWAL
MENUJU SUSKES QUALITY MANAGEMENT
Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan, itu sepertinya tidak berlaku bagi
kami Insan Mutu Pertamina. Target atau sasaran kerja yang akan dicapai pada tahun 2012 sudah
dipersiapkan dengan matang sasaran antara dan kegiatan yang mampu mendukung tercapainya
tujuan organisasi.
Keseluruhan rencana kerja yang meliputi kegiatan Continuous Improvement Program (CIP),
Standardization Management (SM), Pertamina Quality Assessment (PQA), Knowledge Management
Pertamina (KOMET), Annual Pertamina Quality (APQ) Awards dan kegiatan QM lain secara komprehensif
dan terintegrasi telah disusun dalam suatu rangkaian kerja dengan tatawaktu dan penanggung jawab
yang jelas yang disebut Calendar of Event (CoE).

Gambar 1. Kegiatan Penyusunan CoE 2012 dalam Quality Management Forum.

CoE merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari Quality Management Forum (QMF) yang
dilaksanakan pada Desember 2011 yang lalu. Seluruh kegiatan quality management di Unit Operasi/
Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan harus disusun selaras dengan CoE tersebut untuk menjamin
ketepatan proses dalam rangka mencapai tujuan organisasi quality management.
Tahun 2012 adalah tahun peningkatan peran dan keterlibatan pekerja dan Manajemen untuk
menjawab tantangan dan peluang yang dimiliki Perusahaan. Beberapa program kerja dirancang
focus untuk dapat berperan sebagai jembatan dalam pencapaian tujuan tersebut. Pada tahun ini, QM
akan lebih aktif memberikan awareness terutama kepada para Manajemen agar lebih concern untuk
memberikan dukungan dan terlibat aktif dalam kegiatan QM. Karena disadari bahwa keberhasilan
suatu proses tidak dapat lepas dari komitmen dan dukungan para pemimpin suatu organisasi.

Hi guysss, we’re back …!!! Yups, pasti KOMETers, terutama yang berada di Kantor Pusat
sudah mulai bertanya-tanya kapan Forum KOMET akan diadakan kembali. Tim KOMET sudah
siap menjawab pertanyaan itu, Forum KOMET perdana di tahun 2012 akan diadakan di minggu
ini, tepatnya hari Kamis / 9 Pebruari 2012. Tema yang diangkat membahas seputar implementasi
sumber daya manusia di Pertamina sesuai dengan visinya yaitu “Menuju World Class HR.”
Apa alasannya kita ambil tema seputar SDM? Alasannya yang pertama adalah karena SDM
terkait dengan kinerja Perusahaan dan juga tidak lepas dengan kesejahteraan Pekerja itu sendiri.
Alasan yang kedua, SDM saat ini sedang giat-giatnya menjalankan programnya sebagai business
partner (BP). Mungkin KOMETers juga merasakan perbedaan SDM saat ini yang kondisinya sudah
sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Berbagai program pengembangan SDM yang sudah
dan akan diimplementasikan pada tahun ini adalah bentuk nyata SDM buat jadi BP Perusahaan.
Mulai dari program training, rotation & promotion, penilaian, program kesehatan, pensiun, dan
program lainnya.
Salah satu upaya
yang dilakukan Fungsi
SDM agar para Pekerjanya
mengenal lebih dekat
tentang SDM maka pada
tahun sebelumnya telah
diselenggarakan HR Expo
di Kantor Pusat. Selain
ditampilkan programprogram unggulan SDM,
pada kegiatan tersebut
juga diadakan talkshow !
dan sharing session yang melibatkan Pekerja.
Forum KOMET ini pun dilaksanakan untuk mendukung HR New Service yang mempunyai target
mencapai World Class HR di tahun 2013. Salah satunya yaitu dengan mengadakan sharing session
mengenai success story dan lesson learned. Minggu sebelumnya sudah diumumkan melalui
email broadcast Pertamina untuk para KOMETers yang memiliki pengalaman dan pengetahuan
seputar tema tersebut, bisa mendaftarkan judul aset pengetahuannya kepada Tim KOMET. Tapi
tentunya harus sesuai dengan kriteria KOMET yaitu berupa success story dan lesson learned
yang memenuhi prinsip 3R (reliable, repeatable, replicable). Untuk detail bisa dibaca panduannya
di Portal KOMET (http://intra.pertamina.com/KOMET) atau menghubungi Tim KOMET sesuai
alamat di bawah.

Setelah sukses mengukir prestasi dalam berbagai berbagai ajang berskala Nasional dan
Internasional, Pertamina melalui kegiatan quality management akan meningkatkan target yang akan
diraih di tahun 2012. Baik itu prestasi Winner of 2011 dalam Make Award, Presentasi CIP tingkat
Nasional/ Internasional maupun Corporate Assessment.
Inovasi dan ide perbaikan akan ditekankan pada kualitas, value creation serta validasi atas nilai
yang dibukukan. Hal ini sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan nilai yang “diclaim” mampu
dihemat atau dihasilkan karena ide perbaikan yang dibuat tersebut. Untuk itu proses audit implementasi
harus ditingkatkan konsistensinya di seluruh area yang melakukan/menghasilkan ide perbaikan.
Quality Management Roadmap yang telah disusun sampai dengan tahun 2015 berdasarkan
RJPP merupakan tantangan bagi Insan Mutu untuk mewujudkannya. Tentu saja melalui kontrol dan
perencanaan yang matang, dengan mudah kita mampu apa yang akan kita cita-citakan. Bukan saja
untuk lima tahun kedepan, selama kita mau menjadikan Perusahaan ini lebih baik.. sampai kapanpun
kita pasti bisa.•

Datang dan ikuti Forum KOMET ini, banyak pengetahuan dan wawasan yang bisa kita peroleh.
Selain itu, KOMETers juga bisa bertanya langsung seputar permasalahan SDM dengan ahlinya.
Diharapkan Ibu Rukmi Hadihartini – Direktur Sumber Daya Manusia akan hadir sebagai keynote
speaker dalam acara ini.•

!

Oleh : Shynta Dewi, Tim KOMET – General Affairs Directorate

Gambar 2. Pertamina Quality Management Calendar of Event 2012

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

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Acara yang disiarkan secara langsung pada pukul 19.30 WIB itu
mengangkat tema “Menggiring Laju Pertumbuhan Transjakarta”. Hadir
pula dalam acara tersebut Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Wahyu
dan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi.•SAHRUL
HAETAMY ANANTO

S. Abadi Baros Jadi Ketua SPP UPMS I Periode 2011 - 2013
Medan – Musyawarah Anggota Serikat Pekerja Pertamina
Unit Pemasaran I ( SPP UPMS I) telah memilih kembali S. Abadi
Baros sebagai Ketua SPP UPMS 1 Periode 2011-2013 dengan
mendapatkan 121 suara atau sekitar 71,6 % dari 169 surat suara
yang hadir, pada Kamis (22/12/2011). Musyawarah Anggota kali ini
dilakukan di Gedung Serbaguna Kantor Unit Pertamina Medan.
Pemilihan Ketua SPP UPMS I diikuti tiga calon, yaitu S.Abadi
Baros yang memperoleh 121 suara atau sekitar 71,6%, Syarifuddin
33 suara (19,5%), dan Sutrisno 15 suara (8,9%). Total keseluruhan
yang memberikan suara sebanyak 169 anggota.

Foto : FRM REG. I MEDAN

Gangguan kepribadian bersifat
merusak diri, pola yang dibawa seumur
hidup dan membuat pasien sangat tidak
bahagia. Orang yang memiliki gangguan
kepribadian akan mempunyai masalah
jangka panjang dengan hidupnya, selain
tanda-tanda spesifik seperti depresi dan
gelisah. Mereka sering kali tak bahagia
dalam hubungan cinta mereka dan
karier yang dicapai jauh di bawah yang
diharapkan. Kualitas hidup mereka secara
keseluruhan biasanya lebih rendah dari
yang diharapkan.
Terapi kognitif telah diperluas
untuk memenuhi tantangan untuk
menyembuhkan pola yang sulit dan
kronis ini. Dalam menyembuhkan
problem-problem kepribadian, tidak saja
meneliti rangkaian gejalanya-depresi,
khawatir, serangan panik, kecanduan,
gangguan makan, masalah seksual,
dan insomnia-tetapi juga schema yang
mendasarinya, atau keyakinan yang
mengendalikannya.
Didalam buku Reinventing You Life
membahas 11 pola kepribadian yang
kronis dan merusak diri, yang dalam buku
ini disebut sebagai Lifetraps. Lifetrap
tersebut yaitu : Abandonment Lifetrap
(ditinggalkan), Mistrust and Abuse
Lifetrap (sulit percaya dan pelecehan),
Dependence Lifetrap (ketergantungan),
Vulnerability (ketakutan akan bencana),
Emotional Deprivation (keyakinan bahwa
kebutuhan Anda akan cinta tak akan
pernah terpenuhi secara cukup oleh
orang lain), Social Exclusion (tersisih),
Defectiveness (merasa tidak berharga),
Failure (kegagalan), Subjugation
(pengontrolan), Unrelenting Standards
(standar sangat tinggi), Entitlement
(berhak melakukan apa saja).
Buku ini memuat materi yang
sangat rumit namun penulis mampu
menyajikannya secara sederhana dan
mudah dimengerti. Pembaca akan
mudah menangkap ide tentang lifetrap,
dan segera dapat mengenali lifetrap
mereka sendiri. Banyak contoh kasus
yang diambil dari pengalaman klinis
aktual, sehingga membantu permbaca
untuk terhubung dengan lifetrap
pribadinya.
Didalam buku ini penulis
menggunakan pendekatan yang bersifat
integratif; mempergunakan terapi
kognitif, perilaku, psikoanalisis, dan
pengalaman, sambil membangun terapi
kognitif yang praktis dan fokus pada
pemecahan masalah. Reinventing Your
Life menyajikan teknik praktis untuk
mengatasi problem paling menyakitkan
dan telah berlangsung seumur hidup.
Buku ini mencerminkan sensitivitas,
belas kasih dan sudut pandang klinis si
penulis.•PERPUSTAKAAN

SVP Gas Pertamina memberikan penjelasan pada acara Kilas Opini di MNC TV.

Sebelum dilakukan pemungutan suara, para calon Ketua
memberikan Visi dan Misinya dalam melakukan pembahasan
program kerja dalam masa menjabat di periode 2011 -2013
yang akan datang. Pada acara ini juga dipaparkan laporan

Suasana Musyawarah Anggota SPP UPMS I Medan.

pertanggungjawaban pengurus SPP UPMS I tahun 2011.
GM Fuel Retail Marketing Region I Gandhi Sriwidodo menyam
paikan bahwa siapapun yang terpilih untuk menjadi ketua, maka
diharapkan bisa bekerja sama dengan perusahaan.
Dari hasil pemungutan suara, akhirnya S. Abadi Baros terpilih
kembali menjadi ketua SPP UPMS I untuk periode 2011 – 2013. Ia

mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota SPP UPMS I yang
telah mempercayakan dirinya untuk kembali menjadi Ketua.
Untuk mendampingi dirinya, Baros mengangkat Syarifuddin sebagai
sekretaris dan Sutrisno sebagai bendahara, setelah menerima persetujuan
dari peserta Musyawarah Anggota.•FRM REG. I

RU IV Cilacap Adakan Pertamina Dragon Boat Race
CILACAP - Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap
nelayan di Cilacap, RU IV Cilacap bekerja sama dengan Persatuan
Olahraga Dayung Indonesia (PODSI) menyelenggarakan Dragon
Boat Race. Pagelaran berlangsung di Pantai Teluk Penyu Cilacap
dan diikuti sekitar 20 tim dayung dari berbagai kelompok nelayan
di Kabupaten Cilacap dan PODSI Banyumas, (1/1). Secara resmi
acara dibuka oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Cilacap
Imam Yudianto.
Lomba yang diadakan untuk kesembilan kalinya ini disambut
antusias oleh pengunjung pantai Teluk Penyu. Animo masyarakat
cukup tinggi, terbukti tak kurang 2.000 penonton memadati lokasi
pantai Teluk Penyu untuk menyaksikan lomba.
Keluar sebagai juara 1-3 pada dragon boat race tersebut
masing-masing adalah PODSI Banyumas, PODSI Cilacap, dan
Lang-Lang Buwana Kampung Laut. Selain memperoleh piagam
dan tropy, para pemenang juga mendapatkan uang pembinaan

Foto : RU IV CILACAP

Judul Buku : Reinventing Your Life
Pengarang : Jeffrey E. Young
Penerbit : PT. Gramedia Pustaka Utama
ISBN
: 978-979-22-5283-5

JAKARTA - Pertamina bersama pemerintah akan merajut kerja
sama yang lebih serius untuk mewujudkan perbaikan pelayanan
sarana transportasi publik seperti Transjakarta ke arah yang lebih
baik. Hal tersebut diungkapkan oleh SVP Gas Pertamina Nanang
Untung dalam acara Kilas Opini di MNC TV, pada Jumat (13/1).
“Kami siap bekerja sama lebih serius dengan pemerintah serta
berbagai pihak lainya, bersatu mewujudkan suksesi konversi gas
untuk mendukung perbaikan transportasi publik, seperti Trans
jakarta. Kita menuju arah yang lebih baik,” kata Nanang.
Terkait dengan faktor keamanan saat menggunakan BBG (Bahan
Bakar Gas), Nanang mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu
khawatir karena Pertamina memiliki Standar Operational Procedure
(SOP) dalam mengelola SPBG . “Semua bahan bakar juga berisiko,
tapi kami juga terus melakukan pengawasan terhadap alat-alat
yang digunakan. Masyarakat hanya belum familiar saja, akibatnya
jadi resah. Padahal kita bisa lihat bajaj BBG, sejauh ini aman-aman
saja kan,” katanya.
Nanang juga mengatakan, tahun ini akan ada pembangunan
SPBG Mother-Daughter (Induk-Anak). Termasuk rencana pengadaan
BBG dalam bentuk paket, yang dapat di-deliver kemana-mana.

Foto : WAHYU NUGRAHA RUSLAN

Pertamina Dukung Perbaikan
Pelayanan Transjakarta

dari Pertamina.
Besarnya perhatian Pertamina terhadap berbagai kegiatan di atas,
suatu pertanda komitmen Pertamina terhadap lingkungan kegiatan
operasinya sangat berarti dan memberikan manfaat bagi masyarakat
sekelilingnya.•RU IV CILACAP
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Bitumen Trading Manager,
Petrochemical Trading,
Petroleum Products Marketing & Trading,
Marketing & Trading Directorate

chairul alfian adin
LPG & Gas Products Region I Manager,
LPG & Gas Products,
Petroleum Products Marketing & Trading
Marketing & Trading Directorate

PERJANJIAN SEWA TANAH
MARUNDA DITANDATANGANI
JAKARTA – Pada 30 Desember 2011, dilakukan
penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa
Tanah Marunda antara PT. Pertamina Retail
dengan PT. Dinuo Indonesia, di Belitung Room,
Hotel Borobudur Jakarta. Acara ini dihadiri oleh
Komisaris dan jajaran Direksi PT. Pertamina
Retail dan Direksi PT. Dinuo Indonesia. Dalam
perjanjian tersebut, Dinuo Indonesia menyewa
Tanah Marunda milik PT. Pertamina Retail
selama 20 tahun terhitung sejak 1 Januari
2012. Tanah Marunda merupakan penyertaan
modal dari Pertamina ke PT. Pertamina Retail
(d/h PT. Pertajaya Lubrindo) yang sejak pertama
kali diinbrengkan, pemanfaatannya belum
dioptimalkan (± 20 tahun).•PERTAMINA RETAIL

Foto :PERTAMINA RETAIL

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

joko pitoyo

LPG & Gas Products Region II Manager,
LPG & Gas Products,
Petroleum Products Marketing & Trading
Marketing & Trading Directorate

PERTAGAS ADAKAN DONOR DARAH

agustinus santanu B.
LPG & Gas Products Region VI Manager,
LPG & Gas Products,
Petroleum Products Marketing & Trading
Marketing & Trading Directorate

Warung Kopi

Salut untuk HR Medical

JAKARTA - Menyambut hari jadinya yang ke-5, PT. Pertamina
Gas (Pertagas) melaksanakan donor darah yang dilaksanakan
di Lantai 2 Gedung Oil Center, pada (25/1). Kegiatan ini diikuti
oleh para pekerja dan mitra di lingkungan Pertagas.Pada
kesempatan tersebut, Direktur Utama Pertagas Gunung
Sardjono Hadi menyampaikan terima kasih kepada para
pendonor yang sudah ikhlas mendonorkan darahnya. “Selain
bermanfaat bagi orang lain, donor darah juga akan membuat
tubuh kita sehat. Kalau tubuh sehat secara otomatis akan
memacu kinerja yang berdampak positif bagi perusahaan,”
ucapnya. Pada donor darah kali ini berhasil terkumpul 104
kantong darah dari 130 pendonor. Darah tersebut selanjutnya
diserahkan langsung ke PMI cabang RS Fatmawati.•KUNTORO

Foto :KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

budi busama

Siang di kantin Mang Warta.

Hanum
Maya

Bu Rita
Iyum
Maya
Bu Rita

Maya

Hanum
Bu Rita
Maya

Hanum

Bu Rita

PWP FRM REGION IV ADAKAN
BAKTI SOSIAL
SeMARANG - Dalam rangka memperingati Natal
2011, pada pertengahan Januari 2012 Persatuan
Wanita Patra Tingkat Wilayah Pemasaran & Niaga
Region IV Semarang mengadakan bakti sosial
dengan mengunjungi Panti Asuhan Bhakti Asih
Semarang. Panti Asuhan Bhakti Asih ini merawat
anak-anak yang memiliki cacat ganda, mulai dari
bayi hingga remaja yang memerlukan perawatan
secara khusus. Anak-anak yang dititipkan di panti
tersebut sebagian besar berasal dari keluarga
yang berpenghasilan pas-pasan sehingga tidak
mampu membiayai kehidupan anaknya. Selain
bersilaturahmi, PWP Tingkat Wilayah Pemasaran
& Niaga Region IV yang dipimpin oleh Yana Rifky
Hardijanto juga memberikan bantuan guna
melengkapi sarana & prasarana panti yang sudah
ada. Bantuan yang diberikan berupa 1 buah trolley,
2 buah kipas angin, susu balita, sembako serta
peralatan mandi.•FRM REG. IV

Foto :FRM REG. IV SEMARANG

Bu Rita

: Hei, Non... Apa kabar?
: Eh, Bu Rita, baik... Dah lama ya kita gak
ketemu di kantin. Sibuk ya Bu?
: Ah, enggak... Biasa aja. Kayaknya Mba
Hanum deh yang makin sibuk setelah naik
jabatan. Hehehe
: Ah, Bu Rita bisa aja.
: Betul Bu... Mba Hanum tuh sekarang sibuk
banget. Saya aja sampe susah ngajak dia
makan siang. Jadwalnya padat banget.
: Hehehe tuh kan... Tapi gak papa ya Mba...
Asal kehidupan pribadi gak terganggu.
: Punten ibu-ibu, ini makanannya....
: Makasih ya Neng Iyum... hehehehe.
: Mba Hanum dan Mba Maya minggu lalu
ikut seminar worklife balance gak di lantai
Ground Kantor Pusat?
: Saya ikut Bu. Bagus banget ya... tadinya
saya pikir seminarnya tentang sekolah
PAUD gitu... Eh, gak taunya lebih kepada
bagaimana kita sebagai orangtua yang
bekerja menentukan kapan waktu yang
tepat memasukkan anak ke sekolah...
: Wah, coba saya ikut ya...
: Iya mba.. Bagus untuk ibu-ibu muda seperti
kalian yang masih punya balita.
: Iya bu.. Salut deh saya sama HR Medical
sekarang. Benar-benar memberikan
pencerahan nih buat ibu-ibu muda yang
bekerja seperti kami-kami ini. Program
workslife balance-nya oke banget.
: Hadeuuhhh tambah nyesel deh gak ikut
acara minggu lalu.. Kapan lagi ya ada acara
seperti itu lagi...?
: Gak tau. Tapi, ya kalo ada lagi, coba
diluangkan waktunya Mba Hanum... Karena
acara ini kan dibuat perusahaan untuk kita
semua. Biar kehidupan kita seimbang...•

BAPOR PERTAMINA ADAKAN
KEJUARAAN DART

Foto : PERTAMINA DART CLUB

Bu Rita
Hanum

JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-54 Perta
mina, BAPOR Pertamina mengadakan kejuaraan Dart. Acara
dilaksanakan selama empat hari pada tanggal 3, 11, 17 &
18 Desember 2011 di Lantai Dasar Gedung Annex Kantor
Pusat Pertamina. Kegiatan tersebut diikuti tujuh tim Dart
dengan masing-masing beranggotakan 4 (empat) orang.
Total keseluruhan peserta 32 orang. Untuk kategori tim,
PT Pelita Air Services Berjaya di kejuaraan tersebut. Disusul
Direktorat Umum, PT Pertamina Tongkang, Direktorat
Keuangan, HR Operation, Corporate Secretary, serta M &
T Directorate. Sedangkan untuk Single Open dimenangkan
oleh Nasihin (Direktorat Umum), Iwan (Direktorat Umum),
Hasan (PT.PAS), dan Ending (Direktorat Umum). Olahraga ini
selalu dipertandingkan dalam ASCOPE Games, kejuaraan
olahraga tahunan yang diselenggarakan oleh perusahaan
migas se-Asean. Pertamina Dart Club ini dibina oleh SVP HR
Ahmad Bambang dan diketuai Rasjid Salim untuk periode
2011 – 2013.•PERTAMINA DART CLUB

PDSI Kejar
Target Pendapatan
Rp 2,5 Triliun
JAKARTA – “Kita harus percepat pekerjaan. Bekerja
lebih smart dan profesional agar target pendapatan
kita sebesar Rp 2,5 triliun di tahun 2012 ini bisa
tercapai. Ini angka yang cukup fantastis ”.
Demikian disampaikan Direktur Utama PT Perta
mina Drilling Services Indonesia (PDSI), Amran Anwar
dalam kesempatan Town Hall Meeting PT PDSI di
Menara Standart Chartered, Rabu (11/1).
Dikatakan oleh Amran, berdasarkan asumsi
RKAP 2012 jumlah rig beroperasi adalah 42 rig,
dan saat ini PDSI sudah memiliki 36 rig. Untuk rig
yang sudah beroperasi terdapat 34 rig, 2 rig masih
commisioning dan 6 rig akan dibeli dari Elnusa dan
Usayana.
“Untuk onshore rig kita targetkan sekitar USD
228 juta, offshore rig USD 4,5 juta, kemitraan USD
14,8 juta, pengelolaan pemboran terpadu (IPM)
USD 21,9 juta dan non rig USD 15,5 juta. Jadi total
Pendapatan RKAP 2012 yang akan kita capai sekitar
USD 285 juta atau setara dengan nilai Rp 2,5 triliun,”
ungkap Amran.
Oleh karena itu, PDSI akan melakukan penam
bahan program kerja perusahaan di 2012. Antara
lain, untuk wilayah operasi dilakukan maintenance
excellence melalui farm in maintenance, persiapan
rig untuk mendukung pelaksanaan pemboran CBM,
pelaksanaan pemboran di Mobil Cepu Ltd, dan
pengadaan dan pengoperasian jackup rig.
Sedangkan Pemasaran & Pengembangan –
Sekper dengan melakukan due dilligence terhadap
kemitraan jackup rig bersama korporat, lanjut kajian
akuisisi rig elnusa dan rencana non listed public
company.
Untuk rencana kerja QHSE melakukan pemberian
safety reward kepada Rig dengan zero accident
dan untuk Keuangan & Administrasi, melanjutkan
penerimaan operator rig kemudian melanjutkan
proses akuisisi rig Usayana.
Komisaris Utama PT PDSI, M. Afdal Bahaudin
mengatakan bahwa PDSI direncanakan sebagai
Anak Perusahaan Pertamina yang pertama untuk
menjadi perusahaan Initial Public Offering (IPO).
Hal tersebut dikarenakan bisnis usaha PDSI sangat
simpel dan tidak kompleks seperti bisnis anak
perusahaan Pertamina lainnya.
“ Kementerian BUMN meminta agar pada tahun
2012 di Triwulan ke-3 sudah ada anak perusahaan
Pertamina yang IPO. Untuk itu saya harap PDSI bisa
menaikkan laba di 2012 ini,” tegas Afdal.
Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan
penganugerahan HSE Award, penandatanganan
KPI 2012 oleh jajaran komisaris, direksi dan tim
management PT PDSI, serta temu pisah pejabat
lama dan pejabat baru PDSI.
Sebagai wujud komitmen mengelola perusahaan
dalam mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan,
seluruh jajaran komisaris, jajaran direksi dan para
pekerja PDSI melakukan penandatanganan bersama
Code of Conduct (Etika Usaha dan Tata Perilaku).
Code of Conduct ini akan menjadi acuan
perilaku insan PDSI dalam menjabarkan tata nilai
unggulan PDSI, yaitu Care dan Safety Focus,
Clean, Competitive, Confident, Customer Focused,
Commercial dan Capable ke dalam interpretasi
perilaku yang terkait dengan etika usaha dan tata
perilaku.•IRLI KARMILA
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ISO 9001, 14001, dan OHSAS 18001
untuk PEP Field Prabumulih dan Pendopo
PALEMBANG - Keseriusan
Pertamina untuk menjadi
suatu lokomotif energi
nasional kelas dunia
diwujudkan dengan terus
memperbaiki diri. Dimulai
dari menjaga konsistensi
mutu, memberikan perhatian
terhadap lingkungan dan
menunjukan perhatiannya
terhadap kesehatan serta
keselamatan kerja.
Dengan semua kerja

Foto : WAHYU NUGRAHA RUSLAN
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keras tersebut, Pertamina EP
Field Prabumulih & Pendopo
Region Sumatra berhak
mendapatkan pengakuan
dan sertifikat berstandar
Internasional. Penyerahan
sertifikat ISO

Direktur TUV NORD Indonesia I Putu Maharta Adijadnja menyerahkan sertifikat ISO 9001 dan 14001 kepada Field Manager
Prabumulih Fachrizal, disaksikan oleh Presiden Direktur EP Syamsu Alam, Field Manager Pendopo R. Handri Utama, VP
HSE PT Pertamina EP Djoko Susanto dan General Manager PT Pertamina EP Region Sumatera Achmad Mursjidi.

9001, ISO

14001 dan OHSAS 18001

sebuah tim gabungan dari

mutu, kualitas daripada

berkesinambungan Sistem

dilakukan Direktur PT Turvnord

Field Prabumulih dan Region.

pengelolaan manajemen. Baik

Managemen Lingkungan.

Indonesia, I Putu Maharta

Tim ini bergerak selama empat

dari sisi organisasi maupun

Adijadnja kepada Field

bulan berdasarkan target

administrasi di Perkantoran.

Manager Prabumulih Fachrizal

dari managemen, untuk bisa

ISO 14001 adalah sua

dan Field Manager Pendopo

merubah sistem yang lama

tu standar inter nasional

Managemen

R.Handri Utomo ISO, The

menjadi sistem yang baru,

untuk Sistem Managemen

dan Keselamatan Kerja yang

Arista Hotel, Palembang.

yang berlandaskan ISO dan

Lingkungan mendukung ke

dimaksudkan untuk me

Selasa, (10/1).

OHSAS.

bijakan lingkungan termasuk

ngelola aspek Kesehatan

Sedangkan OHSAS
18001 adalah suatu standar
internasional untuk Sistem
Kesehatan

Dalam proses sertifikasi

ISO 9001 adalah suatu

pencegahan polusi, kese

dan Keselamatan Kerja

ISO dan OHSAS ini, GM

standar internasional

suaian dengan undang-

(K3) daripada keamanan

Prabumulih membentuk

m e n g e n a i m a n a g e m e n t

undang yang ada, perbaikan

produknya.•PEP SUMATERA

PEP Siap Hadapi Repetita Ketiga
Jakarta - Pertamina EP (PEP) menggelar Town Hall Meeting,

daerah terkait, supaya segalanya bisa berjalan dengan baik.

pada (12/12/2011). Acara yang disiarkan secara live di seluruh

Selama perjalanannya di bentang waktu 2011, PEP telah

unit Pertamina EP tersebut dihadiri oleh Presiden Direktur

mencapai banyak prestasi. Beberapa di antaranya adalah

Pertamina EP, Syamsu Alam, Direktur Keuangan Pertamina

tercatat sebagai perusahaan yang ramah lingkungan dalam hal

Afdal Bahaudin, Direktur Hulu M.Husen, Direktur Eksploitasi

ini bisa meminimalisir indikasi pencemaran lingkungan, dengan

dan Pengembangan Pertamina EP Dodi Priyambodo, dan. SVP

limbah yang tidak melebihi 15 barrel.

Upstream Strat Pln & Subsidary Mgt Salis. S Aprilian.

Selain itu, buah dari negosiasi yang dilakukan oleh Pertamina

Lewat acara yang bertema “Membangun Profesionalisme

Ep dengan ConocoPhilips sejak 2002 akhirnya membuahkan

melalui Kapabilitas Teknologi, Proses Bisnis, GCG dan HSE” itu

hasil. Mulai awal Juni 2011, Pertamina EP berhak mem-book

Syamsu Alam memaparkan evaluasi dan road map pencapaian

produksi dengan total 12 ribu MBOEPD di lapang Suban.

Pertamina EP di tahun 2011. PEP berhasil melampaui target

Sejak tahun 2006 hingga kini, Pertamina EP juga berhasil

profit. Tercatat selama 2011, profit yang draih PEP mencapai

memboyong total 11 Proper Hijau, sebanyak 11 OHSAS,

Rp 16 tiliun, melebihi dari yang ditargetkan, sebesar Rp 13,8

dan ISO 14001 dengan total pencapaian 19. Terkait dengan

triliun.

berbagai pencapaian tersebut Pertamina EP memberikan

Di tahun 2012, PEP menargetkan profit Rp 15,6 triliun.

apreasiasinya kepada jajaran manajemen yang dinilai

Untuk mencapai target tersebut, PEP akan terus menggenjot

berdedikasi. Selain itu Syamsu Alam memberikan penghargaan

produksinya sebanyak mungkin, serta menyusun dan

secara langsung kepada field yang berhasil memperoleh proper

merealisasikan strategi berangkat dari pengalaman selama tahun

hijau. Di antaranya adalah Tambun, Rantau, Subang, Tanjung,

2011 lalu. “Beberapa program yang belum kita laksanakan, di

dan Jambi.

tahun ini sudah kita identifikasi semua. Sehingga tidak akan ada
lagi delay. Kita akan lakukan langkah antisipasi,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Syamsu menantang jajaran
middle management untuk menjadi agent of change . “Jangan

Hal tersebut belaku untuk berbagai hal, termasuk masalah

hanya menuntut bawahan untuk berubah, tapi pimpinannya

produk. Syamsu mengatakan bahwa PP sudah melakukan

juga harus berubah,” ujarnya sambil tersenyum di atas

mitigasi risiko yang akan menghambat pelaksanaan program,

mimbar.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

termasuk berkoordinasi dengan departemen dan pemerintah
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Sangasanga - Dalam rangka peningkatan mutu
serta kemampuan pelayanan kader Posyandu kepada
masyarakat, Pertamina EP (PEP) Field Sangasanga
bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan
Sangasanga menggelar pelatihan kader Posyandu
dengan tema “Balita Sangasanga Sehat Selalu”.
Sebanyak 143 kader mengikuti kegiatan tersebut.
Mereka berasal dari lima kelurahan, yakni Kelurahan
Pendingin, Kelurahan Jawa, Kelurahan Sangsanga
Dalam, Kelurahan Sarijaya dan Kelurahan Muara.
Pelatihan dibuka oleh Sekretaris Kecamatan
Sangasanga yang didampingi Pembina PKK Keca
matan Sangasanga. Pada kesempatan yang sama
Kepala Puskesmas Sangasanga dr. Tedy Achyar
menjelaskan kader posyandu untuk lebih memahami
tugas dan pelayanan untuk masyarakat. Seperti
melakukan pencatatan dan pelaporan yang benar,
serta pengisian buku KMS dengan tepat. Kader
juga dilatih bagaimana menggerakkan masyarakat
agar lebih rajin ke Posyandu. Termasuk membekali
ilmu tentang cara peningkatan gizi melalui Kegiatan
Keluarga Sadar Gizi.
”Kami sangat berterima kasih kepada Pertamina
EP sebagai penggerak pelatihan ini. Karena selama
lima tahun terakhir, tidak pernah dilakukan Pelatihan
Kader Posyandu. Kami berharap kerja sama ini akan
terus berlanjut,” tambah dr. Tedy Achyar.
Para kader posyandu juga diberikan penjelasan
mengenai program Pertamina Sehati. Peningkatan
kader posyandu menjadi prioritas utama program
tanggung jawab sosial perusahan demi meningkatkan
kesadaran akan kesehatan di masyarakat. Selain itu,
acara diisi dengan dialog tanya jawab tentang Program
Sehati Pertamina.
Pada acara tersebut, juga diberikan penghargaan
untuk Kader Posyandu Balita dan Manula yang telah
mengabdi lebih dari 10 tahun. Kategori penghargaan
yakni, 29 kader dengan masa pengabdian lebih dari 10
– 19 tahun, 19 kader dengan masa pengabdian lebih
dari 20 – 30 tahun, 7 kader dengan masa pengabdian
diatas 30 tahun, serta 12 kader yang telah pensiun.
“Diharapkan dengan penghargaan ini akan terus
memotivasi kader posyandu sebagai ujung tombak
dalam meningkatkan pelayaan kepada masyarakat
dan keluarga,” ujar Arie.•PEP SANGASANGA

Tangerang Selatan, Selasa
(24/1).
HUT ke-42 PT PAS yang
mengangkat tema “Semangat
Perubahan adalah Awal dari
Keberhasilan” ini dihadiri oleh
jajaran direksi, komisaris dan
mantan direksi PT PAS, serta
segenap pekerja PT PAS.
Di samping itu juga,
Andjar Wibawanun menga
takan bahwa PT PAS telah
melakukan upaya lainn ya
seperti continuous im
provement, sertifikasi My
SAP dan pada pertengahan
februari 2012, PT PAS akan
mendatangkan 4 (empat) unit
pesawat baru jenis Helikopter
Sikorsky S76 C++.
Lebih lanjut, Andjar
mengatakan bahwa PT PAS
akan menargetkan perolehan
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PEP Field Sangasanga
Latih 143 Kader
Posyandu

JAKARTA – Seiring berja
lannya waktu, PT Pelita Air
Service (PAS) terus berupaya
melakukan perubahan demi
kemajuan perusahaannya.
Dalam empat dekade ini,
PT PAS telah menunjukkan
keberhasilannya dalam bisnis
aviasi dengan perolehan laba
yang kian meningkat.
“Dengan semangat per
ub ahan yaitu perubahan
sikap, mental, budaya, dan
perubahan pola pikir itulah
menjadi cikal bakal kita
untuk menuju keberhasilan
perusahaan”.
Hal itu disampaikan oleh
Direktur Utama PT PAS,
Andjar Wibawanun, dalam
kesempatan Syukuran HUT
ke-42 PT PAS di Hanggar 2
Bandar Udara Pondok Cabe,

Direktur Utama PT PAS Andjar Wibawanun memotong tumpeng sebagai bukti
syukur HUT ke-42 PT PAS.

laba Rp 40 miliar di tahun 2012
ini. “Dari nominal mungkin
relatif kecil bagi Pertamina
tapi dari persentase, kita
terus mengalami peningkatan
laba sejak tahun 2009,” ung
kapnya.
Hal ini menunjukkan ek

sistensi Pelita Air sebagai
penyedia jasa penerbangan
yang memberikan best ser
vice, quality dan safety bagi
beberapa perusahaan minyak
di Indonesia, baik perusahaan
asing maupun domestik.•IRLI
KARMILA

Dana Pensiun Pertamina
Melangkah Maju di Usia ke-43
JAKARTA – Dana Pensiun Pertamina terus berupaya untuk
memberikan yang terbaik bagi para pensiunan Pertamina, upaya
tersebut telah dibuktikan dengan peningkatan pendapatan
investasi 2011 sebesar Rp 1,023 triliun.
“Angka Rp 1 triliun itu merupakan 125 persen dari target
Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2011. Jadi kami merasa senang
karena pencapaian itu merupakan suatu angka yang diharapkan
oleh semua pihak baik itu pendiri, dewan pengawas pensiunan
bahkan pengurus DP Pertamina”.
Demikian disampaikan oleh Direktur Utama Dana Pensiun
Pertamina, Torang Napitupulu dalam kesempatan perayaan
HUT ke-43 Dana Pensiun Pertamina, Senin (16/1).
Perayaan tersebut dihadiri Direktur Utama Pertamina,
Karen Agustiawan, Direktur SDM Pertamina, Rukmi Hadihartini,
Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Resiko Pertamina,
M. Afdal Bahauddin, serta jajaran direksi dan pengurus Dana
Pensiun Pertamina.
Tahun 2011 RKA ditargetkan sebesar Rp 815 milyar,
diperoleh hasil Rp 1 triliun lebih, maka pada tahun 2012 ini DP
Pertamina ditargetkan Pendapatan Investasi naik Rp 75 milyar
dari tahun sebelumnya (naik 8,7 %) menjadi Rp.885 milyar,
dengan ROI sebesar 11%.
Namun menurut Torang Napitupulu, DP Pertamina tetap
berupaya untuk mempertahankan pencapaian pendapatan
investasi di atas Rp.1 triliun. Karena kenaikan investasi akan
berdampak bagi kesejahteraan para pensiunan Pertamina.
“Saya bangga dengan DP Pertamina di usianya yang ke-43
sudah semakin maju, lincah dan berkembang. Untuk mengurus
dana pensiun sebanyak 46 ribu orang adalah sebuah prestasi
walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki,”
ungkap Karen.
Karen mengatakan situasi eksternal sedang tidak mendukung
untuk itu harus waspada terhadap investasi dalam enam bulan
ke depan dan tentunya semua resiko sudah diperhitungkan.
“Saya tidak ingin para pensiunan menjadi miskin karena
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HUT ke-42 PT PAS :
Semangat Perubahan, Awal Keberhasilan

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan pengarahan pada
perayaan HUT ke-43 Dana Pensiun Pertamina.

kaget dengan banyaknya uang pesangon yang didapat
tapi tidak mengerti ke mana arah penggunaannya sehingga
uang pensiunan akan habis dengan mudah dan cepat,” kata
Karen.
Untuk itu Karen berharap DP Pertamina bisa membantu
untuk mengarahkan para pensiunan khususnya bagi para
pensiunan muda untuk memiliki jiwa entrepreneur. Di samping
itu juga DP Pertamina diharapkan bisa masuk dalam global
bond-nya Pertamina.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pensiunan,
di usianya yang ke-43 ini, DP Pertamina meresmikan Aplikasi
Monitoring Pergerakan Arsip, Digitalisasi Arsip Peserta dan
Pensiunan dari hardcopy menjadi softcopy dengan tujuan
mengamankan dokumen, data mudah di-back up, mudah di
akses oleh banyak user, dan efisiensi.
Selain itu DP Pertamina juga menanamkan budaya kerja
dengan mengimplementasikan Good Pension Fund Governance
(GPFG) untuk mendukung pengelolaan DPP yang jujur, santun,
berintegritas dan profesional, melanjutkan internalisasi High
Performance Culture dan meningkatkan kesadaran akan
kesehatan dan keselamatan kerja.•IRLI KARMILA
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Jakarta – Unsur kedekatan pembaca
dengan isi media menjadi salah satu
kunci sebuah media akan dibaca. Hal
tersebut juga berlaku untuk media internal
yang diterbitkan berbagai institusi.Untuk
itulah merancang kebutuhan pembaca
media internal sebagai sarana komunikasi
antar pekerja harus menjadi dasar utama
penerbitan media internal. Demikian
disampaikan praktisi media Riza Primadi
dalam pelatihan Pengelolaan Media Internal
yang diadakan bagian Media – Corporate
Communication Pertamina.
Kegiatan yang digelar di Hotel
Morrissey, Jakarta selama dua hari
pada 26 -27 Januari 2012 diikuti jajaran
Eksternal Relation dan pekarya yang
terlibat dalam pembuatan media internal
Pertamina di seluruh Indonesia. Selain Riza,
beberapa pembicara dihadirkan antara lain
Bachtarudin Gunawan, M Taufiqurahman
dan Ruli. Beberapa materi yang diberikan
meliputi bagaimana merancang media
internal, penulisan, fotografi yang diikuti
dengan praktek hunting foto serta
pembuatan majalah internal.
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Pertamina Jalin Kerja Sama
dengan Apindo
JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) melaksanakan pe
nandatanganan Memorandum
of Understanding (MoU) dengan
Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo).
MoU ini bertujuan untuk
meningkatkan kerja sama dan
sinergi melalui peningkatan
pemahaman mengenai berbagai
ketentuan yang terkait dengan
bisnis dan investasi di bidang
minyak bumi dan gas serta
energi terbarukan (renewable
energy).
Dalam hal ini, pihak Pertamina
dan Apindo sepakat untuk
melakukan kerja sama dengan
lingkup kegiatan peningkatan
pelayanan yang berdaya saing
dan mendukung terciptanya iklim
usaha serta investasi nasional
yang kondusif. Kerja sama ini
berlaku selama satu tahun sejak
ditandatangani dan bersifat tidak
mengikat.
Penandatanganan dilakukan
oleh Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan dan Ketua

Apindo Sofjan Wanandi yang
disaksikan oleh Menteri BUMN
RI, Dahlan Iskan, di Ballroom
Grand Hyatt, Selasa (31/1).
Menurut Dahlan Iskan,
aset yang tidak produktif
memiliki nilai yang besar dan
jangan ditidurkan tapi perlu
diproduktifkan kembali. “Lahanlahan tidak boleh menjadi tanah
terlantar dan perusahaan
BUMN yang memiliki aset yang
banyak tidak produktif itu harus
diproduktifkan kembali”.
Dahlan juga mengatakan
bahwa Direktur Utama Perta
mina Karen Agustiawan me
nargetkan direksinya dalam
satu bulan setidaknya 10
keputusan untuk yang terkait
dengan aset Pertamina.
“Saya tidak bisa bilang
berapa investasi yang di
butuhkan. Yang jelas kita
merencanakan pembelian 4
rig, yaitu 2 rig yang 1000HP
dan 2 rig yang 1500HP,”
ungkap Karen yang ditemui
usai penandatanganan.
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Melihat
Keinginan
Pembaca

Tahun XLVIII, 6 Februari 2012

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyepakati kerja sama dalam lingkup
kegiatan peningkatan pelayanan yang berdaya saing di bidang migas dan energi
terbarukan dengan Ketua Apindo Sofjan Wanandi.

Selain itu, dilakukan juga
penandatanganan dengan
perusahaan BUMN lainny,a
yaitu PT PLN (Persero) dan

PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk sebagai wujud
sinergi dengan Apindo.• IRLI
KARMILA

“Kegiatan seperti ini sangat efektif
agar kita bisa mengetahui begitu kuatnya
internal maupun bagi para stakeholder
kita. Karena itu perlu juga memperhatikan
pemberitaan yang mencerminkan citra
perusahaan,”ujar Mochamad Harun, VP
Corporate Communication Pertamina yang
sekaligus menjadi Pimpinan Redaksi media
internal Pertamina Media dan Warta.
Sementara itu Officer Media Relations
Pertamina Alicia Irzanova berharap agar
pelatihan ini bisa meningkatkan kualitas
dan kemasan isi Media Internal, sekaligus
menjadi sarana penyegaran bagi para
pembuat berita di berbagai daerah agar
pintar mengambil angle berita. “Konsep
berita seremonial sangatlah perlu, tetapi
kita juga harus pintar mencari angle berita
sehingga bisa dikemas sebagai feature,
agar isi media internal tidak seremonial
semata dan berdampak dalam peningaktan
minat baca,”ujarnya.
Bagi Romi Arif Priyatin, pekarya yang
turut ambil peran dalam pengelolaan media
RU V Balikpapan dan kontributor berita
di Media Pertamina berharap kegiatan
pelatihan ini dapat menambah bekal
pengetahuannya dalam menulis berita dan
mengambil angle foto. “Saya rasa kegiatan
ini mungkin bisa dilanjutkan ke depan,
karena bekal yang didapat sangat berguna
bagi tugas kami sehari-hari,”ujar pria yang
menjadi penulis sekaligus fotografer di RU
V Balikpapan ini.•DEWI SRI UTAMI

CSMS Solusi Mencapai
Zero Accident
Jakarta – Tidak ada seorang
pun yang ingin merasakan
kecelakaan kerja. Demikian
juga halnya dengan Kasruddin.
Duka yang mendalam dirasakan
keluarganya ketika memberikan
testimoni di hadapan peserta
Forum Cont ractor Safety
Management Syst em (CSMS)
yang diadakan di Kantor Pusat
Pertamina, pada (26/1).
Untuk itulah, Direktur Umum
Waluyo meminta kepada seluruh
pihak yang terlibat dalam kegiatan
operasional di Pertamina, untuk
meningkatkan sistem manajemen
keselamatan kerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku. “Pastikan semua
k o n t r a k t o r y a n g b e r m i t r a
dengan Pertamina memiliki
sistem manajemen K3LL, dan
telah memenuhi persyaratan
K3LL yang berlaku di Pertamina
serta mampu menerapkannya
dalam pekerjaan kontrak yang
dilaksanakan,” tegas Waluyo.
Menurutnya, peningkatan

penggunaan tenaga kontraktor
dalam bisnis Pertamina inilah
yang mengharuskan adanya
peningkatan partnerships dan
teamwork antara pemberi kerja
dan kontraktor. Atas dasar itulah
dibentuk Cont ractor Safety
Management System (CSMS)
dibentuk.
Wa l u y o m e m a p a r k a n ,
CSMS diperlukan untuk me
nurunkan tingkat kecelakaan
kerja pegawai kontraktor dan
meningkatkan produktivitas
dan citra positif perusahaan di
masyarakat. “Karena itu, kami
sangat ketat mengawasi kinerja
kontraktor melalui beberapa
tahap,” ujarnya.
Proses CSMS berawal dari
Risk Assesment, yaitu tahap
awal untuk mengkaji sejauhmana
risiko pekerjaan yang akan
dikontrakkan yang berdampak
terhadap keselamatan manu
sia, peralatan atau aset, dan
lingk ungan hidup dan citra
p e r u s a h a a n . D i l a n j u t k a n
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media internal sebagai alat komunikasi

Direktur Umum Waluyo bebicara seteleh mendengarkan testimoni keluarga pekerja
kontrak yang mengalami kecelakaan kerja.

dengan Pre Qualification,
menjaring kontraktor yang
mampu mengelola HSE untuk
melakukan pekerjaan yang
berisiko. Kemudian Selection,
tahapan proses pemilihan
kont raktor pelaksana me
alui proses tender dengan
mempertimbangkan persya
ratan technical, HSE &
commercial terhadap peker
jaan tersebut. Ada pula Pre
Job Activity, memastikan HSE
Plan kontraktor sesuai dengan

persyaratan Pertamina dan
memastikan kesiapan kontraktor
sebelum pekerjaan kontrak
dilaksanakan. Selanjutnya Work
In Progress. Yaitu, mengawasi
HSE Plan dilaksanakan
dengan benar. Dan terakhir
Final Evaluation, mengevaluasi
penerapan HSE Plan selama
pelaksanaan pekerjaan sebagai
umpan balik terhadap kontraktor
dan Pertamina untuk perbaikan
pekerjaan yang akan datang.•
TALITA DYMALIA SUKARTA

