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TETAP MENJADI
KEBANGGAAN
BANGSA
Kiprah Pertamina
kembali diakui sebagai
perusahaan kebanggaan
bangsa oleh masyarakat
Indonesia. Berdasarkan
polling online yang
digelar oleh Metro TV
selama seminggu (1018/11), sebanyak 78
persen pemirsa memilih
Pertamina sebagai
perusahaan yang selalu
berusaha membawa nama
Indonesia untuk bisa
tampil di pentas global.

Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo menyerahkan penghargaan kepada Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan atas prestasi BUMN ini sebagai perusahaan kebanggaan Indonesia di bidang pertambangan dan energi.

Jakarta – Pertamina kembali meraih penghargaan sebagai
perusahaan kebanggaan Indonesia di bidang pertambangan dan
energi untuk ketiga kalinya pada ajang Economic Challenges,
“The Pride of Indonesia”.
Penghargaan ini diterima Pertamina setelah Metro TV
mengadakan polling sejak 10-18 November 2011 melalui twitter
Metro TV dengan 1.000.100 follower. Pertamina merupakan satu
dari 11 perusahaan yang mendapatkan penghargaan tersebut.
Total jumlah pemilih adalah 18.014 orang, yang mayoritasnya
adalah orang Indonesia.
“Untuk kategori tambang dan mineral, memang Pertamina
selalu meraih suara yang terbesar. Pilihan ini ditentukan se
penuhnya oleh pemirsa. Top of mind mereka tak bisa lepas
dari kinerja masing-masing perusahaan. Karena itu, mengapa
penghargaan ini diberikan, ya memang di mata masyarakat
perusahaan itu pantas diberikan penghargaan,” kata Direktur
Pemberitaan Metro TV Suryopratomo, yang juga menjadi
pemandu acara yang disiarkan live, pada Senin (21/11) di Ge
dung Metro TV, Jakarta.
Kepala Multimedia Metro TV Jemmy Bagota mengatakan
bahwa metode yang dilakukan dalam polling ini adalah melalui
situs metrotvnews.com dengan mengisi form yang telah
disediakan. Pemirsa memilih satu nama perusahaan dari 11

kategori yang ditentukan oleh panitia. Pemilih hanya bisa
melakukan satu kali polling untuk satu alamat email.
“Hasil polling sengaja tidak ditampilkan secara online, untuk
mencegah terjadinya persaingan pencarian pendukung. Karena
kalau kita tampilkan, nanti masing-masing perusahaan akan
saling mencari dukungan. Ini bukan persaingan jumlah suara,
tetapi murni pilihan pemirsa. Siapa perusahaan favorit pilihan
mereka,” kata Jemmy.
Suryo menambahkan bahwa penghargaan ini diberikan
kepada perusahaan-perusahaan yang memang di mata
masyarakat mempunyai keunggulan. “Kali ini ada empat kriteria
yang kita pakai. Yaitu, perusahaan ini mampu bersaing dengan
merek global, dikenal masyarakat, asli Indonesia, dan bisa
tampil sebagai perusahaan internasional,” jelas Suryo.
Ditanya tentang Pertamina, Suryo melihat bahwa dari
waktu ke waktu Pertamina terus berupaya meningkatkan kua
litasnya. Sejauh ini produk-produk Pertamina memang luar
biasa. ”Ini sejalan dengan statement Dirut Pertamina bahwa
kinerja BUMN tersebut di tahun 2011 luar biasa, termasuk di
industri hilirnya. Karena Pertamina terus berkembang, maka
sangatlah layak menjadi perusahaan yang dibanggakan bangsa
ini,” ungkapnya.
Terkait dengan award yang diraih, Direktur Utama Pertamina

Karen Agustiawan mengatakan bahwa pilihan 78 persen
masyarakat ini hendaknya bisa lebih memicu kesadaran pekerja
Pertamina untuk lebih berprestasi.
“Saya rasa seluruh pekerja Pertamina harus sadar betul
bahwa Pertamina adalah perusahaan harapan dalam segala hal
dari segala sektor. Karena itu, seluruh SDM harus menunjukkan
kualitasnya. Terlebih lagi yang berkaitan dengan harapan
masyarakat kepada kita. Saling membantukah kita? Misalnya
dengan orang cacat, atau dengan masyarakat di sekililing
wilayah operasi kita. Itu semua agar masyarakat sekitar dapat
tumbuh bersama kita,” kata Karen.
Karen juga menambahkan bahwa perusahaan sebesar
Pertamina harus maju dalam hal teknis dan non teknis serta
terus berkembang. “Kalau semuanya bisa kita capai, saya
yakin kita bisa menyejahterakan masyarakat Indonesia. Jika
Pertamina makin maju, maka kepedulian kita untuk masyarakat
pun makin meningkat,” ungkap Karen.
Selain Pertamina, perusahaan terkemuka lainnya yang
mendapatkan penghargaan sesuai kategorinya masing-masing
adalah Garuda Indonesia, BNI, Matahari, Sido Muncul, Agung
Podo Moro Group, Matahari, Krakatau Steel, Polytron, dan
Indofood.MPSAHRUL
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Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
dalam Laporan Keuangan
PENGANTAR :
PT. Pertamina (Persero)
dan anak perusahaan telah
selesai melakukan penilaian
(assessment) fase 1 dari
program konvergensi IFRS
secara keseluruhan. Terdapat
satu isu akuntansi yang
sangat penting yaitu tentang
“ Pengaruh Perubahan Kurs
Valuta Asing “ yang berdampak
secara mendasar (deeply changes) terhadap kerangka
arsitektur laporan keuangan konsolidasi Pertamina dan anak
perusahaan karena menyangkut perubahan pelaporan,
perpajakan, sistem informasi dan kebijakan manajemen
Pertamina Group. Tim Proyek Program Konvergensi IFRS
menyimpulkan bahwa mata uang fungsional (mata uang
yang digunakan dalam bisnis operasi utama) Pertamina
dan beberapa anak perusahaan adalah mata uang US
dolar (USD). Konsekuensi ekonomis ini mengakibatkan
PT Pertamina (Persero) wajib mengukur kinerja keuangan
dengan menggunakan mata uang USD dari yang
sebelumnya menggunakan mata uang rupiah (IDR).
Dibawah ini adalah hasil wawancara exclusive antara
Media Pertamina dengan Yudi Wahyudi, Project Director
Proyek Program Konvergensi IFRS PT Pertamina
(Persero) dan Anak Perusahaan terkait dengan
implementasi PSAK 10 tentang “Pengaruh Perubahan
Kurs Valuta Asing” dalam Laporan Keuangan konsolidasi
Pertamina.
Apakah Bapak dapat menjelaskan pengertian PSAK
10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing secara
umum? Saat ini Pertamina sedang melaksanakan proyek
program konvergensi IFRS dengan pendampingan dari Tim
Konsultan KPMG. Proyek ini merupakan proyek penyusunan
Laporan Keuangan dengan mengacu kepada Pedoman
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di
Indonesia dan sudah konvergen dengan IFRS (International
Financial Reporting Standards).
Di dalam salah satu standarnya, yaitu PSAK 10 tentang
“Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing” disebutkan bahwa
Perusahaan harus menentukan mata uang yang berlaku dan
disajikan dalam Laporan Keuangan (mata uang funsional).
Hal-hal apa saja yang menentukan sehingga
suatu perusahaan dapat menetapkan mata uang
fungsionalnya? Terdapat dua indikator dalam menentukan
mata uang fungsional. Indikator utamanya, yaitu mata uang
apa yang paling menentukan harga jual barang ataupun jasa;
mata uang dari Negara mana yang kekuatan persaingan dan
peraturannya sebagian besar menentukan harga jual; mata
uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan
baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa.
Sedangkan Indikator tambahan, yaitu mata uang yang
mana dana dari aktifitas pendanaan dihasilkan (antara lain
penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas) serta
mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada
umumnya ditahan.
Jika indikator tersebut bercampur dan mata uang
fungsional tidak jelas, maka manajemen menggunakan
pertimbangannya untuk menentukan mata uang fungsional
yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari
transaksi, kejadian, dan kondisi yang mendasari.
Menurut Bapak, sejauh ini bagaimana hasil kajian
Tim terhadap mata uang fungsional Pertamina dan anak
perusahaan ? Tim telah melakukan kajian terhadap mata
uang fungsional Pertamina dan anak perusahaannya dengan
mengacu kepada indikator tersebut di atas. Selain itu kajian
inipun menggunakan dua pendekatan, yaitu kualitatif dan
kuantitatif.
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Dari pendekatan kuantitatif diketahui bahwa sekitar 86%
dari total pendapatan Pertamina didenominasikan dalam mata
uang rupiah. Sementara berdasarkan pendekatan kualitatif,
diketahui bahwa mata uang USD sangat dominan dalam
menentukan harga jual produk dan biaya bahan mentah.
Dengan berpedoman kepada PSAK 10 yang menyebutkan
bahwa salah satu indikator utama mata uang fungsional
adalah mata uang yang paling mempengaruhi harga jual
dan bahan baku, disimpulkan bahwa mata uang fungsional
Pertamina adalah US Dollar.
Pendekatan yang sama juga diterapkan dalam
menentukan mata uang fungsional anak-anak perusahaan.
Anak perusahaan yang mendapat hasil analisa yang sama
dengan PT Pertamina (Persero) adalah PT Pertamina
Explorasi & Produksi, PT Pertamina Hulu Energy, PT
Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Drilling Service
Indonesia, PT Pertamina Gas, PT Patra Niaga, PT Pelita Air
Service dan PT Tugu Pratama Indonesia.
Jika Pertamina Group diwajibkan menerapkan
PSAK ini, apa yang perlu dipersiapkan oleh manajemen
Pertamina? Sebagai tahap awal dalam menerapkan mata
uang fungsional USD dalam penyajian laporan keuangan, Tim
bersama fungsi terkait saat ini tengah melakukan pengukuran
kembali (re-measurement) atas neraca Pertamina sejak tahun
2003 di dalam sistem MySAP.
Hal ini perlu dilakukan karena penerapan PSAK ini bersifat
retrospektif (berlaku surut) sejak berdirinya PT Pertamina
(Persero).
Aspek apa yang paling penting sebagai Critical
Succsess Factor untuk keberhasilan implementasi PSAK
10 ini? Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi
keberhasilan penerapan PSAK 10, pertama dibutuhkan fully
support dari top management agar penerapan PSAK 10 dapat
dipahami sebagai unsur penting bagi Perusahaan karena
urat nadi transaksi sangat dipengaruhi & ditentukan oleh
denominasi mata uang yang digunakan, kedua dibutuhkan
dukungan teknologi informasi (sistem) karena semua data
mulai dari transaksi sampai kepada reporting harus dapat
dimaintain secara kesisteman sehingga semua data dapat
tersedia dengan baik guna menghasilkan laporan yang akurat
dan accountable dalam mata uang tersebut, dan ketiga
perlunya usaha yang sungguh-sungguh dari semua pihak
bahwa pengaruh perubahan kurs valuta asing dalam laporan
keuangan akan menentukan performance perusahaan.
Dari sisi eksternal, upaya apa yang dilakukan
Perusahan sehubungan rencana implementasi pengaruh
perubahan kurs valuta asing dalam laporan keuangan?
Sampai dengan saat ini dari berbagai aturan Pemerintah
terkait laporan keuangan, yaitu Undang-Undang Perseroan
maupun BAPEPAM telah mengharuskan Laporan Keuangan
disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang
berlaku.
Hal ini berbeda dengan peraturan perpajakan yang
telah membatasi wajib pajak tertentu yang diperkenankan
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan
satuan mata uang selain rupiah, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.07/2007
tanggal 26 Desember 2007. Beberapa entitas anak termasuk
Pertamina, tidak termasuk sebagai wajib pajak yang
diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dalam mata
uang USD.
Namun demikian, karena PSAK 10 tersebut bersifat
universal, maka Pertamina telah menyampaikan permohonan
ijin kepada Menteri Keuangan untuk diperkenankan
menyelenggarakan pembukuan dengan satuan mata uang
USD, dan sampai dengan saat ini kita masih menunggu
jawaban dari Menteri Keuangan, tetapi apabila lewat dari
3 bulan tidak ada jawaban, maka permohonan ijin tersebut
dianggap diterima.MPTIM IFRS

Editorial
Kontribusi
Menyejahterakan Masyarakat
Pertamina tetap menjadi kebanggaan bangsa.
Predikat tersebut disandang Pertamina berdasarkan
polling yang diikuti lebih dari 18.000 responden dari
dalam dan luar negeri, yang diselenggarakan sebuah
stasiun televisi di Indonesia.
Status ini diraih untuk ketigakalinya, dan tahun ini
Pertamina menduduki posisi pertama dari 11 kategori
yang disodorkan panitia polling dengan meraup poin
hingga 78 persen dari total responden. Sebagai “Pride of
Indonesia”, tentu saja menjadi tantangan bagi Pertamina
untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat yang
sangat bangga dengan perusahaan migas terbesar di
Indonesia ini. Dimana masyarakat menaruh harapan
besar bagi Pertamina dalam memberikan kontribusinya
bagi negara, yang nantinya akan berimbas pada
kesejahteraan masyarakat.
Semua itu tak lepas dari status Pertamina sebagai
Powerhouse Indonesia. Sebagaimana dipaparkan
pakar pemasaran Rhenald Kasali, sebuah powerhouse
sebagai lokomotif ekonomi, keberadaannya sangat
dibutuhkan negara. Sebab, perusahaan sebesar
Pertamina tidak hanya sekadar menjalankan amanat
pemenuhan kebutuhan energi nasional, tetapi juga
sebagai penyumbang besar pertumbuhan perekonomian
negara. Mulai dari kontribusinya terhadap pendapatan
negara, menciptakan lapangan kerja, termasuk
mendukung peningkatan perekonomian masyarakat
lewat berbagai kegiatan community development-nya.
Sebagai powerhouse, Pertamina telah menjadi ikon
industri energi di tanah air yang diharapkan mampu
bersaing di kancah internasional. Sebuah powerhouse
akan unggul jika dikelola dengan baik, serta memiliki
kemampuan untuk menciptakan kebutuhan yang belum
pernah dipikirkan oleh manusia.
Maka tepatlah kiranya saat Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan usai menerima
penghargaan berharap agar para pekerja tahu betul
posisi Pertamina yang sangat diharapkan masyarakat.
Bahwa yang dilihat masyarakat saat ini bukan sekedar
angka kuantitatif produksi, pendapatan, serta kontribusi
bagi negara yang terus meningkat. Tetapi masyarakat
sangat mengharapkan Pertamina mampu meningkatkan
dari sudut kualitatif, seperti peningkatan kualitas
SDM, serta upaya perusahaan dalam membantu
menyejahterakan masyarakat di sekiar daerah operasi.
Masyarakat sangat berharap dimana Pertamina
beroperasi, masyarakat di sekitarnya juga harus ikut
bertumbuh dari berbagai sektor, baik pendidikan,
perekonomian, serta kemandiriannya, lewat berbagai
kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
Pertamina
dengan visi
barunya sebagai
perusahaan energi
nasional berkelas
dunia, harus bisa
mewujudkan diri
sebagai energi
untuk negeri.
Secara harafiah,
Pertamina tidak
saja menjadi
penyedia energi
untuk negeri,
tetapi mampu
memberikan energi
untuk negeri dalam
arti memberikan
kontribusi positif
bagi bangsa serta
menyejahterakan
masyarakat.MP
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‘Coaching’ :
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Meningkatkan Kualitas Diri Sendiri dan Kualitas Orang-orang di Sekitar Kita
Berkaitan dengan peluncuran Theme-o-meter Survey
bersamaan dengan periode Month of Coahing di bulan
November ini, mendorong saya untuk kembali mengangkat
perihal Coaching.
Di perusahaan-perusahaan World Class, Coaching sering
dianggap sebagai ‘the heart of high performance culture’.
Itu sebabnya, pada saat Transformasi Pertamina dimulai di
tahun 2006 yang lalu, salah satu modul perubahan budaya
yang diajarkan adalah Coaching, dengan framework YMO
Story (Your Story, My Story, Our Story). Kemudian, untuk
menjadikannya sebagai aktivitas harian di perusahaan, modul
Coaching dipraktekkan sebagai salah satu elemen aktivitas
Performance Management System (PMS), dan dikenal dengan
nama CoPI (Community of Practices & Implementation)
Coaching. Hasil pengukuran profil budaya kinerja di Pertamina
melalui OPP (Organization Performance Profile) Survey
menunjukkan terjadinya peningkatan praktek Coaching
oleh para pimpinan, dari 39% di tahun 2006 menjadi 62% di
tahun 2009. Satu progress yang menggembirakan, walaupun
challenge kita berikutnya adalah bagaimana meningkatkannya
menjadi 70% (level superior).
Tulisan ini tidak akan membahas pengertian dan
bagaimana melakukan coaching - mungkin sudah terlalu
sering kita membaca mengenai coaching bahkan sudah
mengikuti training-nya berulang kali – tetapi saya ingin
menyampaikan beberapa realitas seputar coaching yang
kiranya dapat memberikan insight lain bagi kita, sehingga
makin mendorong kita untuk mempraktekkan coaching secara
lebih berkualitas.
Pertama, harus disadari bahwa coaching tidak berarti
menjadi ‘boss yang baik’. Coaching berarti membawa struktur
dan kreativitas pada saat berinteraksi dengan kolega, sama
persis saat kita membawa solusi untuk permasalahan bisnis.
Kedua, banyak alasan mengapa seorang manajer menjadi
seorang coach. Pada kenyataannya, seorang coach yang baik
menemukan imbalan pribadi yang begitu tinggi, antara lain:
• Memberikan waktu lebih banyak untuk diri kita sendiri
– dengan mengembangkan keahlian para staf kita, kita
dapat mendelegasikan tugas lebih banyak.
• Menikmati kesenangan bekerja bersama sekelompok
teman kerja yang juga menikmati bekerja dengan kita.
• Tim yang lebih kuat – jika kita merencanakan karir
yang lebih panjang di perusahaan, menginvestasikan
pengembangan kolega kita adalah sesuatu yang sangat
layak.
• Membangun interpersonal skill kita secara lebih luas –
melalui coaching terhadap kolega, kita mempertajam
interpersonal skills yang dibutuhkan untuk membangun

hubungan yang efektif dengan pelanggan dan client kita.
Pengikut yang lebih kuat – jika kita membantu orang
lain, maka mereka juga cenderung akan membantu kita.
Dengan demikian, jika kita bercita-cita menjadi seorang
pemimpin, ingat bahwa setiap pemimpin butuh pengikut.
Ketiga, seorang coach mengenal diri sendiri. Para coach
tidak fokus secara khusus hanya pada coachee mereka.
Pada kenyataannya, seorang coach yang hebat memiliki
kesadaran yang tinggi mengenai dirinya sendiri. Kita semua
memiliki keahlian mendasar untuk melakukan coaching,
sayangnya, banyak dari kita memiliki blok psikologis saat
mau mempraktekkan keahlian tersebut secara baik dan
konsisten. Coach yang hebat mengetahui bagaimana mereka
menaklukkan blok-blok diri sendiri.
Keempat, ada banyak tools dan kebiasaan coaching
yang juga penting. Hampir semua orang berpikir bahwa
coaching berarti memberikan feedback dan menyediakan
usulan kepada coachee, tetapi pada kenyataannya, feedback
hanyalah salah satu tool dalam kotak perangkat seorang
coach. Tool utama lain seorang coach yang hebat adalah
penguasaan seni bertanya secara efektif. Coachee seringkali
belajar lebih banyak saat coach bertanya ‘Seberapa baik
menurut Anda hasil pekerjaan Anda? Apa yang dapat
dilakukan secara berbeda pada kesempatan berikutnya?’
dibandingkan saat diberitahu ‘Ini kesalahan yang telah anda
lakukan dan ini yang harus dilakukan pada kesempatan
berikutnya’. Itu sebabnya, langkah pertama saat melakukan
CoPI Coaching adalah Your Story – mendengarkan secara
aktif (Active Listening) dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan terbuka dan menggali jawaban-jawaban coachee.
Tools lainnya yang juga penting adalah teknik-teknik
memotivasi.
Kelima, coaching yang terbaik dilakukan dalam dosis
yang kecil. Banyak orang berpendapat bahwa coaching
harus dilakukan dalam ‘ukuran’ besar. Tetapi dengan berlatih,
kita tidak perlu mengkhususkan suatu ruangan saat mau
melakukan coaching. Investasi kecil dalam waktu – lima menit
saja – dapat menghasilkan peningkatan kinerja yang nyata.
Keenam, coaching yang baik akan menyebar ke area lain
dalam hidup. Mereka yang membangun keahlian coaching
di tempat kerja pada umumnya akan menemukan bahwa
mereka lebih mampu membantu teman, pasangan dan anakanak mereka. Dengan demikian, coaching nyata-nyata adalah
sebuah life skill.• (disadur dari buku ‘The Tao of Coaching dan sumber lain’)
•

Ernie D. Ginting
Culture Change Manager - Human Resources Directorate
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‘Interactive Talkshow’
Kembali Digelar di KidZania
Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari
Pahlawan, Pertamina bekerja sama dengan Kid
Zania Jakarta menyelenggarakan coaching clinic
dengan konsep interactive talkshow yang me
ngetengahkan tema “Putera-Puteri Indonesia Ber
prestasi Kebanggaan Bangsa”. Acara berlangsung di
Metropolitan Theater of KidZania Jakarta, (14/11).
Hadir dalam kegiatan tersebut Assistant Marketing
and Communication Pertamina Tuning Rohwiyantini,
GM Marketing Partnership and Communication
KidZania Jakarta Ari Kartika, Miss Talent KidZania
Indonesia 2010 Carissa Wijaya, Pebalap Gokart
nasional berprestasi Yasuo Senna Iriawan, Drummer
Cilik Berprestasi Bagas Dwirizki Hidayat, dan Pe
balap Nasional Indonesia dan Brand Ambassador
Pertamina, Rio Haryanto. Dalam kesempatan ini,
Rio memberikan coaching clinic bagi anak-anak yang
menyukai balap mobil.
Coaching clinic kali ini sengaja diadakan sebagai
seruan bagi generasi muda Indonesia untuk terus
berjuang mengisi kemerdekaan dengan berprestasi
di berbagai bidang, olah raga, kesenian, ilmu penge
tahuan dan lain sebagainya.
Dalam kesempatan itu, GM Marketing Partnership
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Pangkalan Susu, Depot LPG Pertama Raih
SKPP dan SKPI dari Kementerian ESDM
Batam - Sebagai salah satu
bentuk kepatuhan terhadap
peraturan pelaksanaan ke
giatan Migas, Depot LPG
Pangkalan Susu menerima
Surat Kelayakan Peng
gunaan Peralatan (SKPP)
dan Surat Kelayakan Peng
gunaan Ins talasi (SKPI)
oleh Kementerian ESDM.
Penyerahan SKPP dan SKPI
dilaksanakan di Hotel Harmoni
One, Batam, (18/11).
Dokumen SKPP dan SKPI
diserahkan oleh Direktur
Utama Patra Trading Ahmad
Faisal kepada Senior Vice
President Petroleum Product
Iqbal Hasan disaksikan
oleh perwakilan LPG & GP
Pertamina, Patra Trading,
Biro Klasifikasi Indonesia, dan
Hiswana Migas.
Dalam sambutannya,
Iqbal Hasan mengungkapkan

kebanggaannya terhadap
Depot LPG Pangkalan Susu
sebagai Depot LPG pertama
yang telah menerima SKPP
dan SKPI. Diharapkan ke
depannya Depot LPG lain
dapat menyusul mendapatkan
Surat Kelayakan ini.
Iqbal berpesan kepada
Pert amina, Hiswana, dan
anak perusahaan agar dapat
bersinergi dengan optimal
dalam memberikan pelayanan
dan kepuasan terbaik kepada
konsumen. “Kita bersama
harus terus menatap ke depan
dan berjuang demi Indonesia”,
ungkapnya.
Sebelumnya di hari yang
sama, dilakukan rapat antara
Patra Trading, Biro Klasifikasi
Indonesia, dan Tim LPG & GP
Pertamina dengan agenda
utama Pengoperasian Depot
LPG oleh Patra Trading.

Foto :FRM REG. I
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Senior Vice President Petroleum Product Iqbal Hasan (kiri) menerima dokumen
SKPP dan SKPI dari Direktur Utama Patra Trading Ahmad Faisal.

VP LPG & GP Pertamina
Muhammad Iskandar meng
ucapkan selamat kepada
Depot LPG Pangkalan Susu
yang mendapat SKPP dan
SKPI. Dalam kesempatan
tersebut, Iskandar mene
kankan pentingnya pelaksa
naan kegiatan bisnis secara

prof esional dan clean bagi
seluruh insan Pertamina dan
mitra kerja.
Selain membahas Peng
operasian Depot LPG oleh
Patra Trading, peerta rapat
juga membahas rencana
perluasan Depot LPG Dumai.
MP
FRM REG. I

and Communication KidZania Jakarta, Ari Kartika
mengatakan bahwa predikat pahlawan tidak hanya
diberikan kepada para pahlawan yang telah ber
juang demi kemerdekaan, tetapi juga dapat dibe
rikan kepada generasi muda Indonesia yang kini
mengharumkan nama bangsa melalui pencapaian
prestasi di berbagai bidang dalam kancah nasional
dan internasional.
Kegiatan ini diharapkan dapat menginspirasi
anak-anak Indonesia agar lebih bersemangat untuk
mengisi kemerdekaan dengan meraih berbagai
prestasi yang membanggakan bagi bangsa dan
negara.MPNDJ

Komisi VI DPR Soroti Tantangan Distribusi BBM PSO
LAMPUNG - Kebijakan pemerintah soal pendistribusian BBM
Bersubsidi atau yang lebih dikenal dengan BBM Public Service
Obligation (PSO) untuk tahun 2011 menghadapi tantangan
serius. Hal ini menjadi sorotan bagi para wakil rakyat yaitu
anggota Komisi VI DPR RI yang melakukan kunjungan kerja
ke Lampung, pada (1/11). Kunjungan dipimpin oleh wakil ketua
Komisi VI DPR RI Aria Bima bersama 13 anggota lainnya.
Dalam pertemuan di Kantor Pembangkit PLN Cabang
Tarahan, Lampung, anggota dewan fokus membicarakan
tentang kebijakan dan distribusi BBM PSO, penanganan dan

JAKARTA - Sekitar 70 motor sport dari komunitas Yamaha
Vixion Club Jakarta Chapter melakukan perjalanan dari
Jakarta menuju Wonogiri. Mereka berangkat dari SPBU Coco
Kuningan, Jakarta, pada (17/11) dan dilepas oleh Asisten
Fuel Retail Marketing Windrian Kurniawan.
Selama perjalanan, mereka melakukan pengujian produkproduk BBM Pertamina. Dari 70 motor, mereka menyiapkan
enam motor yang akan menggunakan produk seperti
Premium, Pertamax dan Pertamax Plus. Ketua Yamaha
Vixion Club Jakarta Chapter Eko Purwanto menyampaikan
bahwa ini sengaja dilakukan untuk mengetahui perbandingan
konsumsi bahan bakar, pengaruh kinerja terhadap mesin,
serta berapa banyak emisi gas buang dari kendaraan yang
memakai tiga bahan bakar tersebut.
Sementara Windria Kurniawan mengatakan Pertamina
sangat mendukung kegiatan tersebut. “Ini adalah salah satu
sarana kita untuk menyosialisasikan produk BBM Pertamina,
khususnya yang non subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax
Plus. Karena, selain melakukan road test, mereka juga akan
membagikan leaflet mengenai produk Pertamina kepada
masyarakat,” jelasnya.

Foto : KUN/Pertamina

Uji Ketangguhan Produk BBM Pertamina
melalui ‘Road Test’

Asisten Fuel Retail Marketing Windrian Kurniawan melepas tim Yamaha
Vixion Club Jakarta Chapter berangkat ke Wonogiri.

Menurutnya, dengan sosialisasi melalui komunitas,
masyarakat, khususnya para bikers, semakin mengerti
bahwa Pertamax dan Pertamax Plus sangat bagus untuk
mesin kendaraan. “Kendaraan keluaran lima tahun terakhir
memang sangat cocok menggunakan bahan bakar yang ber
oktan di atas 91. Ini berarti produk Pertamax dan Pertamax
Plus sangat baik digunakan karena selain aman bagi mesin,
juga ramah lingkungan.MPKUN

pengawasan program konversi, dan kebijakan Pertamina
terhadap peningkatan produksi di sektor hulu. Dari Pertamina
paparan dilakukan oleh Direktur Hulu Pertamina Muhamad
Husen dan GM Fuel Retail Marketing Region II Abdul Cholid.
Abdul Cholid menjelaskan beberapa hal yang berkaitan
dengan penyaluran BBM PSO. Abdul Cholid mengungkapkan
beberapa fakta menyangkut keberadaan perusahaan
pendamping PSO di Provinsi Lampung dan berharap DPR dan
Pemerintah bisa mengkaji kembali kebijakan tersebut. Abdul
Cholid juga mengatakan saat ini tantangan BBM PSO datang
dari kuota yang diberikan pemerintah. Sampai dengan Oktober
2011, distribusi BBM PSO di Sumbagsel sudah mengalami over
kuota, baik Premium maupun Solar.
Ia juga menyampaikan bahwa pengawasan penyaluran BBM
PSO seyogianya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena
posisi Pertamina adalah sebagai operator penyaluran BBM.
Oleh sebab itu, Pertamina sangat mengharapkan campur tangan
pemerintah untuk meminimalisir penyalahgunaan BBM PSO.
Untuk meningkatkan penjualan BBM Non PSO, Pertamina
melakukan pembenahan dengan menambah dispenser
penjualan Pertamax di SPBU, melakukan promosi serta
edukasi pasar. “Kami sedang mempersiapkan terobosan baru
untuk menjual Pertamax dalam kemasan drum agar dapat
menjangkau lokasi-lokasi terpencil yang jauh dari SPBU,” jelas
Abdul Cholid.
Menanggapi paparan ini, para anggota Dewan ini sangat
antusias, terutama yang berkaitan dengan permasalahan
keberadaan perusahaan pendamping penyaluran BBM PSO di
Lampung. Bahkan, beberapa anggota komisi VII meminta data
dan fakta yang lebih detail mengenai hal ini untuk ditindaklanjuti
di tingkat pusat.
“Khusus untuk permasalahan BBM PSO, memang terlihat
pengawasan dari pemerintah dalam hal ini kurang maksimal.
Untuk itu, kami membutuhkan data yang lebih komprehensif
untuk dapat ditindaklanjuti dengan pemerintah pusat,” ungkap
Aria Bima.
Sementara itu Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen
menyampaikan kendala yang muncul berkaitan dengan rencana
EP melaksanakan uji seismik di daerah Lampung.
Dalam pertemuan ini juga hadir perwakilan dari PLN dan
PGN.MPFRM REG. II

JAKARTA (INVESTOR DAILY) - PT Pertamina EP dan
pemegang hak pengelolaan Blok Koridor, yaitu ConocoPhillips
(Grissik) Limited, Talisman (Corridor) Limited, dan PT
Pertamina Hulu Energi Corridor menandatangani perjanjian
pokok unitisasi Lapangan Suban, Senin (21/11). Unitisasi ini
menambah pendapatan negara 2,6 miliar dolar AS hingga
tahun 2023. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, unitisasi
Lapangan Suban ini sudah tertunda 9 tahun akibat tidak
adanya kata sepakat dari pihak-pihak terkait. “Dengan adanya
penandatanganan ini, negara melalui Pertamina mendapat
tambahan penghasilan sebesar 2,6 miliar dolar AS sampai
dengan 2023,” katanya.

2012, pertamina ep bor 156 sumur
migas

JAKARTA (INVESTOR DAILY) – PT Pertamina EP pada
2012 akan membor 156 sumur migas, yang terdiri atas 116
pemboran sumur eksploitasi own operation dan 40 sumur
mitra. Manajer Humas Pertamina EP Agus Amperianto
mengatakan, dana yang disiapkan untuk mengebor 156
sumur migas itu sekitar 780 juta dolar AS, atau setara Rp 7,04
triliun. “Dana investasinya akan mengambil sekitar 26% dari
nilai investasi keseluruhan perseroan pada tahun depan yang
mencapai 3 miliar dolar AS,” katanya. Agus menjelaskan, dari
156 sumur tersebut, sebanyak 79 sumur merupakan sumur
kerja ulang dan 38 sumur mitra. Sementara, pengeboran
sumur eksplorasi direncanakan sebanyak 26 unit. Sisanya,
sebanyak 13 sumur lainnya juga akan dibor perseroan.

pertamina bidik 100% kepemilikan
saham onwj

JAKARTA (KONTAN) – PT Pertamina (Persero) akan
meningkatkan kepemilikan sahamnya di lapangan minyak
blok Offshore North West Jawa (ONWJ) yang saat ini baru
sebesar 46%. Pertamina ingin memiliki seluruh saham
ONWJ. Namun, kepemilikan saham 100% tersebut baru akan
dilakukan pada saat kontrak atas blok tersebut berakhir pada
tahun 2017. VP Corporate Communication Pertamina M.
Harun mengutarakan, saat ini Pertamina telah mengajukan
surat resmi kepada pemerintah melalui Kementerian ESDM.
Langkah ini diambil untuk mengamankan pasokan gas secara
nasional. “Kami tertarik untuk menguasai penuh kepemilikan
saham,” jelasnya.MPRO
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Ketangguhn Fastron Gold Teruji
di Perjalanan Fastron Euro Asia
C hina – K e t a n g g u h a n
Fastron Gold begitu teruji saat
memberikan dukungan bagi
perjalanan tim Fastron Euro
Asia, yang sudah menempuh
perjalanan hingga China. Per
forma mesin kendaraan Toyota
Fortuner yang digunakan
dalam perjalanan menempuh
jarak 27.000 km dan melintasi
22 negara hingga kini masih
dalam kondisi prima. “Saat ini
tim Fastron Euro Asia sedang
dalam perjalanan menuju
China Bagian Utara dimana
cuaca berubah menjadi tidak
bersahabat, suhu berubah
drastis dari 10 derajat celcius
menjadi 0 derajat celcius.
Dalam kondisi yang sangat
dingin tersebut, mesin tetap
dapat dijalankan dan tidak
mengalami masalah sedikit
pun. Mobil tim terlindungi
dengan sempurna oleh Per

tamina Fastron Gold,”ujar
Christina H. Simorangkir,
Brand & Communication
Lubricants yang terus me
mantau perjalanan tim Fastron
Euro Asia.
Ketangguhan Fastron
dalam men-support mesin
kendaraan kian teruji, karena
medan yang dilewati oleh Tim
mulai dari jalan perkotaan,
jalan pegunungan, gurun pa
sir, serta cuaca yang bersalju
dengan kecepatan rendah
sampai tinggi.
Misi yang dibawa oleh Tim
adalah melakukan pembuktian
ketangguhan produk-produk
kebanggaan bangsa dimana
salah satu produk yang akan
dibuktikan ketangguhannya
adalah Pelumas Pertamina.
Tim yang berada di China
hingga tanggal 21 November
2011 ini akan melanjutkan
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Foto :PELUMAS

UNITISASI LAPANGAN SUBAN TAMBAH
PENDAPATAN NEGARA

BERITA

Tim Fastron Euro Asia ketika memasuki Cina.

perjalanan menuju ke Kyr
gyzstan. Beberapa negara
yang telah dilalui sebelumnya
yakni Malaysia, Thailand,
Laos, dan lain-lain.
Di setiap negara yang
dikunjungi, apabila memung
kinkan Tim bertemu dengan
perwakilan dari kedutaan,
bahkan mereka juga sempat

berinteraksi dengan penduduk
di pedesaan di Thailand
dan Laos. Perjalanan yang
paling melelahkan dan cukup
panjang adalah melewati
dataran China yang memiliki
bahasa dengan dialek yang
berbeda-beda dan kondisi
cuaca yang sangat ekstrim.
MP
DSU/Pelumas

Rio Haryanto
Siap Tampil
di Ajang GP2
2012

Foto : IMAM/Pertamina

RESUME Pekan Ini

Rio Haryanto mengikuti uji coba GP2 di sirkuit Yas Marina Abu Dhabi.

ABU DHABI - Pebalap Pertamina Rio Haryanto siap tampil penuh dalam kompetisi GP2 series
tahun 2012. Untuk itu, Rio mengikuti ajang uji coba di final GP2 yang berlangsung di sirkuit Yas
Marina Abu Dhabi, pada 11-13 November 2011. Pada sesi kualifikasi, Rio menempati posisi 20
dari 26 pebalap yang turut dalam perlombaan tersebut. Rio yang turun bersama tim Dams
Perancis mencatat waktu 1:50, 515 detik terpaut 1,52 detik dari pemuncak kualifikasi Fabio
Leimer (Swiss) dari tim Racing Enginering.
Pada race pertama Rio berhasil menempati peringkat ke 12 dari 26 pebalap. Hasil itu
cukup membanggakan mengingat Rio start pada urutan 19. Ini merupakan kali pertama Rio
berlomba di balapan satu tingkat di bawah Formula 1. Kemudian, posisi start Rio naik karena
penghuni posisi start 11 Giacomo Ricci diturunkan 10 peringkat karena mengabaikan
bendera kuning pada saat kualifikasi .
Namun sayang, dalam race keduapada hari berikutnya Rio berakhir di urutan ke 24.
Rio yang mengawali start dari posisi 12, sesuai hasil race sehari sebelumnya mengalami
insiden pada saat tikungan pertama. Mobilnya menabrak bagian belakang mobil Kevin
Ceccon (scuderia Coloni) sehingga sayap depannya rusak. Kondisi tersebut memaksa
Rio masuk pit untuk mengganti sayap depan di putaran ketiga sehingga menyebabkan
posisinya melorot ke posisi 22.Namun Rio tidak putus asa. Ia mengambil pelajaran
dari race ini untuk tahun depan.
Sementara itu, Manager Teknik Rio, Pers Hunnisett, mengapresiasi Rio yang
tetap bisa menyelesaikan race dalam final GP 2 di Abu Dhabi. Ajang ini merupakan
ajang pembelajaran dan latihan sebelum turun pada musim kompetisi GP2 tahun
2012.
Sementara Vice President Corparate Communication Pertamina M. Harun mengatakan
Pertamina berkomitmen mendukung kiprah Rio selama dua musim di GP2. MPIMAM
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:

HR Contact Center

(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30 WIB)
Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau
email : sdmcontactcenter@pertamina.com
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The Best KOMETer
& KOMET Agent
Perlukah Penyelarasan Implementasi QM
dengan Pelatihan Pekerja?
Kegiatan quality management saat ini sedang menggeliat, tumbuh dengan dinamis
karena adanya keterlibatan dan peran serta aktif baik dari pekerja maupun dari manajemen.
Adapun kegiatan quality management yang menonjol adalah standardization management
(SM), continuous improvement program (CIP), quality management assessment (QMA), dan
knowledge management Pertamina (KOMET).
Pencapaian quality management pada tahun 2011 di berbagai Fungsi, Direktorat, dan
Anak Perusahaan diantaranya melalui implementasi standardization management (SM)
dengan penerapan ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, OHSAS 18001, SMP, ISO 27000, ISPS
CODE, ISM CODE, SMS CODE, dan HACCP. Selain itu insan Pertamina melalui program
CIP dapat menciptakan value creation sebesar Rp. 1,6 Trilyun, dengan keterlibatan pekerja
sebesar 29,33% dari total seluruh pekerja. Pada tahun ini juga, QM juga telah berhasil
menyusun buku Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP), sebagai acuan pencapaian
kinerja ekselen di Pertamina. Dalam bidang knowledge management, KOMET berhasil meraih
THE WINNER OF 2011 dalam Most Admire Knowledge Enterprise (MAKE) Award.
Adapun yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan quality management adalah
partisipasi pekerja, peran pemimpin, hubungan manajamen dan pekerja, aspek organisasi dan
manajemen, dan aspek lingkungan kerja. Kata kunci dari ukuran keberhasilan tersebut adalah
adanya awareness dari semua pihak. Salah satu metode yang diakui dapat meningkatkan
awareness terhadap kegiatan quality management adalah melalui program pelatihan.
Mengacu pada RKAP3OL (Rencana Kerja dan Anggaran Program Pembelajaran
Pertamina Online) terdapat 1445 judul kursus yang dilaksanakan pada tahun 2011. Dari
total tersebut, hanya memuat kurang lebih 35 judul kursus yang berkaitan dengan kegiatan
quality management.

Awal Nopember 2011 yang lalu, telah diserahkan 12 penghargaan dalam Annual Pertamina
Quality (APQ) Awards 2011. Dua diantara penghargaan tersebut diserahkan kepada “The Best
KOMETer” dan “The Best KOMET Agent.” Seperti yang telah diuraikan pada artikel sebelumnya
(Q-Corner, Media Pertamina, Edisi 24 Oktober 2011) bahwa kriteria penilaian dari masingmasing penghargaan menjadi tolak ukur bagi para juri untuk memberikan skor bagai para
kandidat.
Berdasarkan kriteria tingkat keterlibatan Insan
Pertamina dalam berbagai kegiatan KOMET, mulai
menjadi peserta Forum, berbagi pengetahuan dan
pengalamannya di Portal KOMET, sampai dengan
menjadi narasumber di Forum KOMET, yang berhasil
dinominasikan sebagai “The Best KOMETer” adalah
Lukmanul Hakim - Refinery Unit III Plaju, Darusalam
- Refinery Unit IV Cilacap, Wiko Taviarto - Refinery
Unit V Balikpapan, dan yang berhasil menjadi
pemenang adalah Darusalam - Refinery Unit IV Cilacap.
Berdasarkan kriteria tingkat sosialisasi, pendampingan, fasilitator, sampai dengan
pelaksanaan Forum KOMET bagi para “KOMET Agent,” nominasinya adalah PIC KOMET RU
II Dumai, PIC KOMET RU III Plaju, PIC KOMET RU IV Cilacap, PIC KOMET RU V Balikpapan,
PIC KOMET Refinery Unit VI Balongan, dan yang berhasil menjadi pemenang adalah PIC
KOMET Refinery Unit IV Cilacap.

Dengan perincian sebagai berikut:

Dari 35 judul kursus, masih diperlukan analisa atau review berkaitan dengan :
- Apakah pelatihan tersebut sudah mencakup seluruh kegiatan utama dalam QM ;
- Bagaimana dan siapa yang mengendalikan dan bertanggung jawab untuk mengendalikan
seluruh kursus yang berkaitan dengan QM ; dan
- Apakah silabus pelatihan yang ada dapat mendukung proses pembelajaran sesuai yang
dibutuhkan.

Dari kedua penghargaan tersebut, dapat dilihat bahwa nominasinya didominasi oleh
Direktorat Pengolahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan implementasi
di Direktorat Pengolahan sangat pesat, dimana hal ini dapat dilihat dari frekuensi
pelaksanaan forum di unit operasi dan jumlah aset pengetahuan di Portal KOMET. Bagi
Fungsi/Region/Direktorat lainnya dapat belajar banyak dari success story para PIC
KOMET yang berhasil menjadi juara dan nominasi dalam APQ Awards 2011 ini. Dapat
kita sadari bahwa tidak mudah untuk memulai, bahkan mempertahankan budaya berbagi
pengetahuan bagi seluruh Insan Pertamina dapat tetap berjalan. Harapannya prestasi
yang diraih dapat menjadi pemicu bagi para KOMETer dan KOMET Agent lainnya untuk
terus terlibat aktif dan memberikan kontribusi bagi Perusahaan.•
oleh Shynta Dewi - Tim KOMET, QM - General Affairs Directorate

Ketiga pertanyaan ini diharapkan dapat terjawab melalui Quality Management Forum
yang akan dilaksanakan pada tanggal 12-13 Desember 2011, yang salah satu agendanya
adalah penyusunan hard competence sebagai referensi utama dalam penyusunan program
pelatihan dan pengembangan kegiatan quality management.•
Oleh : Prima Ratiansyah - 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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PWP Pusat Adakan Baksos di Tambora

Foto : PRIYO/Pertamina

JAKARTA – PWP Pusat ikut serta dalam kegiatan
bakti sosial yang diadakan oleh Pemda DKI di
Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora,
pada Kamis (17/11). Kegiatan yang bertema
“Pekan Pemberdayaan Keluarga Tahun 2011” ini
dihadiri oleh istri Gubernur DKI Jakarta, Tatiek
Fauzi Wibowo. Turut hadir pada acara ini, Ketua
Umum PWP Pusat Kania M. Afdal, Niniek Djaelani
dan Henny Waluyo. Pada kesempatan tersebut Ka
nia M. Afdal menyerahkan bantuan 600 buah paket
yang masing-masing berisi 2 liter minyak sayur dan
5 kg beras. Bantuan ini diberikan kepada warga
yang tidak mampu di dua kecamatan, Tambora
dan Kebon Jeruk. PWP juga memberikan bantuan
dana untuk paramedis sebesar Rp 2.750.000 di
dua kecamatan tersebut. MPPRIYO

PWP Bunyu Gelar Sosialisasi
Bahaya Narkoba dan Tertib Berlalulintas
Bunyu - Persatuan Wanita Patra (PWP) Bunyu mengadakan sosialisasi
bahaya narkoba dan tertib lalu lintas kepada anak-anak pekerja dan
pekarya Pertamina EP (PEP) Field Bunyu, Minggu (13/11). Acara yang
digelar di aula Nibung Patra Bunyu ini merupakan wujud kepedulian
PWP terhadap pertumbuhan dan perkembangan generasi muda Bunyu.
Dengan menggandeng Kepolisian Sektor Bunyu sebagai pemateri,
acara ini dihadiri 50 anak dan remaja di lingkungan operasi PEP Field
Bunyu.
Field Manager PEP Bunyu Muhammad Ruwahyono menyampaikan
bahwa permasalahan narkoba dan lalu lintas merupakan hal yang harus
mendapatkan perhatian khusus dari orang tua untuk mencegah terjadinya
hal yang tidak diharapkan kepada sang anak. “Penyalahgunaan narkoba
dan kecelakaan kendaraan bermotor seringkali disebabkan karena
salah pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Kepedulian
dari orang tua sangat diharapkan dalam upaya pencegahan,” tutur
Ruwahyono.
Sosialisasi ini terdiri dari tiga sesi. Sesi pertama diisi oleh Kapolsek
Bunyu yang memberi penjelasan tentang definisi narkoba dan jenis
narkotika yang sering disalahgunakan. Dilanjutkan oleh Kanitreskrim
Polsek Bunyu Aipda Abu Suhudi yang menjelaskan tentang bahaya
narkoba serta tips memilih teman dalam pergaulan remaja sehari-hari.
Sedangkan pada sesi terakhir diisi oleh BKO Lantas Polsek Bunyu
Aiptu Jaka Agustanta yang menjelaskan tentang UU No. 22 Tahun 2009

Foto : PEP BUNYU

Berbagai perubahan
yang kita alami dalam dunia
pemasaran saat ini sebenarnya
bermuara pada lahirnya sebuah
pendekatan marketing yang baru.
Pendekatan marketing yang
bersifat vertikal pun akhirnya
digantikan oleh pendekatan
marketing yang bersifat
horizontal. Sehingga dunia
pemasaran yang tadinya berada
di era legacy bertransformasi ke
New Wave.
Sebagai sekuel dari
buku New Wave Marketing
yang terdahulu, di dalam
buku CONNECT ! nya ini
Hermawan Kartajaya, sang
Pendiri dan Presiden MarkPlus
Inc menjabarkan secara
komprehensif mengenai
“why”, “what”, dan “how” untuk
menjalankan pemasaran New
Wave.
Sebagai salah satu dari 50
Guru Marketing yang juga diakui
oleh Kotler sebagai seorang ahli
marketing yang memiliki style
tersendiri, dalam bukunya ini HK
tidak hanya berbicara tentang
CONNECT ! secara online, tapi
juga offline. Karena penting untuk
diklarifikasi bahwa New Wave
Marketing, sebuah orde baru di
dunia marketing, bukan Internet
Marketing, Digital Marketing
ataupun Online Marketing.
Meskipun Internet yang makin
perkasa ini memaksa sebuah
Company untuk terus Connect!
Online memang bisa
menimbulkan excitement dan
engagement, tapi offline juga
bisa lebih jauh ke intimacy dan
enthusiasm! dan, kalau keduanya
digabungkan akan menjadi
suatu Connection yang bersifat
Physical, Intellectual, Emotional,
dan Spiritual! Untuk sukses
dalam melakukan Connection
secara holistik seperti ini,
pemasar tentu perlu sadar akan
tiga angkatan yang ada pada
CONNECT ! ini.
Yang pertama adalah mobile
connect. Dengan pertanyaan
testingnya adalah “Are you
well-connected?” baik online
maupun offline. Tingkat dua
adalah Experiential Connect.
Pertanyaan yang relevan untuk
tingkatan kedua ini adalah “How
deep is your Connection?”Jadi
bukan cuma sekedar “Are you
well-Connected!” Dan tingkat
paling tinggi dalam Connect atau
tingkatan ketiga adalah Social
Connect! Sehingga pertanyaan
yang tepat sekarang adalah
“How strong is the Connectivity?”
MP
PERPUSTAKAAN
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tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LAJ). Keseluruhan materi
disampaikan dengan bahasa yang ringan sehingga mudah dimengerti
para peserta. Acara juga diselingi dengan kuis berhadiah bagi para peserta
yang dapat menjawab pertanyaan dari pemateri dengan benar.
“Materi bahaya narkoba dan tertib lalu lintas sengaja dipilih mengingat
kedua hal tersebut merupakan permasalahan yang penting dan kerap
terjadi pada generasi muda saat ini, melalui sosialisasi ini PWP bunyu
berharap dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat termasuk
aparat penegak hukum dalam upaya mencegah kecelakaan kendaraan
bermotor serta pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba
khususnya di Pulau Bunyu”, tutur Arniez Kurnia, wakil ketua PWP Bunyu.
MP
PEP BUNYU

Pertamina Ada Karena Nasionalisme
Medan – Tanpa adanya jiwa nasionalisme dari diri sendiri, maka
Pertamina tidak akan bisa maju seperti yang kita harapkan.
Pertamina pun dibangun karena adanya nasionalisme dari para
pejuang. Hal itulah yang diungkapkan oleh Senior Vice President
Petroleum & Product Iqbal Hassan, Jumat (28/10) saat memberikan
pengarahan di Gedung Serba Guna Kantor Fuel Retail marketing
Region I Medan.
”Bagaimana kita dapat mengalahkan kompetitor dari perusahaan
minyak lain, jika kita tidak memiliki rasa yang tulus membela
Pertamina tempat kita bekerja. Apalagi melawan persaingan global
yang mulai berjalan,” Kata SVP Petroleum & Product Pertamina,
Iqbal Hassan.
Sementara itu, Manager External Communication, Ugan Gandar
mengharapkan para pekerja dapat memosisikan diri membela
kepentingan perusahaan. Berbagai isu harus disikapi dengan
bijak demi kepentingan Pertamina. “Kita butuh dukungan semua
pihak agar seluruh proses bisnis Pertamina tercapai dengan baik.
Mengingat saat ini liberalisasi migas, maka Pertamina membutuhkan

Foto : FRM REG. I
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dukungan dari seluruh elemen, termasuk rakyat Indonesia,” ungkap
Ugan Gandar.
Pada hari yang sama, Senior Vice President Petroleum & Product
Iqbal Hassan bersama President Federasi Serikat Pekerja Pertamina
Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar juga berkunjung ke Sekretariat Kantor
Serikat Pekerja UPMS I.MPFRM REG. I

kRONIKA
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Foto : WNR/Pertamina

RU IV RAIH PREDIKAT GOLD
PADA KONVENSI MUTU REGIONAL JATENG 2011
SEMARANG – Refinery Unit (RU) IV Cilacap berhasil meraih 3
peringkat gold dari 5 gugus yang diikutsertakan pada konvensi
mutu Regional Jawa Tengah yang berlangsung 10 – 11 Oktober
2011 di Semarang. Peringkat gold tersebut diraih oleh Gugus
Kendali Mutu Avtur (FOC I), PKM Ucarsol (LOC I & SRU) dan
MA I), dan PKM Paham (Utilities + Process Engineering).
Sementara 2 gugus lainnya yakni GKM Regenerator (FOC II)
meraih peringkat Silver dan GKM Monirex (Paraxylene) meraih
peringkat Bronze. Konvensi mutu yang diselenggarakan oleh
Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (BPPTK) Jawa
Tengah bekerjasama dengan berbagai perusahaan di Jawa
Tengah ini diikuti oleh 22 gugus di lingkungan Jawa Tengah.
Selain untuk meningkatkan wawasan, inisiatif dan kreatifitas
terhadap karya-karya bermutu, tujuan diselenggarakannya
kegiatan ini juga untuk membuka cakrawala baru bagi pimpinan/
manajemen dalam menyikapi penerapan Sistem Manajemen
Mutu Terpadu dan Pengembangan SDM, disamping untuk
kemajuan badan usaha/organisasi itu sendiri.MPRU IV

HERY SETIAWAN

TUTUK BUDI SULISTYO

Financing Rerporting Manager,
Financial Accounting and Reporting Controller,
Finance Directorate

Account Payables Management,
Financial Accounting and Reporting Controller,
Finance Directorate

Bu Sofia
Pak Fredy
Bu Sofia

Bu Mita

Pak Fredy

Bu Mita

Pak Fredy

Bu Sofia

JAKARTA - Memberikan perlindungan bagi pekerja merupakan
salah satu peran penting berdirinya organisasi Serikat Pekerja
(SP). Pada 13-14 Oktober 2011, SP UPms III mengadakan forum
Silaturahmi dan Raker SPP UPms III. Acara dibuka oleh General
Manager FRM Region III, Hasto Wibowo didampingi Ketua SPP
UPms III, Syamsul A. Latief di sasana patra loka gedung annex
lantai II Kantor Pertamina Unit Pemasaran Region III tersebut.
Forum Silaturahmi dan Raker SPP UPms III yang mengusung
tema “Membangun Silaturahmi Pekerja dalam Semangat Profesionalisme untuk Terus Berkarya Demi Tercapainya Perusahaan
Kelas Dunia” ini berlangsung dengan lancar. Dalam Raker
tersebut dibahas tentang keluhan pekerja, AD/ART UPms III,
dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam forum silaturahmi tersebut, peserta juga diberi kesempatan untuk mencoba
keberuntungan dengan door prize yang telah disediakan oleh
panitia.MPFRM REG. III

Foto : FRM REG. III

Bu Nita

FORUM SILATURAHMI DAN RAKER SP UPMS III

PRODUCTION RU II SUNGAI PAKNING ADAKAN OPEN
TOURNAMEN BLU TANGKIS
DUMAI – Di Gelanggang Olah Raga (GOR) Sungai Pakning,
pada (8/11) RU II Production Sungai Pakning mengadakan
Open Tournament Bulu Tangkis Tingkat Kecamatan Bukit
Batu. Kegiatan digelar dalam rangka memeriahkan HUT
ke-54 Pertamina. Open Tournamaent dibuka oleh Manager
Production RU II Sungai Pakning Chusnul Arifin. Kegiatan ini
dilaksanakan bekerja sama dengan KONI Tingkat Kecamatan
Bukit Batu. Sebanyak 102 peserta Kecamatan Bukit Batu dan
Siak Kecil ikut bertanding. Dengan event ini Chusnul Arifin
berharap akan dapat dilahirkan bibit-bibit pemain bulu tangkis
mulai dari tingkat kecamatan sekaligus dapat memotivasi
masyarakat untuk berolahraga.MPRU II

PERTAMINA ANTAR PEMUDA PENAJAM PASER UTARA GO
INTERNASIONAL
BALIKPAPAN - Dalam rangka mendukung generasi muda berbakat Indonesia untuk terus meraih prestasi di kancah nasional
maupun internasional, Pertamina Balikpapan mengantarkan dua
bibit berprestasi asal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU),
Kalimantan Timur, Rahmanto (15) dan M. Maulid (14), untuk ikut
serta dalam AC Milan Junior World Tournament yang diadakan di
Milan, Italia. Acara simbolis pelepasan kedua pemuda berbakat
ini dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Penajam
Paser Utara Jumat (28/08) dengan penyerahan bantuan senilai
total Rp.25 juta berupa barang dan bantuan materi untuk keperluan mereka berdua selama di Italia dan juga untuk pelatih yang
membimbing mereka, yang disaksikan oleh Bupati Penajam
Paser Utara H. Andi Harahap.MPRU V

Foto : RU V

Bu Sofia
Pak Fredy

: Tumben nih, Pak Fredy gak makan bareng
Endi, ajudannya....
: Hehehehe bukan ajudan Bu.. Tapi partner
kerja ...
: Ah, Pak Fredy, Bu Nita kan cuma becanda.
: Hehehehe maklum Bu, kalo perut lagi laper
suka cepet korslet. Hayu atuh.. Duduk di
sini. Nih masih ada kursi kosong.
: Saya jadi gak enak nih sama Pak Fredy.
Maaf ya Pak...
: Husss, Bu Nita. Pak Fredy udah gak apaapa kok. Iya kan Pak?
: Iya, gak apa-apa Ibu-ibu...Maklum deh,
namanya juga belum di-coaching.
: Nahhh... ketauan deh penyebabnya. Sabar
Pak. Saya juga baru tadi pagi di-coaching.
Positive thinking donkkk... Mungkin aja si
Bos lagi sibuk banget.
: Ah Bu Sofia.... Itu mah namanya over
postive thinking. Kan memang sudah
dijadwalin, kalo coaching secara resmi
harus dilakukan atasan setahun dua kali.
Nah, sekarang adalah salah satu timingnya. Apalagi waktunya tinggal sebentar lagi.
Cuma sampe 1 Desember.
: Iya nih Bu... Itu yang membuat saya jadi gak
fokus. Bukannya apa-apa, kalau memang
atasan tidak berkenan secara pribadi
dengan saya, ya gak masalah. Manusia kan
punya penilaian sendiri-sendiri. Tapi, ini kan
salah satu kewajiban atasan meng-coaching
anak buahnya. Padahal dari coaching ini,
seluruh ganjalan bisa terungkap dan bisa
dicari solusi bersama.
: Wah, kayaknya harus tuker posisi tuh
antara atasan Bapak dengan Bapak.
Sepertinya Bapak yang lebih cocok dan
lebih wise untuk jadi atasannya.
: Hehehe bisa aja Bu Mita. Yang saya
omongin tadi kan intisari dari frame work
budaya kinerja YMO Story. Saya juga jadi
atasan untuk beberapa pekerja di bawah
saya, jadinya ngertilahhhh....
: Yah, masih ada beberapa hari lagi Pak.
Bapak bisa menanyakan langsung ke
atasan. Namanya juga berinteraksi. Kalau
atasan Bapak pasif, ya Bapak aja yang
proaktif. Toh, gak ada ruginya. Semua
demi performa Bapak. Di dunia kerja, kita
memang harus pintar mengelola emosi agar
yang terlihat ke permukaan bukan cuma
sekedar mementingkan egoisme pribadi.MP

BEKASI – CSR Pertamina EP mengadakan program bantuan
sosial sebanyak 2.500 ekor itik epada 5 kelompok peternak
di desa Segarajaya, Tarumajaya, Babelan, Bekasi (4/11).
Masyarakat Babelan juga diberdayakan dengan program
pelatihan, penjualan dan perawatan itik. Termasuk bantuan
pakan ternak selama 3 bulan. Program ini dimaksudkan untuk
menyejahterakan kehidupan masyarakat di sekitar daerah
pengeboran. Dari bantuan tersebut, setiap kelompok peternak
dapat menghasilkan sekitar 150 butir telur per hari dan dijual
dengan harga Rp 1.100 per butirnya. Pertamina EP berharap,
dalam jangka waktu dua tahun ke depan, manfaat dan hasil
dari beternak dapat dirasakan oleh kelompok peternak tersebut
dan masyarakat di sekitarnya.MPPRIYO

Foto : PRIYO /PERTAMINA

Suasana makan siang di warung Mang Warta.

Pak Fredy
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PEP BERDAYAKAN MASYARAKAT BABELAN DENGAN
2500 EKOR ITIK
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Financing & Business Support,
Finance Directorate
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PHE CBM dan CSS Kerja
Sama Implementasi
Roll Out MySAP
JAKARTA - Cadangan minyak dan gas bumi yang
semakin menipis, membuat Pertamina sebagai peru
sahaan energi harus melihat kemungkinan lain yang
ada. Salah satunya adalah mengembangkan coal
bed methane (CBM) yang mempunyai potensi besar
dan akan digarap secara serius oleh Pertamina Hulu
Energi.
Hal tersebut terungkap dalam acara Implementasi
Roll – Out My SAP PHE CBM (Coal Bed Methane) di
Gedung Kwarnas Lantai 7. Dari PHE hadir Direktur
Keuangan Hemzairil, VP Aset Jawa dan CBM Budi
Tamtomo, VP Kontroler PHE Ari Budiarko, dan jajaran
lainnya. Sementara dari CSS dipimpin oleh Head of
Business Demand Benny Ishanda.
“Dengan memulai suatu bisnis baru yang terstruktur
dengan suatu sistem yang baik, mungkin kita bisa bekerja
lebih efektif dan efisien,” kata Hemzairil. “Harapan kita
dengan SAP ini ialah mengendalikan bisnis dengan baik.
MySAP ini adalah tools kita untuk menggerakkan bisnis
ini dengan lebih cepat.”
Hemzairil menyatakan bahwa kerja sama ini untuk
menyiapkan blueprint MySAP untuk PHE CBM dimana
PHE akan bertindak sebagai operator di - paling sedikit,
lima wilayah kerja CBM. Ia pun berharap dengan
implementasi SAP, bisnis CBM ini akan berkembang
secara efektif dan efisien. “Bisnis CBM saat ini memang
tidak semenarik minyak, tetapi prospeknya ke depan
akan baik sekali, sebagai pengganti gas yang berasal
dari minyak,” lanjut Hemzairil.
Indonesia cukup punya potensi CBM, sekitar 453
TCF. Hemzairil berharap bahwa Pertamina bisa lebih
cepat mengembangkan CBM ini agar bisa menggantikan
peran gas konvensional. Namun ia pun tidak lupa
bahwa mengembangkan CBM membutuhkan beberapa
tahapan, termasuk harus membangun pasarnya terlebih
dahulu. Paling sedikit diperkirakan butuh waktu 12
tahun untuk memetik hasil. Karena itu Hemzairil pun
menegaskan untuk tidak tergesa-gesa merasakan
hasilnya. Bahkan ia mengatakan bahwa yang akan
memetik hasilnya adalah generasi muda Pertamina
yang akan datang.
Sementara Benny Ishanda menekankan kerja
sama dengan PHE CBM ini akan baik karena CSS
ikut mengelolanya sejak awal. “Tetapi perlu diketahui,
implementasi ini tidak mudah, karena kita perlu waktu
sekitar enam bulan untuk mengimplementasikannya.”
Benny pun memberikan penjelasan tahapan-ta
hapan yang akan dilalui hingga mencapai pelatihan,
dan menekankan perlunya komitmen yang kuat dari
pihak user.MPUHK
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Perjanjian dan Pengelolaan LPG PLant
Pondok Tengah Ditandatangani
JAKARTA - Dirut Pertagas Gunung Sardjono Hadi dan Dirut
BBWM Mohamad Cholid menandatangani Perjanjian Kerja
Sama Pembangunan dan Pengelolaan LPG Plant Pondok
Tengah dengan perusahaan BUMD Bekasi yakni PT Bina
Bangun Wibawa Mukti (BBWM), pada 9 November 2011, di
Ruang Bima Gedung Oil Center Lantai 2, Jakarta Pertamina
Gas (Pertagas).
Pembangunan dan pengelolaan LPG Plant Pondok Tengah
ini dimaksudkan untuk mengekstraksi gas dari Lapangan
Tambun dan Kompleks Pondok Tengah yang dibeli dari Per
tamina EP menjadi produk LPG serta memasarkannya dengan
business to business dan saling menguntungkan (mutual
benefit).
Dalam perjanjian kerja sama ini Pertagas menanggung 60%
beban biaya pembangunan dan pengelolaan LPG Plant Pondok
Tengah, sedangkan BBWM menanggung 40% beban biaya.
Walau penandatanganan kerja sama ini sedikit terlambat
karena LPG Plant Pondok Tengah sudah mulai beroperasi sejak
Maret 2011, namun Pertagas tetap menunjukkan keseriusannya
sebagai bentuk sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah
ini.
Direktur Utama Pertamina Gas Gunung Sardjono Hadi
berharap kerja sama dalam mengembangkan bisnis gas ini
akan membawa manfaat bagi kedua perusahaan dan dapat
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Bekasi. “Harapan saya ke depannya kerja sama ini dapat di

Foto : PERTAGAS

KIPRAH

Dirut Pertagas dan Dirut BBWM berjabat tangan seusai menandatangani PKS
Pengelolaan dan Pembangunan LPG Plant PDT.

tingkatkan dan membawa manfaat bagi kita semua baik untuk
perusahaan dan tentunya untuk masyarakat Bekasi,” ujar Gu
nung.MPPERTAGAS

Edukasi Hukum di PEP Region Sumatera
Muara Enim – PT Pertamina EP Region Sumatera, Polres
dan Kejaksaan Negeri Muara Enim melakukan kegiatan edukasi
kegiatan hulu migas dan sadar hukum di Kelurahan Gelumbang,
pada (8/11) dan di Desa Gunung Raja, pada (9/11). Selain
sebagai sarana edukasi, kegiatan ini bertujuan untuk menjalin
tali silaturahmi antara perusahaan dengan masyarakat dimana
perusahaan beroperasi. Kegiatan tidak hanya diisi dengan
kegiatan edukasi namun juga dengan pemberian bantuan
alat olahraga kepada karang taruna dan pengobatan gratis
massal. Pengobatan gratis dilaksanakan bekerja sama dengan
Puskesmas Gelumbang dan Puskemas Rambang Dangku.
Materi edukasi yang disampaikan dalam kegiatan edukasi
tersebut terdiri dari tiga bagian. Yaitu Mengenal Pertamina EP
Region Sumatera oleh Staf Hubungan Eksternal PEP Region
Sumatera Ely Chandra Peranginangin; Pertamina sebagai
Objek Vital Nasional oleh Kaur Bin Ops Reskrim Polres Muara
Enim Iptu. Ahmad Fauzie dan Kaurmin Sat. Intelkam Polres
Muara Enim Aiptu Suhardjo, serta materi Sadar Hukum oleh
Pemeriksa pada Kejaksaan Negeri Muara Enim Komala Sari

dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Muara
Enim Meriyati.
Manajer Legal & Relations Region Sumatera Agustinus
menjelaskan, edukasi ini dilakukan PEP Region Sumatera agar
masyarakat dapat lebih memahami dan mengenal Pertamina
termasuk kontribusinya terhadap masyarakat di wilayah ope
rasionalnya.
Agustinus juga mengharapkan agar kegiatan edukasi yang
dilaksanakan di dua tempat tersebut menjadi sarana pembinaan
hubungan baik antara perusahaan, Polres, dan Kejaksaan
Negeri Muara Enim dengan masyarakat Muara Enim. Kegiatan
ini diharapkan bisa menjadi saluran komunikasi yang efektif bagi
perusahaan dan masyarakat dalam membangun sinergisitas
dan komunikasi yang lebih erat.
Di bagian akhir kegiatan, PT Pertamina EP Region Sumatera
bekerja sama dengan Puskesmas Gelumbang dan Puskesmas
Rambang Dangku menggelar pengobatan massal gratis.MPPEP
REG. SUMATERA

Tanjung - Safety First adalah
prinsip yang harus menjadi
pegangan setiap pekerja
Pertamina, tak terkecuali
bagi para pengemudi.
Mengingat pentingnya as
pek keamanan dalam
mengemudikan kendaraan
inilah yang melatarbelakangi
diadakannya Sosialisasi
Defensive Driving pada 2324 Oktober 2011 di Ruang
Training Mess Pertamina
UBEP Tanjung.
Training pada hari per
tama dihadiri 15 pengemudi

ini bertujuan untuk mem
bentuk pengemudi yang
defensive, risk minimalis, dan
responsible. Training dengan
mengusung tema “Drive for
Safety” ini juga merupakan
salah satu upaya preventif
untuk meminimalisir terjadinya
insiden saat mengendarai
kendaraan. Sebab, kegiatan
operasional perusahaan
hampir keseluruhannya mem
butuhkan alat transportasi.
Tentu saja, kondisi ini harus
didukung dengan sumber
daya pengemudi yang capable

dan paham tentang konsep
drive for safety.
Materi yang disampaikan
pada in house training ini
meliputi manajemen resiko,
mengenali kendaraan, dan
teknik mengemudi yang
aman.
“Setiap pengemudi wajib
mengenali kendaraan yang
akan dikemudikan. Mulai dari
mengenali sistem kontrol,
fisik kendaraan, dan karakter
kendaraannya,” terang Fau
zal Chaniago, Pengawas
Utama Transportasi sekaligus

instruktur dalam training.
Ia lantas menambahkan
pentingnya setiap pengemudi
mempraktikkan 12 cara pada
saat mengemudi. Salah
satu caranya dengan me
nyesuaikan kecepatan apabila
suasana berubah.
Selain mendapatkan
materi training, di hari kedua,
para pengemudi baru ini
juga diuji skill-nya dalam
mengemudikan kendaraan di
berbagai lokasi.
Dengan menggunakan
mobil double cabin, para pe

Foto : UBEP TANJUNG

Ajarkan ‘Drive for Safety’ untuk Para Pengemudi

ngemudi menjelajah berbagai
medan lokasi. Mulai dari jalan
yang menanjak, menurun,
hingga berkelok-kelok.
Uji lapangan ini dilakukan

pengemudi secara individual
di bawah pengawasan ins
trukt ur lapangan. MP UBEP
TANJUNG

COBIT : Referensi
Tata Kelola Teknologi
Informasi di Pertamina
JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan kepatuhan
dalam pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi
sesuai best practice di PT Pertamina (Persero),
Corporate Shared Service (CSS) menerapkan COBIT
sebagai referensi tata kelola teknologi informasi.
Implementasi Cobit dilaksanakan di seluruh wilayah
operasi Pertamina di Indonesia, baik di IT Refinery Unit
(RU), maupun M&T.
Penilaian tata kelola IT di Pertamina berlangsung
di seluruh unit area Pertamina, yang dimulai pada 26
September 2011 dimulai dengan assessment, validasi
hasil assessment, GAP Analisis & rekomendasi,
workshop dan berakhir 21 November 2011.
COBIT atau Control Objective for Information and
Related Technology adalah panduan standar praktik
manajemen teknologi informasi. COBIT digunakan
sebagai kerangka tata kelola IT guna membantu
manajemen perusahaan dalam memahami dan
mengelola risiko dan manfaat yang berkaitan dengan
informasi dan teknologi.
COBIT memiliki empat cakupan domain, yaitu
perencanaan dan organisasi (plan and organize),
pengadaan dan implementasi (acquire and implement),
pengantaran dan dukungan (deliver and support),
pengawasan dan evaluasi (monitor and evaluate).
Sebagai bagian dari implementasi Good Corporate
Governance di Pertamina, pelaksanaan COBIT ini
merupakan upaya CSS untuk mengelola teknologi
informasi menjadi lebih baik lagi. COBIT menjadi
referensi yang banyak digunakan oleh perusahaan
berkelas dunia dalam melaksanakan praktik-praktik
pengelolaan IT, dan sudah menjadi keharusan bagi
Pertamina mengelola teknologi informasi sesuai pattern
internasional. Karena, IT merupakan kunci menuju
perusahaan energi berkelas dunia.MPCSS
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Dukungan Pertamax Racing
di ‘BMW M Performance Day’
Jakarta – Pertamax Racing
produk bahan bakar beroktan
95 keluaran Pertamina di
gunakan dalam event
BMW M Performance Day
III, Sabtu (12/11). Puluhan
pem ilik kendaraan BMW
yang tergabung dalam M
Owner Club Indonsia (MOCI)
memulai kegiatannya di SPBU
Rest Area Tol Jagowari Km
10, dan dilepas oleh Direktur
Pemasaran dan Niaga Per
tamina Djaelani Sutomo.
BMW M Performance Day
tahun ke-3 ini diadakan di
Sirkuit Sentul, dan dikuti oleh
klub mobil lainnya seperti
Ferrari, Mercedez Benz, dll
yang menyajikan Drag Race
dan juga Track Laps. Tentu
saja untuk aksi tersebut sa
ngat perlu dukungan bahan
bakar yang pas untuk lintasan
balap.
“Yang jelas Pertamax
Racing ini memiliki RON yang
lebih tinggi dari Pertamax Plus
dan ini kita buat diperuntukkan
bagi mereka yang memang
gemar balapan tapi di tempat
balap. Bukan di jalanan umum,
“ujar Djaelani Sutomo.
Dukungan Pertamina de
ngan menyuplai bahan bakar
khusus Pertamax Racing di

arena balap Sirkuit Sentul
sangat dirasakan anggota
club yang ikut dalam kegiatan
Performance Day tersebut.
“Kita pakai Pertamax Racing
sejak kemarin sampai se
karang masih ada. Lumayan
lebih baik dari bensin sebe
lumnya seperti Pertamax
dan Pertamax Plus yang
pern ah kita gunakan,” ujar
Roni, Ketua M Owner Club
Indonesia.MPDSU/WNR

Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo melepas rombongan BMW M
Performance Day yang menggunakan Pertamax Racing.

Komisi VI DPR Kunker
ke Terminal BBM Jakarta Group
Jakarta – Direktur Pema
saran dan Niaga Pertamina
Djaelani Sutomo beserta ja
jaran manajemen menerima
rombongan Komisi VI DPR
RI dalam masa sidang I tahun
2011-2012 ke Terminal BBM
Jakarta Group, Selasa (1/11).
Rombongan anggota dewan
dipimpin oleh Wakil Ketua
Tim, Erik Satya Wardhana.
Dalam kesempatan ter
sebut, Erik Satya Wardhana
mengutarakan maksud dan
tujuan dilakukannya kunjungan

Foto : PELUMAS

Pertamina Lubricant Ikuti
Pameran Produksi Dalam Negeri
JAKARTA - Pertamina Lubricant berpartisipasi dalam
Pameran Produksi Dalam Negeri Pendukung Usaha Per
tambangan,yang diadakan awal November 2011 di Hotel
Shangri-La, Jakarta. Pameran yang dibuka oleh Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik ini
diikuti oleh perusahaan produsen peralatan, barang modal
dan pendukung usaha pertambangan dalam negeri.
Pameran juga diisi dengan seminar yang menghadirkan
pembicara Dirjen Mineral & Batubara, dari BKPM, Ke
menterian Perindustrian, Bappenas, Badan Kebijakan Fiskal,
Kamar Dagang dan Industri, Institute for Development of
Economy and Finance, Asosiasi Pertambangan Batubara
Indonesia dll.
Pertamina Lubricant melalui produk-produk pelumasnya
selalu memberikan dukungan terbaik kepada perusahaan
perusahaan pertambangan di dalam negeri. Produk yang
dipamerkan, yaitu Translik, Turalik, Meditran SX, Rored dan
Grease Super HDX. Selain memamerkan produk pelumas,
Pertamina Lubricant juga menawarkan pelayanan lain
kepada konsumennya dalam bentuk layanan after sales
service, yaitu OIl Clinic dan ILMA. Stand Pertamina dalam
ajang pameran tersebut meraih juara III terbaik.
Pameran Produksi Dakam Negeri Pendukung Usaha
Pertambangan ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur per
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Menteri ESDM Jero Wacik mengunjungi stand Pertamina Lubricant.

kembangan industri pertambangan dan energi di Indonesia,
sehingga industri ini dapat lebih berkembang dan maju di
masa yang akan datang.
Pameran ini diharapkan juga mampu memperlihatkan
eksistensi dan kemampuan perusahaan, di tengah iklim
persaingan global. dalam pengembangan produk unggulan
dalam negeri dan produk kreatif nusantara di seluruh
Indonesia dan meraih akses atau kerjasama teknologi
guna makin memberikan daya dukung bagi pemberdayaan
potensi serta peningkatan daya saing produk unggulan
dalam negeri.MPPELUMAS

kerja tersebut. “Kami ingin
melihat secara langsung Ter
minal BBM Jakarta Group
pasca kerusakan akibat ke
bakaran beberapa waktu lalu.
Mereka juga melihat bumper
zone yang hingga kini belum
terselesaikan serta mengecek
ketersediaan pasokan yang
aman,” paparnya.
Dalam kesempatan ter
sebut, Direktur Pemasaran
dan Niaga Pertamina Djaelani
Sutomo menjelaskan tentang
wilayah kerja pemasaran
Pertamina yang tersebar di
seluruh nusantara. Selain
itu, juga dijelaskan tentang
fasilitas yang dimiliki Per
tamina di seluruh area ope
rasinya, yaitu 112 Terminal
BBM, 4.434 SPBU dan
Gas Stasion, 54 DPPU/
Aviation Depot, 97 Instalasi
Pelabuhan, 3 Lubrikan Oil
Blending Plant (LOBP) serta
151 kapal tanker.
“Terminal Jakarta Group
menggunakan pipa untuk
menyalurkan bahan bakar.
Depo ini merupakan yang
terbesar dari sisi thruput
nasional yaitu 12 persen dan
menjamin bahwa keamanan
pasokan bahan bakar untuk
wilayah Jakarta,” tandasnya.
Djaelani juga memaparkan
sistem New Gantry yang
dim iliki Pertamina saat ini.
“Dengan sistem ini, pengisian
tiga kali lebih cepat per filling
point, sistem pengisian multi
produk, dilengkapi fasilitas
injeksi, operasi lebih aman
karena dilengkapi emergency

shut down, dan efisiensi te
naga kerja,”jelasnya.
Menurut Djaelani, ke de
pannya Pertamina berencana
memperluas buffer zone di
Term inal BBM ini, adanya
automatical backloading
ke bunker, serta integrasi
sistem otomasi penerimaan,
penimbunan dan penyaluran
BBM.
Untuk monitoring pe
nyaluran BBM bersubsidi,
Djaelani menjelaskan,
Pertamina sudah meng
antisipasi secara operasional
dengan melakukan pema
sangan GPS di setiap mo
bil tangki, melakukan im
plementasi sistem automasi di
Terminal BBM, pelaksanaan
audit berkala oleh lembaga
ekternal maupun internal
Pertamina, dan melakukan
monitoring khusus terhadap
SPBU yang berpotensi
menyalurkan BBM tidak te
pat sasaran. “Misalnya saja
SPBU di kawasan industri,”
ujarnya.
Secara administrasi,
Pert amina juga telah me
lakukan penetapan alokasi
untuk SPDN/SPBN sesuai
kebutuhan.
“Kami juga mewajibkan
lembaga penyalur secara
berkala menyampaikan la
poran penjualan berdasarkan
angka totalisator dispensing
pump dan tindakan pembinaan
kep ada SPBU yang mela
kukan pelanggaran,” papar
nya.MPNDJ
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Clino Gigi untuk
Generasi Gemilang
BEKASI - Kondisi kesehatan gigi dan mulut diyakini
berperan dalam proses penyerapan asupan gizi dan
nutrisi ke dalam tubuh. Selain itu, kesehatan gigi yang
baik juga berpengaruh pada tingkat konsentrasi dan
prestasi belajar para siswa.
Karena itulah Pertamina berkomitmen dalam
memberikan edukasi dan perawatan kesehatan
gigi anak sejak dini. Yakni lewat program Clino Gigi
sehat yang mulai dibuka pada 3 November 2011, di
SD Kebalen 1, Desa Babelan, Kecamatan Babelan,
Bekasi- Jawa Barat. Para siswa penerima manfaat
program Clino Gigi merupakan siswa sekolah yang
berdekatan dengan kegiatan operasi Pertamia di
kawasan Babelan.
Program ini meliputi penyuluhan kesehatan badan
dan gigi bagi siswa/siswi sekolah dasar, pemeriksaan,
perawatan dan pengobatan gigi serta pemberian paket
kesehatan berupa sikat dan pasta gigi di sekolahsekolah dasar. Sebagai tahap awal, sebanyak 43 SD
di wilayah Bekasi dan Karawang akan dikunjungi oleh
tim Clino Gigi Sehat 2011.
Pembukaan program ini dihadiri oleh Corporate
Secretary Pertamina Hari Karyuliarto, yang melibatkan
tim medis dari PT Pertamedika. Pada hari itu para
siswa, kelas tiga hingga kelas 6 SD Kebalen 1 yang
mendapat giliran pemeriksaan dan penyuluhan
kesehatan gigi. Ada yang antusias, penasaran, namun
ada pula yang khawatir giginya dicabut. Apalagi bagi
sebagain besar anak-anak kontrol kesehatan gigi
yang seharusnya dilakukan enam bulan sekali jarang
dilakukan. Bagi mereka rutin gosok gigi dua kali sehari
sudah cukup.
“Kegiatan Clino gigi ini agar siswa sadar akan
pentingnya kesehatan mulut dan gigi, karena sangat
berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak,”ujar
Hari Karyuliarto saat memberikan sambutan pada
pembukaan program Clino Gigi.
Lebih lanjut Manager CSR Ifki Sukarya
menambahkan bahwa program Clino Gigi ini adalah
program CSR Pertamina yang fokus pada kesehatan
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RU IV Cilacap Perbanyak
Tanam Mangrove di Cilacap
CILACAP - Melihat semakin
parahnya kerusakan hut an
mangrove di perairan Cilacap,
RU IV Cilacap kembali
m e l a k u k a n p e n a n a m a n
mangrove di perairan Donan
Cilacap. Sebelumnya, RU IV
pernah melakukan hal serupa
di Kelurahan Kutawaru pada
2007 dan di Desa Ujung Alang
Kecamatan Kampunglaut
pada 2009.
Kali ini, acara yang
diadakan pada 10 Oktober
2011 ini dilakukan RU IV
bersama dengan Radio
Republik Indonesia (RRI)
Purwokerto. Kegiatan dibuka
oleh Bupati Cilacap Tatto
Suwarto Pamudji.
Dalam kesempatan
tersebut GM RU IV Bambang
Harijanto mengungkapkan
tujuan penanaman mangrove
di Bengawan Donan. “Ini
merupakan wujud kepedulian
Pertamina terhadap peles
tarian hutan mangrove di
sekitar wilayah kerja RU IV.
Selain itu, kegiatan ini juga
untuk mengajak masyarakat
untuk sama-sama menjaga
lingkungan hidup. Apalagi
perairan Cilacap memiliki
nilai yang sangat strategis
dan ekonomis, khususnya
sebagai bagian dari sumber
penghidupan dan mata pen
caharian masyarakat. Ter
masuk sebagai obyek wisata,”
ujarnya.
Jumlah bibit mangrove
yang ditanam kali ini sebanyak

Foto : RU IV CILACAP
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Bersama menanam mangrove untuk kelestarian lingkungan Cilacap.

91.800 batang. Penanaman
difokuskan di Muara Kali
Anget hingga pemakaman
Karang Suci yang berada
sepanjang Bengawan Donan
dengan luas area 12,24 ha.
Bupati Cilacap Tatto Su
warto Pamudji menyambut
baik apa yang dilakukan
Pertamina. “Kami sangat
mengapresiasi apa yang
dilakukan Pertamina. Karena
keberadaan mangrove di
Cilac ap sangatlah penting
terutama dalam menjaga
kelestarian sumber daya ha
yati perairan. Apalagi Cilacap
memiliki lahan mangrove
terluas di dunia,” tambah
Bupati.
Kegiatan penanaman

mangrove juga disertai de
ngan dialog interaktif dengan
masyarakat, LSM dan ne
layan. Adapun sebagai nara
sumbernya adalah Bupati
Cilacap, GM RU IV, dan Dosen
Teknik Lingkungan Unsoed
Purwokerto dari kalangan
akademisi.
Dialog publik bertajuk Pe
lestarian Hutan Mangrove di
Kabupaten Cilacap disiarkan
langsung melalui Pro 3 Fm
RRI berjaring nasional dan
dipancarluaskan pula oleh
radio lokal Cilacap.
Selain itu, pada hari yang
sama diadakan soft launching
kampoeng iklim oleh GM
RU IV Bambang Harijanto
bersama Bupati Cilacap Tatto

Suwarto Pamudji.
Kampoeng Iklim (Proklim)
yang berada di dusun Per
kuyan Kelurahan Kutawaru
ini dibangun RU IV melalui
program CSR bidang ling
kungan sebagai pilot project
dari konsep terpadu yang
ramah lingkungan. Proklim
merupakan proyek sinergi
Public Relations dan HSE
RU IV, dinas terkait dan ma
syarakat sekitar Cilacap.
Proklim dibangun untuk
meningkatkan pemahaman
masyarakat mengenai per
masalahan perubahan iklim
dan untuk meningkatkan
hubungan baik perusahaan
dengan lingkungan eksternal
perusahaan.MPRU IV

gigi dan mulut anak sekolah dasar. “Program ini
dengan tahun 2010, Pertamina sudah melaksanakan
di 54 sekolah dasar dimana 30 sekolah dasar berada
di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan wilayah
operasi Pertamina dengan penerima manfaat sekitar
9.000 siswa,” tegasnya
Untuk wilayah Jabotabek, Pertamina bekerjasama
dengan Pertamedika menggunakan Clino Dental
Mobile untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
gigi, perawatan dan pengobatan gigi. Namun untuk
daerah yang sulit dijangkau, kunjungan ke sekolah
akan menggunakan kursi gigi manual dan peralatan
kesehatan gigi standar bakti sosial.
Selain perawatan kesehatan gigi anak-anak,
program Clino Gigi Sehat juga akan membangun
Laboratorium Kesehatan gigi untuk sarana pebelajaran
berkesinambungan disetiap sekolah yang menjadi
tujuan binaan.
Bagi Pertamina meningkatkan wawasan dan ilmu
pengetahuan tentang kesehatan gigi sejak dini sangt
berpengaruh dalam membentuk character building
bagi anak-anak (SD) agar sejak dini mengembangkan
karakter yang peduli terhadap kebersihan dan
kesehatan lingkungan sekolah.MPDSU

Kacamata Gratis untuk Siswa Wayame
Ambon - Medical dan External Relations Fuel Retail Marketing
(FRM) Area Region VIII Maluku – Papua memberikan bantuan
230 kacamata gratis bagi para siswa tingkat SD, SMP dan SMA
di Wilayah kerja TBBM Wayame, pada (27/10). Para siswa ini
sebelumnya telah menjalani pemeriksaan mata gratis oleh
dokter specialis mata.
TBBM Area Manager Maluku-Papua selaku PJS. FRM Re
gion VIII Agus Dwi Jatmoko mengatakan bahwa program ini
merupakan wujud konkret Pertamina bagi peningkatan kualitas
kesehatan anak-anak usia sekolah.
Sementara Dr. Lukito Prabowo menasehati para siswa agar
bisa menjaga kesehatan mata. “Mata adalah jendela dunia.
Dengan mata kita bisa melihat semuanya. Karena itu, sangat
penting untuk menjaga kesehatan mata. Jangan tunggu mata
bermasalah dulu baru melakukan perawatan. Apalagi, cara
perawatan mata cukup mudah,” ujarnya. Selain itu, menurut
Lukito, makanan juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan
mata. Pilihlah makanan yang kaya akan vitamin-vitamin yang
bagus untuk mata khususnya vitamin A, C, B dan E. Untuk
mendapatkan semua asupan vitamin ini, perbanyak konsumsi
sayur dan buah, khususnya jeruk dan wortel.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Sekolah SMP Ne
geri 7 Poka, Welmince Tentua sangat berterimakasih atas
kepedulian Pertamina melalui program CSR-nya. “Bantuan

Foto : FRM REG. VIII

pertama kali dilaksanakan pada tahun 2009. Sampai

Penyerahkan Kacamata secara simbolis oleh Pjs. FRM Region VIII Agus Dwi
Djatmoko.

kacamata ini jelas sangat membantu anak menjalani proses
pendidikan sekolah. Kami menyambut baik kegiatan ini dan
mudah-mudahan ke depannya program serupa masih terus
berlanjut demi kepentingan pendidikan generasi muda kita,”
ungkapnya.
Antusiasme juga terpancar dari setiap siswa yang men
dapatkan bantuan, apalagi mereka secara rutin akan
mendapatkan pemeriksaan mata secara gratis.MPFRM VIII

