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Pekan lalu, perekonomian dunia dikejutkan oleh kepu
tusan Bank Sentral Tiongkok (People’s Bank of China/
PBOC) yang dengan sengaja mendevaluasi nilai tukar
mata uangnya (Renminbi/RMB) terhadap Dollar AS. Aksi ini
langsung memicu pergerakan nilai tukar kurs negara lain,
termasuk Rupiah yang terdepresiasi 1.42%, atau tembus ke
level Rp13.800 per Dollar AS pada penutupan perdagangan
Rabu (12/8).
Devaluasi menjadi pilihan paska data ekspor Tiongkok
sepanjang Juni-Juli merosot tajam, hingga 8.3% dibandingkan
periode sama tahun 2014 (year-on-year). Kebijakan penurunan
nilai tukar pun dilakukan untuk mendorong aktivitas ekspor
terutama di mancanegara. Sehingga, barang-barang asal
Tiongkok bisa dijual lebih murah. Namun pada skala lebih
besar, Pemerintah Tiongkok berupaya memperkuat peran
RMB di pasar internasional. Termasuk niat menjadikan mata
uangnya sebagai mata uang acuan global seperti Dollar AS,
Euro, Poundsterling, dan Yen. Pada hari pertama devaluasi
ini, RMB ditutup melemah nyaris 2%. Ini adalah posisi tukar
terendah RMB sejak tahun 1994, seperti terlihat pada grafik.

Dari sejarahnya, RMB adalah mata uang yang nilai
tukarnya sangat dikontrol oleh Pemerintah. Berbagai in
tervensi pasar dilakukan antara lain dengan menjaga ca
dangan devisa dan larangan transfer dana. Alhasil, kekuatan
nilai tukar terbangun karena besarnya eksposure RMB pada
pedagangan dunia. Akibatnya dampak devaluasi terasa
di negara-negara lain. Sebut saja Afrika, beberapa negara
seperti Nigeria, Kenya, dan Zimbabwe, RMB menjadi salah
satu mata uang cadangan devisa karena maraknya transaksi
bisnis dengan Tiongkok. Sementara itu, India dari sisi impor
diuntungkan karena harga produk Tiongkok yang relatif lebih
murah. Namun, ekspor India ke negara lain juga terancam
oleh ekspansi produk-produk Tiongkok. Tidak hanya itu,
dari sisi komoditas, Pemerhati Migas Global mewaspadai
turunnya permintaan minyak dari Tiongkok yang ditengarai
dapat menekan harga minyak hingga level $30/barrel.
Tingginya penggunaan RMB dalam perdagangan
dunia telah menjadikan mata uang ini sebagai penentu
kondisi keuangan global. Inilah yang disebut sebagai swing
currency.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Swing Currency

Disaksikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dan Menteri ESDM Sudirman Said, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Kepala BPPT Unggul
Priyanto menandangani kesepakatan bersama dalam pengembangan dan penerapan teknologi migas serta energi baru terbarukan.

Pertamina - BPPT Sinergi
di Bidang Teknologi Migas & EBT
PT Pertamina
(Persero) bersama
Badan Pengkajian
dan Penerapan
Teknologi (BPPT) hari
ini menandatangani
Kesepakatan Bersama
untuk pengembangan
dan penerapan teknologi
minyak dan gas bumi dan
energi baru terbarukan.

JAKARTA – Kesepakatan
Bersama ditandatangani oleh
Direktur Utama Pertamina Dwi
Soetjipto dan Kepala BPPT
Unggul Priyanto di Kantor
BPPT, Jakarta, Senin (10/8).
Kerj asama ini sejalan dengan
Peraturan Presiden No.5 tahun
2006 tentang Kebijakan Energi
Nasional, di mana pemanfaatan
gas ditargetkan sebesar 30%
dan energi baru dan terbarukan
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menjadi 17% dari total pasokan
energi nasional pada 2025.
Kesepakatan bersama
ini mencakup pengkajian
dan penerapan teknologi
dibidang migas serta energi
baru dan terbarukan berikut
sistem pendukung yang
diperlukan. Melalui kerja sama
ini memungkinkan Pertamina
dan BPPT untuk melakukan
pemanfaatan sumberdaya
yang dimiliki oleh masingmasing pihak, bantuan teknis,
pendidikan dan pelatihan,
hingga pemanfaatan dan
penerapan hasil-hasil penelitian
yang sudah ada.
Menteri ESDM Sudirman
Said berharap, kerja sama
ini dapat mempercepat
implementasi pembangunan
infrastuktur khususnya sektor
energi dan sumber daya
mineral. “ Ini menajdi salah satu

Corporate Social Responsibility:
pertamina raih csr award
sindo 2015
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jalan keluar untuk mempercepat
dan mengefisienkan anggaran
negara,”kata Menteri ESDM
Sudirman Said.
Hal senada juga disam
paikan Wakil Presiden RI,
Jusuf Kalla yang menyata
kan dukungannya untuk me
manfaatkan BPPT semaksimal
mungkin dan fokus pada be
berapa bidang termasuk energi.
Dengan adanya kerja sama
ini diharapkan seluruh pihak
dapat saling mengembangkan
diri dan berpartisipasi aktif
dalam membangun bangsa ini.
“Tidak ada bangsa yang maju
tanpa teknologi yang baik,“ kata
Jusuf Kalla.
Sementara Direktur Uta
ma Pertamina Dwi Soe
tjipto mengatakan selain
mengandalkan kemampuan
sendiri, Pertamina sangat
terbuka bekerja sama dengan

mitra kerja yang berkompetensi
tinggi di bidang migas dan
energi baru terbarukan yang ke
depan akan memiliki peranan
penting bagi upaya mewujudkan
kemandirian energi nasional.
“Kami tentu saja sangat
bangga dapat bekerja sama
dengan BPPT yang telah menjadi
ikon bagi pengembangan
teknologi berbagai bidang
di Indonesia. Melalui kerja
sama ini diharapkan dapat
dihasilkan inovasi-inovasi baru
di bidang teknologi migas,
energ i baru dan terbarukan
berikut sistem pendukungnya.
Bagi kami, kerja sama ini
menjadi salah satu milestone
penting untuk terbentuknya
center of excellence untuk
advance teknologi energi yang
berbasiskan riset yang kuat di
Indonesia,” ungkap Dwi.•Rilis/
EGHA

Utama :
Dirut pertamina di economic challenge :
membangun daya saing indonesia
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

Investasi lebih
mengutamakan dengan
modal sendiri
Foto : ADITYO

Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat

Pengantar Redaksi :
Harga minyak memang masih rendah, bisnis memang masih lesu.
Tetapi PT Pertamina Retail yang bergerak di sektor hilir tidak lantas ikut lesu.
Salah satu anak perusahaan Pertamina tersebut pun melakukan berbagai
upaya untuk mengembangkan bisnisnya. Demikian semangat yang Energia
Weekly tangkap dari percakapan dengan Presiden Direktur Pertamina
Retail Toharso. Berikut petikannya.
Apakah turunnya harga minyak berpengaruh pada bisnis
Pertamina Retail? Ya, saya coba memberi overview sedikit supaya
informasi ini bisa dipahami secara utuh. Core business kita ada dua, yaitu
Fuel Retail dan Non-fuel Retail. Kedua bisnis memiliki keterkaitan dan saling
menunjang. Tetapi Fuel Retail telah berkembang lebih dahulu dan masih
merupakan kontributor terbesar pada revenue perusahaan.
Untuk Fuel kita mengelola SPBU, SPBG, dan SPBUT. Saat ini,
khususnya dua tahun terakhir, memang perekonomian Indonesia sedang
lesu. Ekonomi nasional secara keseluruhan sedang menurun, karena
ekonomi nasional dipengaruhi ekonomi global yang memang saat ini sedang
menurun. Nah, kelesuan ini berpengaruh pada hampir semua bisnis,
termasuk bisnis BBM yang ikut menurun sebagai imbas dari menurunnya
ekonomi global.
Contoh, penjualan minyak di SPBU. Hanya sedikit naik, tetapi tidak
seperti yang diharapkan. Misalkan, dengan kenaikan atau pertumbuhan
jumlah kendaraan bermotor di atas 10% per tahun, mestinya pertumbuhan
penjualan BBM juga tumbuh di atas 10%. Tetapi kenyataannya untuk
mencapai kenaikan penjualan BBM agar dapat mengimbangi pertumbuhan
jumlah kendaraan bermotor sampai 10% dengan jumlah SPBU yang sama,
masih belum tercapai. Sebagai contoh, kalau dengan jumlah SPBU yang
sama, misalnya 100 SPBU, dahulu kita bisa menjual total 1 tahunnya +/1,3 miliar liter atau 1,3 juta KL. Sekarang dengan jumlah 100 SPBU itu
tidak akan mencapai jumlah 1,3 juta KL. Artinya penjualan BBM rata-rata
per SPBU mengalami penurunan.
Kenapa pertumbuhan pencapaian revenue Pertamina Retail bisa naik?
Karena Pertamina Retail melakukan penambahan jumlah SPBU-nya.
Pada akhir tahun 2014 hanya ada 100 SPBU, sekarang sudah menjadi
113 SPBU. Secara keseluruhan ada tambahan 13 SPBU. Saat ini SPBU
COCO Pertamina Retail bisa menjual rata-rata 32 KL per hari di di seluruh
Indonesia.
Dapat disimpulkan bahwa penurunan kegiatan ekonomi yang
berdampak secara nasional, ikut mempengaruhi jumlah penjualan kendaran
bermotor dan berdampak pada penjualan BBM/BBK di SPBU Pertamina.
Nah, itu dari sisi BBM. Sementara dari sisi non-fuel, kondisinya hampir
sama. Kita punya Gerai Bright (Bright Store) yang berada di lokasi SPBU
COCO dan beberapa DODO, terlihat daya beli masyarakat juga menurun,
sehingga mengakibatkan omset per gerai Toko Bright berkurang.
Saat ini masyarakat punya pilihan energi, seperti BBM, BBG
dan lainnya. Apakah itu juga berpengaruh? Minat masyarakat untuk
beralih ke gas itu belum signifikan saat ini. Dari sisi penjualan masih belum
signifikan. Ukurannya, rata-rata per bulan, kami menjual BBM 120.000 KL,
sementara penjualan gas sehari hanya 35 KLSP (Kilo Liter Setara Premium),
atau dalam sebulan hanya 1.050 KLSP. Bila dibandingkan dengan penjualan
BBM masih sangat jauh, sehingga pengaruhnya masih belum terasa.
`
Bisnis gas Pertamina juga ditangani PT Pertamina Retail? Ya,
semua bisnis gas Pertamina yang berkaitan dengan kendaraan bermotor,
ditangani oleh Pertamina Retail, termasuk misalnya SPBG dan Vigas yang
jumlahnya juga masih sedikit.
Ada kendala dalam bisnis gas? Bagi kami untuk sukses dalam bisnis
gas, kami memandang perlunya 2 hal yang harus dipenuhi. Yaitu, tataran
regulasi dan tataran operasional. Dari sisi tataran regulasi seharusnya lebih
jelas dan mendukung. Misalnya Indonesia mau menggunakan jenis gas
apa untuk kendaraan bermotor? Apakah CNG (atau disebut juga BBG),
atau LNG, ataukah Vigas? Jadi dalam bisnis gas itu ada tiga pembagian
besar. CNG (Compressed Natural Gas), disebut juga BBG. Kedua, LNG
atau liquid natural gas. Yang ketiga, namanya LGV, liquid gas for vehicle,
yang basisnya adalah LPG. Nah, pemerintah perlu menentukan kebijakan
ke depan, bahan bakar gas jenis apa yang akan digunakan sebagai bahan
bakar utama.
Selanjutnya di tataran operasional, ada 4 (empat) pihak yang saling
berkaitan untuk suksesnya penggunaan BBG bagi kendaraan bermotor.
Yaitu, principal, operator, konsumen dan supporting bengkel. Principal
adalah Pertamina sebagai penyedia gas. Operator adalah Pertamina Retail
yang mengoperasikan SPBG. Yang ketiga, konsumen, sebagai pengguna.
Tentunya diperlukan kejelasan target konsumen, segmen pasarnya,

apakah individu ataukah angkutan umum misalnya taksi, angkot
dan sebagainya. Yang keempat, bengkel supporting, atau bengkel
yang melakukan instalasi perangkat dan perawatan yang diperlukan
kendaraan untuk menggunakan bahan bakar gas ini.
Jadi keempat pihak harus bersinergi dan jelas, sehingga Konsumen
tahu lokasi pengisian gas, lokasi pemasangan converter kit nya dimana,
karena tidak semua bengkel bisa pasang converter kit, tabung, dan
instalasi.
Bagaimana strategi bisnis Pertamina Retail dengan kondisi
ini? Turunnya harga minyak dunia sampai dengan 50%, tentu akan
berdampak pada turunnya pendapatan negara yang dihasilkan dari
sektor minyak sampai dengan 50%, sehingga berdampak pada
kemampuan untuk membiayai operasional negara. Karena tidak
ada tricle down effect, maka daya beli masyarakat juga turun. Semua
berimbas pada bisnis. Tetapi untuk bisnis FMCG (Fast Moving
Consumer Goods) khususnya Food and Beverages, seperti Bright
Store, potensinya masih besar karena orang tetap butuh makan dan
minum. Jadi bisnisnya Pertamina Retail ke depan masih tetap me
miliki prospek.
Untuk itulah Pertamina Retail tetap berpegang pada strategi jangka
panjang, yaitu kita akan mengelola 1.000 SPBU dan 2.000 toko Bright
Store pada tahun 2020.
Untuk investasi, kami dibantu oleh Pertamina korporat melalui
Penyertaan Modal Perusahaan (PMP) Pertamina selaku induk
perusahaan. Kebutuhan investasi tersebut dapat kami gunakan untuk
investasi. Selanjutnya, kami akan berhubungan dengan Direktorat
Pemasaran, sehingga di tahun 2016, rencana pembangunan SPBU
sudah diagendakan dapat dilakukan oleh Pertamina Retail, dengan
bantuan dari Pertamina selaku induk perusahaan.
Ada tiga skenario yang kita siapkan untuk mengembangkan
jumlah SPBU sesuai dengan rencana, yaitu satu, akuisisi, dengan
cara mengakuisisi SPBU DODO yang akan dijual dan kami anggap
feasible. Kedua, KSO atau Kerjasama Sama Operasi. Misalnya ada
pemilik SPBU yang bersedia diajak kerjasama, karena adanya kendala
di pihak mereka dalam pengoperasian SPBU nya, kita ambil alih dengan
cara sewa atau bagi hasil. Yang ketiga, kita melakukan pembangunan
baru, baik dengan menggunakan tanah Pertamina yang idle, maupun
kita beli tanah baru.
Kami meyakini, selama ini Pertamina Retail memiliki keuntungan,
maka keuntungan tersebut dapat dipakai untuk mengembangkan
perusahaan. Kami tetap mengutamakan pengembangan dengan equity
(modal sendiri). Jadi strateginya adalah kita menggunakan equity (modal
sendiri). Yang kedua, mengajukan kepada induk untuk PMP itu. Yang
ketiga, pinjaman kepada pihak bank.
Direksi Pertamina mencanangkan Lima Prioritas Strategis.
Bagaimana Anda melihatnya dikaitkan dengan PT Pertamina
Retail? Pertama, infrastruktur. Semua bisnis tentunya harus memiliki
asset. Asset itu ada dua, SDM dan infrastruktur. SDM sebagai aset
utama, saat ini kami sedang melakukan penekanan pada kompetensi,
remunerasi dan sebagainya. Di sisi lainnya, terkait infrastruktur, salah
satunya adalah gerai. Kalau kita ingin menjual produk, maka kita harus
memiliki gerai. Kita mau jualan minyak, kita harus punya gerai juga,
yaitu SPBU, sehingga kita perlu garap infrastruktur ini secara masif
dan berkelanjutan. Saat ini Pertamina Retail memiliki 113 SPBU, tahun
2020 kita ingin mengembangkan menjadi 1.000 SPBU.
Bagi kami infrastruktur perlu ditingkatkan. Kami akan meningkatkan
pengembangan infrastruktur maupun utilisasinya. Kalau jumlahnya
banyak tetapi tidak bisa diutilisasi, tentunya akan sia-sia.
Yang kedua, terkait efisiensi, kami fokus pada efisiensi di dua
bidang, yaitu efisiensi biaya tenaga kerja dan efisiensi biaya utilitas.
Penyesuaian biaya tenaga kerja tidaklah mudah, dengan kondisi biaya
tenaga kerja Indonesia yang tidak murah, dan cenderung meningkat
terus. Untuk itu kita harus efisiensi tenaga kerja dengan cara self
service. SPBU dipasang sistem IT dengan Self Service Console di SPBU
sehingga konsumen bisa melayani sendiri kendaraannya. Contohnya
seperti SPBU COCO Abdul Muis, Kuningan ataupun Samanhudi. Dari
sisi biaya utilitas khususnya listrik yang cenderung ada penyesuai setiap
triwulan , Pertamina Retail sudah melakukan upaya untuk mengurangi
penggunaan, listrik di kantor pusat dengan mematikan lampu pada
jam tertentu dan penggunaan AC yang disesuaikan, baik temperatur
maupun jam kerja. Sedangkan untuk di SPBU Pertamina Retail sedang
melakukan ujicoba alat untuk menghemat listrik, sehingga diharapkan
ke depan efisiensi ini dapat kita implementasikan di seluruh SPBU
COCO di Indonesia.•URIP

EDITORIAL

Pertamina Selalu Kerja

Tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia
memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-70. “Ayo
Kerja” dijadikan tema HUT kali ini. Tema tersebut
bermakna ajakan seluruh masyarakat Indonesia
untuk terus bekerja dalam mencapai cita-cita bangsa
sebagaimana diharapkan para pahlawan pendiri
bangsa ini.
Sebuah bangsa akan meraih kemakmuran
dan kejayaannya dengan bekerja dan berdoa yang
harus dilaksanakan bersama-sama. Cara tersebut
diharapkan dapat menjadi modal dalam menghadapi
tantangan besar bangsa ini dalam menghadapi
berbagai tantangan baik lingkup nasional, regional
dan global.
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dalam sambutannya
di Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR RI Jumat
pekan lalu menyatakan, ayo kerja dalam konteks
kekinian, semakin memantapkan bangsa melakukan
berbagai pembenahan dan perbaikan bangsa ini
dalam mengatasimasalah korupsi, konflik vertikal
dan horisontal, penegakan hukum, dan pengentasan
kemiskinan. Secara luas begitu kira-kira makna tema
ayo kerja yang diharapkan pemerintah.Pertamina
pun memaknai tema “Ayo Kerja” dalam lingkup
upaya mewujudkan kemandirian energi bagi bangsa
Indonesia.
Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor
energi, Pertamina memiliki tanggung jawab untuk
mewujudkan kemandirian energi. Sejak akhir tahun
lalu, Direksi Pertamina telah menyusun berbagai
langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian
energi menuju satu Pertamina baru, melalui trans
formasi secara positif yang terangkum dalam 5
prioritas strategis Pertamina. Strategi tersebut
meliputi pengembangan sektor hulu, efisiensi
di semua lini, peningkatan kapasitas kilang, pe
ngembangan infrastruktur dan pemasaran, serta
perbaikan struktur keuangan.
Strategi prioritas tersebut hingga kini terus
berjalan dengan mengaplikasikan 6C tata nilai
perusahaan, good corporate governance, serta
menanamkan spirit satu Pertamina. Dengan spirit
tersebut, diharapkan target kinerja perusahaan bisa
tercapai hingga akhir tahun, sebagai bagian dari
tahap dalam mencapai kemandirian energi.
Di tengah bisnis migas yang masih lesu karena
menurunnya harga minyak dunia, Pertamina tetap
diharapkan eksis dan bisa menjadi the most effi
cient company di region dan dunia supaya bisa
bersaing. Efisiensi dari berbagai lini bisnis yang
terus digencarkan kini tak hanya di-support oleh
pengadaan minyak yang tersentralisasi di ISC. Tetapi
juga dari sektor lain dari hulu hingga hilir.
Di sektor hulu, manajemen Pertamina telah
bertekad dalam lima tahun ke depan bisa meng
hasilkan 45-50 persen produksi minyak mentah
nasional. Dimana saat ini ini terus berjuang untuk
mengambil lapangan-lapangan minyak yang sudah
hampir habis masa kontraknya. Selain itu juga men
cari cadangan minyak baru dan memaksimalkan
produksi di lapangan-lapangan minyak dengan
berbagai inovasi teknologi.
Pekan lalu dalam kunjungan kerja Direktur
Pengolahan ke Kilang Dumai, dipaparkan oleh
manajemen setempat, bahwa kilang yang berdiri
sejak tahun 1969 itu telah mampu memproduksi
BBM dengan harga lebih murah dibandingkan kilang
Singapura. Biaya pokok produksi BBM dari kilang
Dumai hanya 96 persen dari harga patokan minyak
Singapura (Mean Of Plates Singapore/MOPS)
pada periode Mei-Juni 2015. Biaya pokok produksi
tersebut lebih murah dibanding kilang Singapura
yang mengeluarkan biaya 100 persen dari MOPS.
Belum lagi upaya Pertamina dalam memberikan
pilihan kepada konsumen dengan meluncurkan
produk baru, seperti Pertalite. Dengan produk ba
ru tersebut, Pertamina berusaha mencari solusi
untuk mengurangi kerugian akibat melemahnya
harga crude. Selain tentunya sebagai bukti bahwa
Pertamina selalu mengedepankan customer sa
tisfaction sehingga masyarakat dapat memilih bahan
bakar yang digunakan sesuai dengan kemampuan
ekonominya.
Jadi, ketika tahun 2015 pemerintah meng
gaungkan tagline “Ayo Kerja” di usia 70 tahun negara
ini, sesungguhnya Pertamina tiada henti bekerja
demi mengejawantahkan kemandirian energi untuk
bumi pertiwi.•
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New Paradigm Competitive & Value Innovation
(Bagian 2 dari dua Tulisan)

II. Value Innovation
Banyak definisi inovasi yang dikemukan oleh para pakar
manajemen. Salah satunya adalah West dan Farr (1990, “inovasi
adalah pengenalan dan penerapan dengan sengaja gagasan, proses,
produk, dan prosedur yang baru pada unit yang menerapkannya, yang
dirancang untuk memberikan keuntungan bagi individu, kelompok,
organisasi, dan masyarakat luas” .
Apakah Pertamina sudah menerapkan inovasi dengan baik?
Banyak perusahaan terperangkap dalam cara lama di dalam
menjalankan organisasinya, dengan menerapkan pola kerja lama.
Mereka telah bekerja keras untuk terus memperbaiki cara lama ini,
tetapi mereka tidak mencoba melihat sesuatu dengan cara baru yang
akan lebih baik. Menurut Gary Hamel (2002) dalam bukunya Leading
the Revolution, banyak perusahaan fokus perhatiannya hanyalah
pada perbaikan terus menerus (continuous improvement), bukan
mencari inovasi baru dengan meninggalkan pola lama (discontinuous
improvement) yang hasilnya akan jauh lebih baik. Mereka tahu
bagaimana membuat sistem kerja yang ada lebih baik, tetapi mereka
tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda
dan hasilnya jauh lebih baik.
Apa faktor pendorong dan kunci kesuksesan inovasi di dalam
sebuah perusahaan? Banyak kajian yang telah dilakukan dan
menyimpulkan faktor-faktor pendorong inovasi di dalam perusahaan,
antara lain: faktor kepemimpinan merupakan faktor utama leverage
(pengungkit) inovasi. Selain itu faktor struktur dan proses organisasi
berupa jejaring kerjasama dalam organisasi dan kemampuan belajar
organisasi (learning organization), lingkungan kerja yang kondusif dan
kreatif, kompleksitas pekerjaan dan tipe pengawasan yang diterapkan,
budaya dan iklim organisasi, dan tentu saja adanya orang-orang yang
hebat sebagai perencana dan pelaksana dalam kegiatan organisasi.
Secara garis besar ada tiga komponen modal organisasi yang
mendukung inovasi: human capital (manusia), leadership capital
(kepemimpinan), dan struktural capital (organisasi). Interaksi yang
harmonis antara ketiga modal itu selanjutnya akan menghasilkan
produk dan pelayanan yang inovatif yang memuaskan para stakeholder.
Dan ujung dari sinergi ketiga komponen tersebut adalah kinerja
keuangan perusahaan yang tinggi, seperti yang terlihat pada skema
tiga dimensi organisasi di bawah ini (Ancok, 2012).

Tidak dapat dipungkiri bahwa human capital merupakan salah
satu komponen yang mendukung inovasi di dalam perusahaan. Ada
beberapa aspek di dalam human capital yang sangat berperan di
dalam mendukung inovasi (Ancok, 2012) yaitu:
1) modal kreativitas, yang melekat pada individu sehingga dapat
menghasilkan gagasan baru. Zaltman (1973) dan Axtell (2000),
pakar di bidang inovasi, mengatakan bahwa perilaku inovatif
terdiri dari dua tahapan, yaitu: initiation, yaitu tahapan pemunculan
gagasan/ide, dan implementation, yaitu tahapan mengeksekusi
gagasan tersebut. Suatu gagasan atau ide kreatif baru akan menjadi
inovasi kalau diimplementasikan dan menghasilkan nilai positip
bagi perusahaan, pengguna, dan masyarakat luas. Sehingga
kunci sukses awal dari inovasi di dalam perusahaan adalah adanya
gagasan atau ide-ide yang kreatif dari human capital yang ada di
perusahaan. Walaupun bisa juga gagasan atau ide untuk inovasi
tersebut diperoleh dari eksternal perusahaan, seperti membeli hak
paten, mengakuisisi perusahaan lain, atau sekadar meniru dari
keberhasilan perusahaan lain (benchmarking).
2) modal intelektual, yang diwujudkan dalam luasnya pengetahuan dan
keterampilan yang diperoleh dari proses belajar yang berkelanjutan.
Selain kreativitas individu pekerja, sumber inovasi juga dapat
diperoleh dari akumulasi pengetahuan yang dimiliki para pekerja.
3) modal emosional, yang ditandai dengan kemampuan pekerja
memahami diri sendiri dan orang lain. Modal emosional yang selalu
positif dapat membuat suasana kerja menjadi nyaman sehingga

dapat memicu munculnya gagasan inovatif.
4) modal sosial, yang berupa network kerja sama para pekerja
yang didasari saling percaya, dan demi kemajuan perusahaan
melalui visi bersama (shared vision), sehingga tidak terkotakkotak (silo). Modal sosial yang baik akan meningkatkan
pengetahuan (knowledge acquisition) melalui proses berbagi
pengetahuan (knowledge sharing).
5) modal ketabahan (adversity), yang berupa ketabahan pekerja
di dalam menghadapi tantangan pekerjaan.
6) modal moral dan integritas, dimana inovasi menuntut adanya
orisinalitas, kejujuran, dan bertujuan untuk kebaikan.
7) modal kesehatan, yaitu fisik dan jiwa yang sehat dari para
pekerja sehingga dapat mendukung proses berpikir dan
bekerja.
Lalu bagaimana agar gagasan atau ide kreatif tersebut
dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di perusahaan?
Kuncinya adalah: peran dari leadership. Gagasan dan ide kreatif
dari para pekerja akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika
dipimpin oleh pemimpin yang baik. Pemimpin yang bisa memacu
tumbuhnya inovasi dalam perusahaan adalah pemimpin yang
mempunyai kemampuan dan bersifat:
1) Visioner, yaitu berpandangan jauh ke depan, luas dan tidak
sektoral,
2) Sinergistik (transformasional), yaitu mampu meramu dan
mensinergikan kompentensi yang ada di perusahaan dan
menggerakkannya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai
bersama (shared vision).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh de Jong & Hartog
(2007) dalam Ancok (2012), ada 13 jenis perilaku pemimpin
yang memacu proses inovasi dengan pemunculan ide (idea
generation) dan implementasi ide (application) inovasi, yaitu:
memberi contoh perilaku inovatif; memberi rangsangan intelektual;
mengundang karyawan berbagi pengetahuan; memberikan
arahan visi; memberi konsultasi; mendelegasikan pekerjaan dan
otonomi; mendukung inovasi; memberikan feedback yang positi;
memberikan pengakuan (apresiasi); memberikan hadiah (rewards);
memberikan dukungan fasilitas; memonitor kegiatan inovatif; dan
memberikan penugasan.
Pada tahap awal setiap inovasi, seringkali belum dapat
ditentukan apakah inovasi tersebut akan berhasil atau tidak. Bila
inovasi tersebut gagal maka akan beresiko merugikan perusahaan
secara finansial. Oleh karena itu, inovasi bagi seorang pemimpin
perusahaan dapat menjadi beban. Menurut Rosabeth Moss
Kanter (2002) dalam Ancok (2012) mengemukakan beberapa
faktor yang bisa menghambat proses inovasi, antara lain sikap
pemimpin, yaitu:
1) Pemimpin yang tidak menghargai gagasan dari bawahannya,
dan seringkali dicurigai.
2) Proses birokrasi yang berbelit-belit.
3) Pemimpin melempar tanggungjawab dalam memberi
penilaian pada suatu gagasan inovatif.
4) Pemimpian mengkritik segi kelemahan dari setiap gagasan
dan kurang menekankan pada sisi positipnya.
5) Sikap pemimpin yang takut gagal dan tidak berani mengambil
risiko.
6) Pengawasan yang sangat ketat pada kegiatan bawahannya,
sehingga bawahan menjadi tidak termotivasi karena selalu
dicurigai.
7) Membuat peraturan tanpa berdiskusi dulu dengan karyawan
(top-down policy)
8) Menuntut bawahan untuk memberikan alasan yang jelas
dan detil untuk setiap permintaan dana, waktu, dan fasilitas
dalam proses inovasi.
9) Mendelegasikan kepada pimpinan di bawahnya untuk
memutuskan apakah sebuah inovasi layak atau tidak.
10) Pemimpin yang merasa serba tahu dan tidak mau menerima
masukan dari bawahannya.
Dengan human capital yang memiliki kompetensi dan perilaku
yang mendukung proses inovasi serta leadership yang visioner
dan bersifat transformasional, ditunjang dengan struktur organisasi
yang efektif maka inovasi akan terus tumbuh dan berkembang
di dalam perusahaan. Dampaknya adalah kepada penciptaan
produk dan jasa yang unggul dan dapat meningkatkan kepuasan
serta loyalitas pelanggan. Inovasi yang dikelola dengan baik dapat
menjadi competitive advantage bagi perusahaan, meningkatkan
kinerja finansial, menjamin sustainability perusahaan, dan terutama
memberikan manfaat yang besar bagi stakeholder.•

RESUME
PEKAN INI

IMPLEMENTASI 5 PRIORITAS STRATEGIS

JAKARTA (Kontan) - Kementerian ESDM
akan mengurangi volume ekspor migas secara

bertahap. Dirjen Migas Kementerian ESDM
IGN Wiratmadja Puja mengatakan, rencana
ini sudah masuk dalam Rencana Umum
Energi Nasional (RUEN). Berdasarkan RUEN,
pemerintah menargetkan pengurangan ekspor
minyak mentah bertahap dari 38% dari total
produksi nasional tahun ini menjadi 15% di
2025. Sementara persentase pengurangan
ekspor gas bumi dari 41% di 2015 menjadi 0%
di 2040. Ekspor diturunkan untuk kebutuhan
dalam negeri mendapatkan prioritas. Sekilas,
rencana ini akan membuat penerimaan negara
berkurang. Tapi Wiratmadja optimis, kebijakan
itu malah akan menghasilkan nilai tambah bagi
negara. “Kalau minyaknya diolah di dalam negeri,
ada nilai tambah dan mengurangi impor BBM,”
katanya. Untuk itu, pemerintah akan membangun
sejumlah kilang baru. Dia juga yakin, rencana ini
tidak ditentang oleh Kontraktor Kontrak Kerja

4

Evaluasi Kinerja Kuartal 2 Direktorat Pemasaran
JAKARTA - “Kita akan memastikan bagaimana kesiapan
atau upaya-upaya kawan-kawan di Direktorat Pemasaran
untuk bisa memanfaatkan waktu yang tersisa 2015 ini,
untuk bisa memastikan pencapaian target kita sesuai
RKAP, bahkan kalau bisa lebih.”
Hal tersebut dikatakan VP Strategic Planning & Business
Development Direktorat Pemasaran Nina Sulistyowati di
tengah acara Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2015
Direktorat Pemasaran, di Pullman Hotel, Jakarta, Kamis
(6/8). Evaluasi tersebut dihadiri Direktur Pemasaran Ahmad
Bambang, tiga SVP, dan seluruh jajaran VP dan GM.
Pertemuan ini mencoba merumuskan suatu formula
yang akan dilakukan dalam rangka untuk mencapai target
akhir tahun 2015. “Kita harus bisa menetapkan strateginya
bagaimana, dan langkah-langkah perencanaan untuk
merealisasikannya seperti apa,” ujar Nina.
Nina mengakui ada beberapa faktor yang membuat
situasi jadi berat. Pertama, trend penurunan harga minyak
yang terus terjadi. Kedua, melemahnya berbagai sektor
industri nasional. Ketiga, perkembangan terkait dengan
BBM PSO. “Nah, bagaimana semuanya bisa berjalan
sesuai dengan rencana. Itulah yang kita rumuskan sekarang

Foto : ADITYO
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Evaluasi kinerja triwulan II Tahun 2015 Direktorat Pemasaran menjadi upaya
Direktorat ini merapatkan barisan agar target RKAP tahun ini tercapai.

ini.”
Sementara Direktur Pemasaran Ahmad Bambang
menyatakan kita kekurangan waktu untuk bisa konsentrasi
pada pekerjaan kita sendiri, karena masalah eksternal jauh
lebh besar dari urusan pekerjaan itu sendiri. Karena itu, ia
mengajak tim manajemen Direktorat Pemasaran untuk
lebih profesional, saling bersinergi, serta menghindari ego
sektoral sehingga kinerja direktorat ini dapat maksimal.•URIP

Sama (KKKS) Migas.

JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menilai,
untuk mengembangkan biodiesel di tanah air,
maka diperlukan BUMN khusus menggarap
energi terbarukan. Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Hasil Hutan LHK Dwi Sudharto
mengatakan BUMN baru itu akan beroperasi
dari hulu hingga hilir untuk memasok kebutuhan
biodiesel nasional. Saat ini, Pertamina lebih
fokus menggarap biodiesel berbahan baku
minyak kelapa sawit. “Kita butuh BUMN. Kalau
diserahkan swasta berat karena nilai ekonominya
belum tinggi,” katanya. Kementerian LHK, ujar
Dwi, tengah mengembangkan sumber-sumber
bahan bakar nabati seperti nyamplung, jarak,
malapari, dan kemiri sunan. Dia menaksir, luas
seluruh lahan tanaman hutan itu mencapai 1 juta
hektare.•

Upskilling Manpower RFCC Project Cilacap
CILACAP – Menjelang deadline start up RFCC Project,
diadakan upskilling untuk manpower RFCC Project Cilacap.
Salah satu upskilling yang dilakukan adalah menyeleng
garakan Workshop DSS di Gedung Diklat Lomanis pada 1 Juni
2015. Peserta dibekali materi mengenai pengelolaan kilang
secara online melalui aplikasi khusus sehingga memudahkan
proses monitoring dan eksekusi operasionalnya.
Workshop ini menghadirkan narasumber Lukman
Hakim dari Honeywell Jakarta yang menjelaskan aplikasi
pengoperasian kilang. “Terdapat suatu aplikasi simulasi
pengelolaan kilang RFCC secara online sehingga memu
dahkan pengoperasian kilang tersebut saat sudah mulai
start up,” ujarnya.
Sementara Site Manager Start Up RFCC Project Cila
cap Joko Pranoto mengungkapkan, workshop ini dapat
membantu kinerja para pekerja sehingga menjadi lebih
optimal. “Dengan adanya aplikasi baru tersebut maka dapat
memudahkan pekerja untuk memantau proses operasional
di kilang RFCC secara langsung dan real time. Selain itu,
untuk para operator juga memudahkan mereka karena

Foto : RU IV

KEMENTERIAN LHK usulkan
pembentukan bumn biodiesel

dapat mendeteksi secara cepat gangguan maupun indikasi
kerusakan di unit kilang sehingga dapat ditangani secara
lebih cepat dan berpengaruh positif terhadap kerjasama tim
di proyek RFCC,” ungkap Joko Pranoto.
Joko berharap agar para peserta yang terdiri dari operator
panel dan pekerja muda untuk dapat memaksimalkan ilmu
dan pengetahuan dari workshop ini sehingga dapat langsung
mengaplikasikannya di pekerjaan sehari-hari, memenuhi
tanggung jawab dan melaksanakan tata operasional kerja
sesuai prosedur yang berlaku.•RU IV

JAKARTA - “Selama ini kita
punya kerjasama yang baik
dengan Gaikindo, karena
Gaikindo sudah banyak mensupport dan bermitra baik
dengan Pertamina. Seperti
ketika kita melakukan market
test, atau sosialisasi awal
kep ada masyarakat untuk
produk Pertalite yang RONnya 90.
Demikian dikatakan oleh
VP Corporate Commun i
cation Pertamina Wianda
Pusponegoro dalam konfe
rensi pers menyambut
ajang Gaikindo Indonesia

International Auto Show
(GIIAS) 2015 yang mengusung
tema “Smart Mobility for The
Future”. Konferensi pers
berlangsung di Pacific Place
Jakarta, pada Kamis (6/8).
Wianda menambahkan,
ajang GIIAS 2015 ini meru
pakan kesempatan untuk
‘menangkap’ jumlah pe
ngunjung yang besar yang
m er u p a k a n p e n g g e m a r
dun ia otomotif. “Selain itu
kita sebagai produsen BBM
harus punya hubungan yang
baik dengan para produsen
otomotif, yang salah satunya

adalah para Agen Pemegang
Mereka (APM) yang tergabung
di Gaikindo ini,” lanjut Wianda.
Wianda juga mengung
kapkan, Pertamina akan melaunching produk unggulan
Pertamina Lubricants di
ajang bergengsi ini. “Ajang ini
sangat selektif dan menjadi
momentum yang bagus untuk
me-launching salah satu
produk unggulan Pertamina,
yaitu Fastron Platinum, baik
untuk racing maupun yang
reguler,” katanya.
Bersamaan dengan
launching Fastron Platinum

Racing, Pertamina juga
dikukuhkan sebagai Official
Technical Partner dari Lam
borghini. “Ini suatu hal
yang membanggakan buat
Pertamina, karena sesuai de
ngan kebutuhan mesin dari
sport car atau race car seperti
Lamborghini,” papar Wianda.
Untuk menyemarakkan
ajang GIIAS 2015, Pertamina
hadir melalui brand Pertamax
series (BBM), Fastron series
(pelumas) dan Vigas dengan
serangkaian program dan
kegiatan yang penuh kejutan.
Booth Pertamina mengusung

Foto : URIP

Pertamina Dukung Penuh GIIAS 2015

VP Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro berbicara saat
konferensi pers GIIAS 2015.

konsep “Dynamic, Innovative
and Inspirative”. Salah satu
ungg ulan acaranya adalah
“Count the Bottle – Bawa
Pulang Mobil Gratis”.
GIIAS 2015 merupakan

ajang tahunan Gaikindo
yang akan diselenggarakan
di Indonesia Convention
Exhibition (ICE) BSD City,
Tangerang, 20 – 30 Agustus
2015.•URIP
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JAKARTA – Pertamina terus
melakukan penambahan
jumlah dan cakupan wilayah
outlet SPBU yang dapat
melayani penjualan Pertalite
untuk memenuhi permintaan
konsumen terhadap bensin
RON 90.
Vice President Corporate
Communication Pertamina
W ianda Pusponegoro
mengatakan selama uji
pasar yang telah berlangsung
sejak 24 Juli silam, konsumsi
Pertalite terus menunjukkan
tren positif. Pada SPBUSPBU yang telah dilakukan
uji pasar, market share

Pertalite secara meyakinkan
dan konsisten meningkat
hingga 13%, di sisi lain
market share Premium turun
menjadi sekitar 68% dari
semula sekitar 79%.
Dari berbagai masukan
yang diterima Pertamina,
baik melalui media massa
maupun layanan contact
center Pertamina muncul
dorongan konsumen agar
Pertalite dapat disediakan
di wilayahnya. Dari
masukan tersebut, dan
juga perencanaan yang
telah dibuat oleh Pertamina
secara matang, perusahaan

melakukan penambahan
titik-titik outlet SPBU yang
dapat melayani penjualan
Pertalite.
“Terhitung sejak 9 Agustus
2015 jumlah SPBU yang
dapat melayani penjualan
Pertalite mencapai 163 SPBU
yang terdiri dari 95 SPBU di
wilayah Pertamina Marketing
Operation Region III (Jawa
bagian Barat) dan 69 titik
SPBU di wilayah Pertamina
Marketing Operation Region
V (Jatim, Bali, dan Nusa
Tenggara),” tutur Wianda.
Jika melihat persebaran
titik SPBU, saat ini Pertalite

telah menyapa konsumen
di lebih banyak wilayah,
dari semula di 23 kota/
kabupaten pada saat uji
pasar perdana, kini men
jadi 34 kota/kabupaten.
Adapun, tambahan kota
dan kabupaten tersebut
meliputi Bogor, Depok,
dan Sumedang, Ba
dung, Gianyar, Denpasar,
Bojonegoro, Nganjuk, Kota
dan Kabupaten Kediri, serta
Pasuruan
“Dengan perluasan ini
diharapkan konsumen dapat
dengan mudah mengakses
Pertalite sebagai bahan ba

Foto : KUNTORO

Diperluas, Pertalite Kini Tersedia di 163 SPBU di 34 Kota/Kabupaten

Sejak uji pasar pada 24 Juli silam, penjualan Pertalite meningkat hingga 13
persen. Ini menjadi bukti semakin banyak masyarakat menggunakan bahan
bakar RON 90 ini.

kar pilihannya, terutama bagi
konsumen yang mengingin
kan bahan bakar dengan

RON yang lebih tinggi dari
Premium namun dengan har
ga terjangkau,” tutupnya.•RILIS

Kunjungan Komisaris Utama Pertamina
ke TBBM Makassar

Foto : KOMISARIS

MAKASSAR - Komisaris Utama bersama GM dan Tim Management MOR VII foto bersama
setelah melakukan sharing session dengan pekerja di TBBM Makassar, pada (26/7). Pada sharing
session tersebut Komut menekankan teamwork sebagai modal utama dalam menempatkan
perusahaan sebagai market leader dan memberikan deliverable yang kompetitif kepada
konsumen.•KOMISARIS

JAKARTA - Tim Bridge Perta
mina sudah menunjukkan
prestasi yang membanggakan.
Ini karena prestasi yang diraih
bukan hanya saja untuk ting
kat nasional namun juga inter
nasional. Hal tersebut sejalan
dengan visi Pertamina untuk
menjadi perusahaan kelas
dunia. Tentu ini tidak diraih
dengan begitu saja karena
dukungan Pertamina terhadap
olahraga Bridge sudah berlang
sung sejak lama. Ada kon
tinuitas dan keseriusan dalam
membina prestasi para atlet.
Tim Bridge Pertamina men
jadi tulang punggung Indonesia
meraih Juara Umum Kejuaraan
Asean ke-36 tahun 2014 di
Kuala Lumpur, Malaysia dan
baru-baru ini, Tim Bridge Per
tamina berhasil meraih tiga
medali Emas di Kejuaraan Inter
City 2015 di Hongkong dan
merebut dua medali Emas di
Pesta Sukan Singapore 2015.
Prestasi ini menurut Direktur
Hulu Pertamina, Syamsu Alam
selaku Ketua Dewan Pembina
Tim Bridge Pertamina sangat

membanggakan, namun jangan
membuat berpuas diri karena
harus terus dipertahankan
bahkan ditingkatkan sehingga
bisa terus mendunia membawa
nama baik Pertamina.
“Peran Pertamina tidak per
nah berhenti untuk mendukung
olahraga yang mampu bersaing
dan berprestasi di tingkat dunia.
Kita akan terus support Tim
Bridge Pertamina ini agar mereka
bisa terus mengikuti kejuaraankejuaraan bridge tingkat dunia
dan meraih prestasi yang
membawa nama baik Pertamina
khususnya Indonesia,” ungkap
Syamsu Alam saat menerima
kedatangan perwakilan Tim
Bridge Pertamina di Kantor
Pusat Pertamina, Jumat (14/8).
Ketua Klub Bridge Per
tamina, Beni J. Ibradi menyam
paikan, Tim Bridge Pertamina
juga mampu mengharumkan
nama bangsa dan negara di
antaranya bisa meraih peringkat
tiga kejuaraan dunia tahun 2014
di Sanya, China lewat nomor
ladies team dan pasangan.
Sebelumnya pada kejuaraan

dunia 2011 berhasil meraih
medali perak.
Untuk Putra juga meraih
prestasi membanggakan de
ngan dua kali masuk final Ke
juaraan Dunia di Yunani tahun
1996 dan Kanada tahun 2002.
Tahun 2015 tim Putri kembali
Berjaya di Gold Coast Australia.
Sementara itu untuk ting
kat Asia, Tim Bridge Perta
mina meraih medali perak di
Kejuaraan Asia 2014 di Jinhua,
China. Bahkan tim Putri meraih
juara. Tahun 2010 pemain
Pertamina, Robert Parasian dan
Taufik Gautama Asbi menjadi
juara Asia Cup di Yingbo, China
dan sebelumnya beberapa kali
meraih juara di kejuaraan Bridge
Asia Pasifik (APBF).
Sedangkan Prestasi Tim
Bridge Pertamina untuk tingkat
nasional dalam beberapa
tahun terakhir ini diantaranya
juara Kejurnas antarklub 2013,
Kejurnas Antargabungan 2013,
Pahlawan Cup 2013, Telkom
Cup 2013 dan Geologi Cup
2013. Sedangkan tahun 2014,
Tim Bridge Pertamina meraih

Foto : KUNTORO

Tim Bridge Pertamina Kembali Raih Juara Dunia

Perwakilan Tim Bridge Pertamina didampingi Ketua Bridge Pertamina Beni J. Ibradi melakukan audiensi ke Ketua Pembina
Tim Bridge Pertamina Syamsu Alam untuk melaporkan prestasi terkini.

juara di Kejurnas An tarklub,
Telkom Cup, Geologi Cup dan
Liga Bridge Nasional.
“Posisi atlet Tim Bridge
Pertamina sudah menjadi
andalan untuk tingkat nasional,
regional bahkan dunia. Potensi
ini perlu terus dijaga dan
ditingkatkan dengan mengikuti
berbagai kompetesi. Tentunya
Tim Bridge Pertamina perlu
meyiapkan pemain junior
sebagai regenerasi sehingga

prestasi bisa terus berlanjut,”
ungkap Beni J. Ibradi.
Pencapaian prestasi terse
but, menunjukkan Tim Bridge
Pertamina sudah mampu meng
ibarkan nama bangsa di Asia
Tenggara, Asia, Asia Pasifik
dan Dunia. Apalagi nanti tahun
2018, Tim Bridge Pertamina
harus bisa mengantar Indonesia
meraih medali emas pada Asian
Games 2018 yang diadakan di
Indonesia.

“Saat ini pemain kita
adalah yg terbaik di indonesia
yang sudah masuk 5 besar di
dunia, kami ingin menunjukkan
prestasi membawa nama baik
Pertamina. Semoga dengan
prestasi ini kita terus disupport
dengan baik oleh Pertamina
karena dimanapun kita berada
Pertamina terus melekat,”
ungkap salah satu pemain
Tim Bridge Pertamina, Taufik
Asbi.•IRLI
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Uji Pasar Pertalite di Bali
Bali – Uji pasar Pertalite terus diperluas di
sejumlah wilayah potensial. Setelah Jakarta,
Bandung dan Surabaya, kini Bali menjadi
wilayah selanjutnya yang menjadi lokasi uji pasar
Pertalite.
Pertamina mulai melakukan uji pasar
varian produk gasoline non subsidi terbarunya,
Pertalite, di delapan Stasiun Pengisian Bahan
Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di Bali.
Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang
di sela-sela kunjungannya menyatakan uji pasar
di Bali ini merupakan tahap kedua dimana pada
tahap pertama Pertalite telah diujipasakan di
Jakarta, Bandung dan Surabaya.
“Uji pasar bertujuan untuk mengetahui
seberapa jauh respons pasar dan konsumen
terhadap Pertalite. Bali dipilih karena merupakan
pasar yang potensial sebagai kota wisata.
Selanjutnya Pertalite akan diujipasarkan juga
di Jawa Tengah dan sekitarnya,” ujar Ahmad.
Sementara itu, GM Marketing Operation
Region (MOR) V Ageng Giriyono menambahkan,
delapan SPBU yang telah siap menjual Pertalite
di Bali tersebar di tiga Kabupaten dan Kodya.
“Untuk Provinsi Bali, Pertalite tersedia di 2 SPBU
Kab Badung, 1 SPBU di Kabupaten Gianyar
dan 5 SPBU di Kodya Denpasar,” jelas Ageng.
Kedua SPBU di Kabupaten Badung adalah
SPBU di Jl By Pass Nusa Dua-Jimbaran dan Jl
Sunset Road Kuta. Kelima SPBU di Denpasar
yang menjual Pertalite berada di SPBU Jl Gatot
Subroto 394x, Jl By Pass Pesanggaran, Jl
Suwung Batan Kendal, Jl Marlboro dan Jl Raya
Sesetan. Sementara di Gianyar Pertalite terdapat
di SPBU Jl By Pass Ketewel.
Ke depannya, Ageng menambahkan, Per
tamina akan terus menambah SPBU yang
menjual Pertalite agar lebih mudah ditemukan
oleh masyarakat.
Tahap uji pasar Pertaliti ini sangat penting
bagi Pertamina untuk mengetahui animo masya
rakat terhadap Pertalite. Pertalite adalah varian
baru dari produk gasoline non subsidi Pertamina
yang diharapkan dapat memberikan lebih
banyak pilihan kepada konsumen. Langkah ini
juga terinspirasi oleh perkembangan teknologi
kendaraan bermotor di Indonesia.
Memiliki level research octane number (RON)
90, Pertalite membuat pembakaran pada mesin
kendaraan dengan teknologi terkini lebih baik
dibandingkan dengan Premium yang memiliki
RON 88. Pertalite sesuai untuk digunakan
kendaraan bermotor roda dua hingga kendaraan
multi purpose vehicle ukuran menengah.•MOR V

RALAT
Pada Energia Weekly edisi 10 Agustus 2015
halaman 2 di rubrik Pojok Manajemen tertulis
Direktorat Gas & Energi Baru Terbarukan, seharusnya
Direktorat Gas, Energi Baru & Terbarukan.
Demikian kekeliruan telah kami perbaiki.

JAKARTA – Direktorat SDM
dan Umum melangsungkan
kegiatan makan siang bareng
antara pekerja dengan Di
rektur Utama Pertamina,
Dwi Soetjipto. Acara yang
diadakan di ruang Pertamax
Lantai 21 Kantor Pusat Per
tamina, Rabu (5/8) ini dikemas
dalam suasana santai namun
bermakna bagi para pekerja.
Kehadiran Dwi Soetjipto
dalam acara tersebut tidak
seperti biasanya. Ia langsung
menaiki panggung ruang
Pertamax mengambil sebuah
Guitar dan menyalurkan ba
kat seninya dengan mem
bawakan lagu Thank You For
Loving Me dari Bon Jovi dan
Thinking Out Loud dari Ed
Sheeran.
Petikan Guitar yang
dialunkan Dwi Soetjipto
spontan disambut dengan
tepukan tangan meriah para
pekerja yang hadir. Usai
menghibur para pekerja,
Dwi Soetjipto mengungkap
sisi lain kehidupannya dan
berbagi pengalaman hidup
dengan para pekerja.
Dengan mengangkat
tema One New Pertamina
the Power of Synergy, Dwi
mengharapkan agar se
luruh SDM Pertamina bisa
bek erja secara mandiri,

Foto : PRIYO

Foto : MOR V

Pekerja Muda Jalin Komunikasi Terbuka
dengan Direktur Utama Pertamina

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mempersembahkan dua buah lagu untuk pekerja muda Pertamina.

mampu menuangkan ideide kreatifnya, percaya diri
dan tunjukkan kepercayaan
bahwa “Pertamina Bisa”.
“Impian terbesar saya,
adanya suatu perub ahan
bagi Pertamina yang sudah
baik menjadi lebih baik, ti
dak hanya skala nasional
tapi internasional. Sharing
knowledge, penguasaan
teknologi harus kita miliki
dan jangan sampai tata nilai
6C hanya dihapalkan saja
tapi dilakukan dalam perilaku
kerja,” ungkap Dwi Soetjipto.
Di tahun pertama kepe
mimpinannya, Dwi berupaya
menjadi trusted person bagi

perusahaan. Karena itulah
dirinya mesti menunjukkan
hasil kerja yang bagus se
hingga menumbuhkan rasa
kepercayaan akan tugas yang
diemban, yaitu menjalankan
fungsi Pertamina sebagai
korporasi dan menjadi ke
panjangan tangan neg ar a
untuk membangun ked au
latan energi.
“Harapan untuk menja
dikan Pertamina hebat bu
kan tugas saya sendiri tapi
tugas kita bersama sehingga
jika Pertamina bisa menjadi
hebat maka hebat untuk
kita bersama. Karena itu,
jangan pernah berhenti untuk

berkarya. Orang lain bisa
hebat maka kita juga harus
lebih hebat,” tegas Dwi.
Dirinya memberikan
sekilas pandang bagaimana
masa depan Pertamina
yang harus bersinergi antara
satu dengan yang lain, baik
antar direktorat, antar anak
perusahaan, agar Pertamina
menjadi satu kesatuan.
Di penghujung acara, para
pekerja diberikan kesempatan
untuk memperkenalkan diri,
menyampaikan harapan, ideide dan pertanyaan kepada
Dwi. Semuanya direspon
positif oleh orang nomor 1 di
Pertamina tersebut.•IRLI

Organizational Culture Communication Training
Change Agent Budaya RU IV Cilacap
CILACAP – Setelah Change
Agent Budaya (CAB) RU IV
berhasil memperoleh prestasi
sebagai The Best Team
CAB dalam Forum BUdaya
Pertamina, Direktorat SDM
& Umum menyelenggarakan
program capacity building
dalam bentuk pelatihan
Organization Culture
Communication yang relevan
dengan konteks komunikasi
budaya perusahaan. Ke
giatan yang diikuti oleh tim
manajemen dan CAB RU
IV Cilacap ini berlangsung
selama dua hari, di Griya
Patra Cilacap.
Hadir sebagai perwakilan
dari Direktorat SDM Kantor
Pusat yakni Humaina serta
beberapa narasumber dari
Kantor Pusat Pertamina.

Dalam kesempatan tersebut,
Humaina mengemukakan
tiga tujuan utama training
tersebut.
“Yaitu, meningkatkan
k em a m p u a n / k a p a s i t a s
komunikasi para CAB
secara lebih terstruktur atau
terkonsep dengan efektif;
meningkatkan motivasi
para CAB untuk terus
berpartisipasi aktif dalam
berbagi dan menyebarkan
tata nilai perusahaan agar
kedepannya mereka dapat
dijadikan role model bagi
lingkungan kerjanya; serta
meningkatkan kreativitas
CAB untuk mengembangkan
konsep komunikasi inter
personal sesuai dengan bakat
dan kemampuan individual.”
jelas Humaina selaku Analyst

Culture.
Sementara HR Area Ma
nager RU IV Didin Mujahidin
mengemukakan, salah sa
tu operasional bisnis yang
ekselen adalah iklim dan
budaya kinerja yang kondusif.
“Mari bersama menjadi
“Role Model” mewujudkan
transformasi budaya peru
sahaan demi satu Pertamina
Baru,” ujar Didin Mujahidin.
Dalam Organizational
C u l t u re C o m m u n i c a t i o n
Training ini, peserta dibekali
tiga materi, antara lain Inter
Personal Communication Skill,
Facilitator Skill, dan Effective
Presentation Skill. Dengan
adanya pembekalan materi
tersebut, diharapkan peserta
siap menggunakan atau
mengimplementasikannya

dalam lingkungan pekerjaan
secara optimal.
Selain pemberian materi,
CAB RU IV Cilacap juga diajak
untuk berdiskusi mengenai
aksi lanjut pelaksanaan
Program Budaya di RU IV
Cilacap. Dari hasil diskusi,
diperoleh kesepakatan CAB
RU IV akan melanjutkan
success plan CAB 2015,
melakukan program budaya
khas RU IV sebagai quick
win, peningkatan koordinasi
terkait implementasi program
budaya dengan tim OPI,
tim manajemen, dan HR
manajemen, serta melakukan
kaderisasi, segmentasi, dan
perekrutan terutama dari
tenaga baru eks BKJT untuk
bergabung sebagai CAB RU
IV.•RU IV
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JAKARTA – Pertamina kembali
menunjukkan keberhasilannya
terhadap program Corporate
Social Responsibility (CSR)
dengan meraih penghargaan
CSR Award Sindo 2015 untuk
kategori Overall Excellence.
Pada kesempatan yang sama,
anak perusahaan Pertamina
yaitu Pertamina EP juga
mend apatkan penghargaan
sebagai Best Environmental
Excellence.
“Ini menandakan CSR
kita dinilai sangat bagus ka
rena mencakup semua ka
tegori program CSR yang
diperlombakan dalam ajang
CSR Award Sindo 2015. Kita
bersyukur bahwa kita dapat
memberikan yang terbaik bagi

masyarakat,” ungkap Manajer
CSR Pertamina, Agus Mashud
usai menerima penghargaan
CSR Award Sindo 2015 di
Kunsk ring Palaes Menteng,
(6/8).
Agus Mashud mengatakan
apa yang Pertamina korporat
lakukan dalam menjalankan
empat pilar program CSR juga
turut diterjemahkan oleh anak
perusahaan Pertamina.Karena,
dalam menjalankan rencana
kerja diperlukan koordinasi dan
kolaborasi menjadi suatu sinergi
yang kuat antara Pertamina dan
anak perusahaannya.
Program CSR suatu bentuk
komitmen perusahaan yang
menekankan pada tanggung
jawab sosial untuk berperilaku

secara etis dan memberikan
kontribusi secara berkelanjutan,
seraya meningkatkan kesejah
teraan mesyarakat dan ling
kungan sekitar. Kegiatan CSR
inilah menginspirasi majalah
Sindo Weekly untuk dap at
memberikan apresiasi ke
pada perusahaan yang telah
memberikan perhatiannya
terhadap masyarakat dan ling
kungan sekitar dengan mem
baginya ke beberapa kategori.
Apresiasi penghargaan
CSR Award ini diharapkan
mampu memberikan do
rongan lebih pada peningkatan
kegiatan dan kualitas CSR
kepada banyak perusahaan
dalam mendukung kemajuan
lingkungan dan masyarakat.

Penilaian dalam CSR Award
2015 kali ini berdasarkan hasil
evaluasi serta monitoring pada
ind ikator dan empat pilar
yang telah ditetapkan, yaitu
Pendidikan, Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat, Kese
hatan dan Penyelamatan Ling
kungan.
Direktur Utama Sindo
Weekly, Sururi Alfaruq me
nyampaikan, ada 12 perusa
haan yang berhasil mendapat
penghargaan kali ini. “Kami
melakukan monitoring terhadap
perusahaan yang konsisten
berkontribusi besar terhadap
masyarakat,” ungkap Sururi.
S e m e n t a r a i t u , Di r j e n
Perl ind ungan dan Jaminan
Sos ial Kementerian Sos ial,

Foto : PRIYO

Pertamina Raih CSR Award Sindo 2015

Andi Z Dulung mengapresiasi
p e n y e l e n gg a r a a n a w a r d
CSR ini, karena mendorong
kepedulian sosial perusahaan
terus tumbuh dan berkembang
sehingga masyarakat yakin dan
percaya perusahaan sangat
peduli terhadap masyarakat.
Ia juga mempersilakan
perusahaan-perusahaan yang
menjalankan program CSR

dapat menggunakan data base
yang dimiliki Kementerian Sosial
untuk mengetahui lokasi dan
masyarakat yang memang
sangat membutuhkan bantuan.
“Selama ini banyak bantuan
salah sasaran karena tidak ada
target yang sama. Padahal,
kontribusi CSR cukup besar
dalam rangka pemberdayaan
masyarakat,” ungkap Andi.•IRLI

Jakarta - Keberhasilan para atlit bulutangkis dan rowing di SEA
Games Ke- 28 Singapura tidak terlepas dari dukungan secara terus
menerus yang diberikan Pertamina kepada para atlet, melalui KONI
Pusat. Di SEA Games 2015, cabang bulutangkis meraih 3 medali
emas, 2 medali perak, dan 4 medali perunggu. Sedangkan kontingen
rowing Indonesia mendapatkan 8 medali emas, 6 medali perak dan
4 medali perunggu. Atas keberhasilan itu Pertamina memberikan
apresiasi kepada para atlit. Mereka mendapatkan bonus sebesar
Rp 10 juta untuk medali emas, Rp 9 juta (perak), dan Rp 8 juta
(perunggu). Sedangkan untuk pelatih utama mendapat bonus
sebesar Rp 10 juta, dan pelatih muda masing-masing mendapat
Rp 9 Juta.

Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman sangat mengapresiasi
dukungan Pertamiana dalam program bantuan ‘bapak angkat’
ini. Ia berharap dukungan ini berkesinambungan sehingga dapat
menyokong prestasi atlet Indonesia.
Hal tersebut dipertegas oleh Vice President Corporate
Communication Pertamina Wianda Pusponegoro. “Selain dukungan
selama masa persiapan hingga pelaksanaan SEA Games 2015,
kami juga berkomitmen memberikan apresiasi berupa bonus ke
pada atlet yang berprestasi yang mengharumkan nama Indonesia.
Hal ini selaras dengan komitmen Pertamina sebagai perusahaan
energi kelas dunia. Dukungan terus berlanjut sampai Olimpiade
Brasil 2016,” ungkapnya.•EGHA

Foto : KUNTORO

Pertamina Terus Dukung Atlet Indonesia

Pemanfaatan Lahan Penyangga RU VI untuk Pertanian
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Menguasai Riset Pemasaran :
Cara Mudah & Praktis
Penulis : Ronny Kountur, DMS, Ph.D
Penerbit : PPM
Kasifikasi : 658.87. Kou. m
Pada umumnya keputusan-keputusan bisnis
mempunyai dapak yang sangat besar dan luas oleh
karena itu keputusan yang berdasarkan atas hal-hal
yang bersifat non-fakta akan sangat beresiko. Jika
cukup waktu dan dana, keputusan bisnis sebaiknya
didasarkan atas fakta yang dilakukan dengan
cara-cara yang benar. Riset dimaksudkan untuk
memperoleh informasi yang didasarkan atas fakta
yang diperlukan manajemen sebelum membuat
keputasan. Selain itu, riset dapat juga digunakan
untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah
dibuat apakah efektif atau tidak.
Banyak permasalahan pemasaran dalam
perusahan yang perlu diputuskan oleh manajemen.
Sebelum manajemen dapat membuat keputusankeputusan pemasaran, terutama jika dampaknya
sangat besar bagi perusahaan, dia membutuhkan
informasi. Disinlah riset pemasaran berperan.
Masalah Pemasaran adalah masalah yang
dihadapi oleh menajer pemasaran karena apa yang
terjadi tidak sesuai dengan yang diharapan untuk
mencegah masalah ini dibutuhkan informasi.
Masalah riset pemasaran adalah masalah
yang hanya dapat diketahui jawabannya dengan
mengumpulkan data. Permasalahan tidak dapat
dijawab dengan mengumpulkan data berarti
permasalahan tersebut tidak dapat diteliti dan bukan
masalah riset.
Jangan pernah membuat keputusan penting atau
perencanaan yang penting tanpa informasi yang dapat
dipercaya kebenarannya. Informasi pemasaran yang
dapat dipercaya adalah informasi yang diperoleh
melalui riset pemasaran yang dapat dipercaya adalah
informasi yang diperoleh melalui riset pemasaran.
Pemahaman tentang cara-cara yang digunakan
dalam riset pemasaran sangat penting untuk diketahui
baik oleh mahasiswa manajemen maupun para
praktisi bisnis.
Untuk mengetahui bagaimana citra produk yang
dijual, ada suatu teknik riset pemasaran dalam
penjelasan ini disebut sebagai teknik F-F Scale. F-F
adalah singkatan dari Familiarity dan favorable, teknik
ini bisa digunakan untuk mengetahui citra perusahaan.
Ada tiga langkah yang harus dilakukan yaitu :
1.Mengukur pengenalan
2. Mengukur sikap, dan
3. Memahami citra.•PERPUSTAKAAN

PENCAPAIAN BOUNDARY KPI
GCG COMPLIANCE TW II TAHUN 2015
Target Boundary KPI GCG Compliance Tahun 2015 = 87%

Target Boundary KPI GCG untuk Penetapan Realisasi dan Performance Dialogue (PD)
TW II Tahun 2015 = 40%
Parameter Kepatuhan
Tahunan:
Pengisian Code of Conduct
(CoC), Pelaporan Conflict
of Interest (CoI), Sosialisasi
GCG
Parameter Kepatuhan
Bulanan :
Pelaporan Gratifikasi
Parameter tambahan
untuk Manager/setara
ke atas:
Pelaporan LHKPN
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   80.00%	
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*) Perhitungan untuk kepatuhan Pelaporan Gratifikasi pada Boundary KPI GCG Compliance, proporsional hanya untuk kepatuhan
bulan April-Juni 2015
							
Data per 15 Juli 2015
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PIC Tim Implementasi ISO
Siap Berkontribusi
Sesuai Instruksi Direksi terhadap Implementasi Manajemen
Sistem Standar Perusahaan yang tertera didalam memorandum
No.071/K00000/2015-S0 tanggal 19 Maret 2015 serta sebagai
upaya menjaga keselarasan bisnis terhadap 5 Prioritas Strategis
Perusahaan, pada tanggal 12-13 Agustus 2015 bertempat di
Pertamina Corporate University (PCU) telah diselenggarakan
Pelatihan Internal Auditor ISO 9001 : 2008 tentang Sistem
Manajemen Mutu bagi PIC Tim Implementasi di seluruh Fungsi Kantor Pusat.
Pelatihan Internal Auditor ISO 9001 ini bekerjasama dengan Badan Sertifikasi
Nasional secara resmi dibuka oleh Annisrul Waqie selaku Manager Quality Management
Corporate yang menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya pelatihan.
Pelatihan ISO 9001 dihadiri oleh 40 orang peserta dan merupakan tahapan lanjutan
dari 10 (sepuluh) program Implementasi, yang terdiri dari :
1. Penunjukan Person In Charge (PIC) Fungsi
2. Penerbitan SP Tim Implementasi dan Auditor Internal ISO 9001 Fungsi
3. Awareness & Pembekalan Tim Implementasi
4. Penyusunan Proses Bisnis
5. Penyusunan Prosedur
6. Pelatihan Internal Auditor
7. Pre-assesment/Tindak Lanjut Hasil
Pre Assesment
8. Tindak Lanjut Hasil Audit
9. Manajemen Review
10. Tindak Lanjut Manajemen Review/
Statement Letter dari Direktur/
Pertamina Standardization and
Certification (PSC).
Peserta pelatihan yang telah mengikuti training ini selanjutnya ditunjuk sebagai
PIC di fungsinya. Kepada masing-masing peserta diberikan pembekalan mengenai
bagaimana prosedur untuk mengimplementasikan ISO 9001 dan diharapkan kepada
peserta dapat melakukan hal hal berikut :
1. Menyusun Tim Pelaksanan Penerapan ISO 9001 di Fungsi masing-masing
berdasarkan Surat Perintah Direksi/SVP dengan melibatkan pada PIC yang telah
mendapatkan pelatihan.
2. Menyusun rencana kerja penerapan ISO 9001 di lingkungan kerja masing-masing
sesuai tahapan 10 program Implementasi ISO 9001.
Selain itu peserta juga dibekali dengan pengantar internal audit (standar dan tipe
audit), prinsip audit dan kompetensi auditor, serta manajemen program audit.
Agar pelatihan ini dapat diterapkan
di lingkungan kerja, salah satu agenda
yang memfasilitasi peserta untuk dapat
mempraktekkan proses pelaksanaan Internal
Audit yakni berupa simulasi: pembuatan
checklist audit, penyusunan program
audit dan opening meeting, pelaksanaan
audit, serta pelaporan dan closing meeting.
Acara menjadi hidup berkat antusiasme
para peserta dalam mengikuti praktek audit
karena nantinya mereka akan menjadi PIC di fungsi masing-masing.
Harapan yang ingin dicapai dari pelatihan ini adalah menghasilkan auditor yang
handal untuk memulai proses implementasi Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO
9001 di lingkungan kerjanya sesuai instruksi Direksi No.Kpts-31/C00000/2012-S0
tanggal 10 Juli 2012 tentang Code of Pertamina Quality Management System.
Semoga para PIC dapat berkontribusi memberikan yang terbaik bagi Perusahaan
demi tercapainya Aspirasi Pertamina 2025.
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KOMET : Kembali Juara
Indonesian MAKE Study Awards
2015 Indonesian MAKE
(Most Admired Knowledge
Enterprise) Study Awards
berlangsung pada Kamis
13 Agustus 2015 di Jakarta.
“Winning The Competition
in The Creative Economy”
menjadi tema pada MAKE
Study tahun ini. Tema ter
sebut dipilih karena diharap
kan creative economy da
pat menjadi pendorong
pembangunan yang sangat
kuat di Indonesia. Penelitian
mengenai Knowledge Management melalui MAKE Study ini tiap tahun digulirkan untuk mengukur
dan melakukan benchmark terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia yang pada akhirnya
dapat menjadi ajang saling berbagi dalam kemampuan mengelola pengetahuan yang dimiliki.
Serangkaian proses penilaian MAKE Study dengan Delphi Methodology ini telah dilalui sejak
proses nominasi di bulan Maret 2015, dimana sejumlah 29 Perusahaan telah dinominasikan,
kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Company Knowledge Profile (CKP) tahap I (satu) sehingga
terpilih 17 Finalis yang diteruskan dengan pengumpulan sejumlah evidence dalam CKP Tahap II
(dua), lalu dilanjutkan dengan MAKE Presentation verification serta survey Pekerja pada bulan Juni
2015 dan diakhiri dengan proses scoring oleh para Panelis.
Seluruh proses dinilai oleh Panelis MAKE Study 2015 yang berjumlah 23 orang berasal dari
berbagai level pimpinan perusahaan dan institusi terkemuka di Indonesia yang mencakup 8 dimensi
yaitu Organizational Culture, Leadership, Innovation, Intellectual Capital Management, Knowledge
Sharing and Collaboration, Organizational Learning, Customer Knowledge, dan Organizational Value.
Tahun ini berkat kerja keras para KOMETers,
Person In Charge (PIC) KOMET dan Dukungan
Tim Manajemen Puncak, Pertamina kembali

	
  

dinobatkan menjadi Perusahaan yang paling
dikagumi (Winner & The Best Three) dalam
ajang 2015 Indonesia MAKE Study Awards.
Kemenangan ini merupakan yang ke-5 kalinya
dan Pertamina kembali masuk dalam nominasi
mewakili Indonesia tahun ini dalam ajang yang
sama di tingkat Asia dimana sebelumnya
Pertamina telah menjadi Winner dalam 2013
dan 2014 Asian MAKE Awards lalu.
Dari 17 Finalis terpilih 9 Winner yaitu Astra Honda Motor, Tower Bersama Infrastucture Group,
Binus University, Rekayasa Industri, Telkom Indonesia, Bank Negara Indonesia, Pertamina, BCA,
dan United Tractors. Dimana tiga besar pemenang 2015 Indonesian MAKE Study Awards, yaitu
Pertamina, Telkom Indonesia, dan United Tractors akan mewakili Indonesia ke tingkat Asia.
Terimakasih banyak KOMETers….Mohon doa restunya kembali agar KOMET dapat kembali
mengharumkan nama Pertamina dan Indonesia dalam 2015 Asian MAKE Study Awards bulan
Desember mendatang.
The More You Share, The More You Get, Let’s Share Knowledge !!!

Oleh : Desy Puspitasari & Tim Internship – QSKM – HR & GA Directorate

Do What You Write
Write What You Do

Oleh : Hilda Yanti & Tim Internship – QSKM – HR & GA Directorate

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

Jumlah pengakses internet terus meningkat seiring
dengan pertumbuhan pengguna perangkat mobile
yang signifikan. Tak hanya orang dewasa, kini anakanak pun semakin akrab dengan dunia maya. Saat ini,
semakin banyak kita menemui anak-anak yang asyik
memainkan smartphone atau tabletnya sendiri tanpa
pengawasan orangtua. Faktanya, memang belum
semua orangtua sadar terkait bahaya yang mengintai
di ranah online.
Oleh karena itu, untuk membantu para orangtua
agar tetap dapat mengawasi anak-anak mereka saat
mengakses ber-online ria, berikut beberapa tips untuk
menjaga anak Anda tetap aman dalam menjelajah
internet, seperti yang dikutip dari laman Mirror.
1. Aman mesin pencari. Google sebenarnya
memiliki fitur yang diberi nama SafeSearch. Fitur ini
dapat menyaring konten dewasa yang muncul dari
hasil pencarian.
2. Atur Restricted Mode di YouTube. Sama seperti
Google, fitur ini dapat menyaring konten dewasa dari
hasil pencarian.
3. Cek pengaturan app store untuk memastikan
anak Anda hanya dapat mengunduh aplikasi yang
sesuai dengan umur mereka dan mereka tidak dapat
membeli item apapun dari aplikasi berbayar tanpa
seizin Anda.
4. Jika anak Anda menggunakan media sosial,
periksa pengaturan privacy untuk memastikan bahwa
mereka hanya dapat berbagi dan chatting dengan
orang yang mereka kenal.
5. Mulai perhatikan alasan anak Anda menjelajah
internet, serta minta mereka untuk menunjukkan hal
yang menarik perhatian mereka di internet.
6. Pastikan bahwa anak Anda selalu memberi
tahukan hal-hal yang mengganggu atau membuat
mereka marah dari internet tanpa membuat merasa
malu atau takut.
7. Selalu diingat bahwa Anda sebagai orang tua
adalah role model bagi anak-anak. Jadi mulailah untuk
memberikan contoh langsung berinternet yang aman
pada anak Anda.•
sumber : http://tekno.liputan6.com

JAKARTA - “Satukan tangan dan hati meraih kemenangan
fitri”, demikian tema yang diambil dalam acara halal bihalal
keluarga besar PWP Direktorat Hulu, di gedung PWP Sim
prug, pada (5/8).
Ketua PWP Direktorat Hulu Atu Syamsu Alam meng
harapkan agar acara tersebut dapat semakin mempererat
tali silaturahmi sesama anggota PWP dan para senior PWP
Dit Hulu. Dalam kesempatan tersebut, Atu Syamsu juga
mengingatkan seluruh anggota PWP sebagai seorang
istri untuk terus mendorong dan memberikan motivasi
kepada para suami agar bekerja keras demi mencapai
visi dan misi Pertamina. “Apalagi disaat kondisi Pertamina
saat ini, dimana harga minyak dunia masih terpuruk dan
berimbas pada kondisi perusahaan. Tentunya dibutuhkan
pekerja yang tangguh dan harus didukung oleh istri sebagai
pendampingnya,”kata Atu.

Foto : KUNTORO

Halal Bihalal PWP Direktorat Hulu
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Acara halal bihalal tersebut juga diisi dengan penyerahan
tali kasih kepada pengurus PWP lama yang akan pindah
tugas mengikuti suami dan diakhiri dengan bersalamsalaman.• Kun

Silaturahmi Tingkatkan Kebersamaan dan Persatuan
PWP Direktorat SDM & Umum
JAKARTA - Ketua PWP Tingkat Pusat Direktorat SDM &
Umum Dwi Titi Daryoto bersalaman dengan pengurus dan
anggota PWP Direktorat SDM & Umum dalam rangka Halal
Bihalal 1436 H di Gedung Wanita Patra, Simprug, pada
Jumat (7/8).
Halal Bihalal dengan tema “silaturahmi meningkatkan
kebersamaan dan persatuan” ini diisi dengan siraman rohani
dari Ustadzah Bunda Ningrum Maurice. Dalam kesempatan
tersebut, pengurus PWP Direktorat SDM & Umum
memberikan souvenir untuk anggota yang akan berangkat
menunaikan ibadah haji tahun ini. Acara ditutup dengan
pemberian doorprize dan makan siang bersama.•PRIYO

Foto : PRIYO

Amankan Anak
dari Pengaruh
Buruk Internet
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Pengesahan Pengurus PWP RU IV Cilacap
Periode 2015 - 2018
CILACAP – Pasca mengikuti Musyawarah Besar dan Penge
sahan Pengurus PWP Pusat untuk Masa Bakti 2015 – 2018
pada bulan Juni, diadakan pengesahan kepengurusan
PWP tingkat wilayah RU IV Cilacap. Pengesahan pengurus
dilakukan oleh Ketua PWP RU IV Cilacap Ketut Nyoman
Sukadana pada (14/7) di Gedung PWP RU IV Cilacap. Acara
dihadiri oleh seluruh pengurus PWP dan KWP RU IV Cilacap.
“Pengesahan ini merupakan kegiatan bidang organisasi
yang sudah ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar PWP
Bab V Pasal 17 ayat 1 dan Anggaran Rumah Tangga Bab III
Pasal 11 dan 12 Ayat 2 yang isinya mengenai pengesahan
kepengurusan PWP dan KWP untuk masa bakti 2015 –
2018,” jelas Ketut pada saat memberikan sambutannya.
Ia juga mengucapkan banyak terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus PWP
dan KWP RU IV Cilacap untuk periode sebelumnya sehingga

Foto : RU IV

sumber :visit-noskeh.blogspot.com

TIPS

PERSATUAN WANITA PATRA

program kerja organisasi PWP RU IV dapat berjalan dengan
lancar dan sukses.
Harapannya, kepengurusan PWP RU IV Cilacap periode
baru ini mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi
perkembangan organisasi dengan tetap mengedepankan
semangat kebersamaan.• RU IV

Foto : MOR IV

“SPBU Mengapung” Pertamina Meriahkan HUT Kota Semarang
Semarang – Jika melihat dari jauh, orang pasti akan
menyangka bahwa Pertamina menelurkan inovasi baru
dengan membuat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
(SPBU) terapung dengan medium perahu. Jangan salah,
ternyata perahu ini hanyalah perahu hias dengan tema SPBU
lengkap dengan Totem khas SPBU dari Pertamina MOR IV
untuk memeriahkan festival perahu hias di Banjir Kanal Barat
Pusponjolo dalam rangka hari jadi ke-468 kota Semarang.
Perahu hias Marketing Operation Region (MOR) IV
bertema SPBU Mengapung mengundang decak kagum para

pengunjung. Promosi produk-produk unggulan baik Bright Gas,
Fastron dan Pertamax menghiasi ornamen “SPBU Mengapung”
Pertamina. Sebanyak 20 perahu hias dari berbagai instansi dan
perusahaan menyemarakkan kegiatan festival perahu hias yang
turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan
Walikota Semarang Hendar Prihadi.
Selain mengikuti festival perahu hias, Pertamina juga me
masarkan produk Bright Gas dan Pertamax dalam acara yang
dikemas ala pesta rakyat ini. Acara ditutup dengan pelepasan
5.000 lampion serta pagelaran wayang semalam suntuk.•MOR IV
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Kunjungan Panglima TNI ke Pertamina

Foto : KUN

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio melakukan tatap muka dengan Direktur Utama
Pertamina Dwi Soejipto di Kantor Pusat Pertamina, pada (11/8). Dalam pertemuan yang berlangsung secara
tertutup tersebut Panglima TNI menyampaikan beberapa hal diantaranya tentang Komitmen TNI terkait
pengamanan obyek vital nasional strategis yang sudah terjalin bersama Pertamina selama ini.•KUN

Foto :PEP BUNYU FIELD

Manajemen PEP Bunyu Field Kunjungi Pemkab Bulungan
TANJUNG SELOR – Tim manajemen PT Pertamina EP (PEP) Bunyu Field melakukan kunjungan kehormatan ke
Kabupaten Bulungan, pada (29/7). Rombongan yang beranggotakan Bunyu Field Manager Rizal Risnul Wathan,
Bunyu LR Assistant Manager Hasanul Ashari, Bunyu HSSE Assistant Manager Pandu Sugarda beserta Perwakilan
rekan pekerja mengawali silaturahmi ke Kapolres Bulungan AKBP Eka Wahyudianta. Selesai melakukan silaturahmi
di Kapolres Bulungan, kunjungan kehormatan dilanjutkan ke kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Drs
Syafril. Topik perbincangan siang itu diwarnai dengan suasana Lebaran di Tanjung Selor sampai dengan pilkada
di Bulungan. Hadir pula dalam suasana keakraban siang itu Kepala Bagian Tata Pemerintah Kabupaten Bulungan
M. Sattar. Rangkaian kunjungan kehormatan di Kabupaten Bulungan ditutup dengan silaturahmi ke Ketua DPRD
Kabupaten Bulungan Syarwani.•WHY

SEMARANG – “Pertamina merupakan perusahaan yang cenderung “sexy” bagi awak media yang setiap
kebijakannya kerap kali menjadi sorotan media. Oleh karena itu strategi kehumasan di Pertamina dilakukan
dengan strategi yang bermacam-macam, setiap issue harus dilihat case by case tidak bisa dipukul rata,” jelas
Sr. SPV External Relations MOR IV saat memberikan pemaparan mengenai strategi kehumasan Pertamina
di wilayah Jawa Tengah, pada forum Klinik Jurnalistik Antara, pada (12/6). Forum Klinik Jurnalistik Antara
yang dihadiri oleh humas-humas di tingkat kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah merupakan forum
silaturahmi antara pejabat humas pemerintah kabupaten/kota. Selain strategi kehumasan dan bagaimana
menangani situasi krisis di media, Roberth juga menjelaskan mengenai peranan humas di Pertamina sebagai
pengelola informasi publik dan sebagai jembatan komunikasi maupun penasihat organisasi.•MOR IV

Foto : MOR IV

Strategi Humas Pertamina pada Klinik Jurnalistik Antara

PURWAKARTA - Bertempat di Ruang Nirwana Wisma Bukit Indah Purwakarta, pada (27/7), berlangsung
Halal Bihalal Keluarga Besar PT Pertamina EP Subang Field untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri 1436
H. Dalam acara tersebut turut mengundang pimpinan dari beberapa perusahaan yang bermitra kerja
dengan PEP Subang Field. Defrian Basya S, selaku Subang Field Manager menyampaikan permohonan
maaf kepada seluruh staf yang dipimpinnya sekaligus menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama
yang baik dari seluruh pekerja maupun mitra kerja PEP Subang Field. “Dengan adanya acara halalbihalal
diharapkan hubungan yang selama ini keruh dan kusut dapat segera diurai dan dijernihkan. Dan pada
akhirnya sinergi yang lebih baik bisa terjalin untuk peningkatan produksi migas di perusahaan yang kita
cinta ini,”ujar Defrian.•PEP SUBANG FIELD

PEP Asset 2 Pacu Semangat Kerja dalam Halal Bihalal
PRABUMULIH - Pjs. Asset 2 General Manager, Patricius Sembiring dalam acara Halal Bihalal
dengan tegas mengajak jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja, berkarya dan memberikan
kontribusi terbaik di bidang migas, meski dalam kondisi ekonomi dan harga minyak dunia yang
belum stabil. Dengan spirit kemenangan hari 1 Syawal, Patricius juga mengajak seluruh entitas Asset
2 untuk mengejar target produksi akhir tahun 2015. Hal tersebut diutarakannya di hadapan jajaran
Manajemen Asset 2, para pekerja, mitra kerja, unsur Muspida Kota Prabumulih yang menghadiri
acara Halal Bihalal 1436 H, serta mitra bisnis PEP di Gedung Patra Ria, Selasa (28/7).•PEP ASSET 2

Foto : PEP ASSET 2

Foto : PEP SUBANG FIELD

Perkuat Persaudaraan untuk Pencapaian Target Produksi

Ramba – Setiap pekerjaan terutama yang
memiliki risiko tinggi wajib memperhatikan aspek
keselamatan baik pada alat kerja hingga para
pekerjanya. Kesadaran akan bahaya di tempat
kerja merupakan perilaku yang harus dibangun
oleh semua pihak sehingga kegiatan operasional
dapat berjalan dengan lancar. Demi mendukung
ini semua diadakan pelatihan Basic Safety Be
havior yang digagas oleh HSSE Pertamina EP
untuk pertama kalinya di Ramba Field.
“Aktivitas pekerjaan di Pertamina EP ini cukup
tinggi yang meliputi kegiatan produksi serta
Work Over Well Service, sehingga kami perlu
menggugah perilaku selamat dalam bekerja.”
ujar VP HSSE Heri Budiarso dalam sambutannya.
Dari data yang dikumpulkan oleh PEP sejak
tahun 2010 hingga saat ini menyebutkan bahwa
kegiatan di lapangan seperti lifting & rigging
menduduki peringkat pertama penyumbang
kecelakaan kerja. Karena itu, Sesuai dengan
kebijakan QHSSE yang disampaikan oleh
President Director PEP Rony Gunawan, mana
jemen tidak memberikan toleransi terhadap
unsafe condition dan unsafe action pada setiap
pekerjaan di lapangan.
Bekerjasama dengan Sentral System
Consulting, pelatihan yang dilaksanakan selama
dua hari ini (30/7 - 31/7) dimaksudkan untuk
mengidentifikasi perilaku peserta sehingga dapat
melakukan observasi terhadap keselamatan
kerja. Dalam pelatihan ini, peserta diajak untuk
melakukan risk assesment pada lokasi kerja
secara langsung sehingga dapat menemukan
identifikasi dan penyebab kondisi tidak aman yang
berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Pada
hari kedua, para peserta diberikan sesi hypno
therapy, mereka diharapkan dapat menanamkan
ke alam bawah sadar mengenai perilaku kerja
aman dan makna tujuan hidup sehingga selalu
mengutamakan keselamatan dalam bekerja.
“Ramba Field sebagai pilot project dari
kegiatan ini, kami mengharapkan bahwa perilaku
dan kesadaran setiap orang dapat meningkat,
budaya yang kurang kita perbaiki sehingga
menumbuhkan kesadaran bahwa setiap pekerjaan
memiliki resiko dan dapat menimpa kita.”
Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi
angka kecelakaan kerja, serta menumbuhkan
kesadaran atas keselamatan. Zero Accident
adalah usaha nyata yang merupakan tanggung
jawab bersama.•RAMBA FIELD
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Direktur Ekplorasi PHE Apresiasi Sumur
WON-1 PHE Randugunting
RANDUGUNTING - Dalam
rangka menunjang kesuk
sesan Sumur Eksplorasi
Wonoputro-1 (Won-1) PHE
Randugunting baik dari sisi
teknis operasional maupun
HSE, Direktur eksplorasi
PHE Rudy Ryacudu beserta
ja ja ra n t im ma naj em en
eksplorasi PHE, VP dan
SM Eksplorasi West Area &
Overseas, Safrizal dan Tony
Sukinto Asikin, VP Technical
s u ppo r t Z a k a r i a H a r u n
mengadakan Management

Wa l k t h ro u g h ( M W T ) k e
Lokasi sumur Wonoputro-1.
Tim eksplorasi dis ambut
oleh GM PHE Randugunting,
Abdul Mutalib Masdar dan
tim.
Sumur Wonoputro terle
tak di Desa Plantungan,
Kabupaten Blora, Jawa
Tengah dan akan dibor tegak
sampai kedalaman akhir
1500 dengan target Utama
batupasir tuban. Sumur ini
merupakan sumur eksplorasi
ke 3 di blok Randugunting.

Dengan mengusung tag
line “unlocking the hidden
potential hydrocarbon”,
sumur ini diharapkan
menjadi sumur kunci atau
sumur pembuka untuk
mendapatkan akumulasi
minyak lainnya di sekitar blok
ini. Sehingga keberhasilan
sumur sangat diharapkan.
Pada saat kunjungan ke
lokasi sumur, kegiatan kun
jungan MWT lebih difokuskan
pada permasalahan HSSE.
Hal ini selain dikarenakan

sumur ini terletak di sekitar
perkampungan, juga berada
di puncak perbukitan.
Secara umum, Direktur
Ekplorasi memberikan ap
resiasi kepada semua tim
Eksplorasi, baik dari PHE
maupun dari Randugunting
yang telah menyiapkan lo
kasi dengan baik. Sumur
Wonoputro-1 sudah ditajak
pada 1 Agustus 2015 dengan
rencana penyelesaian selama
49 hari kerja.•PHE

PTK Sepakat Gunakan Cash Card BNI
JAKARTA - Penandata
nganan nota kesepahaman
antara PT Pertamina Trans
Kontinental (PTK) dan BNI
mengenai penggunaan cash
card unt uk keg iatan ope
rasional perusahaan dilak
sanakan di Ruang Rapat
Direktur Utama PTK, (28/7).
Dalam sambutannya,
Direktur Keuangan & SDM
PTK Sjahril Rachmad Atas
menyampaikan breakthrough
yang dijalankan PTK me
rupakan cerminan dari
yang dilakukan Pertamina.
“Kebijakan perusahaan
untuk mengurangi kegiatan
berkaitan dengan financial
secara manual diharapkan
mampu meningkatkan ke
disiplinan dalam penggunaan
dana yang ada,” ujarnya.
Service yang ditawarkan
BNI berupa cash card untuk
kapal merupakan tahapan
awal. Ke depan, cash card
diharapkan mampu mem
fasilitasi office supply dan

kebutuhan transaksi finansial
cabang.
Mengusung moto cash
less seperti yang dicanangkan
oleh Pertamina Korporat,
Sjahril berharap penggunaan
cash card dapat mengurangi
error, menghindari filing da
lam jumlah besar, serta in
vestasi yang membutuhkan
dukungan perbankan dalam
pengembangan investasi
mengingat bisnis Pelayaran
menjadi sorotan pemerintah
saat ini.
Sementara itu, Pemimpin
Divisi Jasa Transaksional
Perbankan BNI Iwan
Kamarudin mengapresiasi
kesempatan sinergi ini.
“Divisi Transaksional
Banking memang bertugas
untuk memberikan solusi
perbankan yang bertujuan
mempermudah seluruh
pengguna jasa perbankan
dalam melakukan tran
saksinya.Tindak lanjut dari
pembicaraan yang dikem

Foto : PTK

PEP Ramba Field
Bersama Bangun
Perilaku Keselamatan

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

Direktur Keuangan & SDM PTK Sjahril Rachmad Atas berjabat tangan dengan
Pemimpin Divisi Jasa Transaksional Perbankan BNI Iwan Kamarudin sebagai
tanda disepakatinya penggunaan cash card BNI oleh PTK.

bangkan oleh Tim BNI kepada
Tim financial PTK semakin
mendekati realisasinya.
Kam i sedang memikirkan
untuk terus memberikan
nilai tambah tidak hanya
dari sisi pendanaan,
namun mencoba dari sisi
operasional,” ujarnya.
Menurut Iwan, cash card
menjadi salah satu produk
ungg ulan BNI. “Banyak

perusahaan besar maupun
BUMN menilai bahwa
operasional merupakan
faktor penting dalam upaya
perusahaan mencapai profit
yang perlu dipertimbangkan.
Semoga ini merupakan pintu
masuk untuk beragam solusi
PTK yang berkaitan dengan
permasalahan perbankan,”
pungkasnya.•PTK

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bersama Anak
Perusahaannya (AP PHE) menggelar Silaturahmi Keluarga
Besar PHE, di Perkantoran Hijau Arcadia, Selasa (4/8). Acara
ini dihadiri seluruh Direksi PHE, Komisaris Utama PHE yang juga
Direktur Hulu, Direksi Pertamina EP Cepu, Direksi Elnusa, Direksi
PDSI, para VP, GM dan Pekerja PHE dan AP PHE.
Acara diisi dengan penampilan tari anggota PWP PHE,
video drama serta tausiah dari Ustad Subki Al-Buchory. Pada
kesempatan ini juga diumumkan pemenang lomba yang
diselenggarakan selama bulan Ramadhan.
Direktur Utama PHE, R. Gunung Sardjono Hadi meng
apresiasi kegiatan yang mengangkat tema “Putihkan Hati
Dengan Berbagi” ini.

“Secara individu, setiap insan PHE pasti sering berbagi
dengan sesama. Sekarang saatnya pengertian berbagi lebih
difokuskan pada “memberikan yang terbaik untuk perusahaan”,
doing the best,” tegasnya. Ia pun menyontohkan peresmian
Mega Proyek Pertamina Terintegrasi di Donggi Senoro. “Ini
dapat menjadi modal ke depan karena kita telah mendapat
tugas baru untuk mengelola Blok NSP, Blok Arun dan Blok
NSO,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Hulu PT Pertamina,
Syamsu Alam. Ia berharap kinerja PHE ke depannya semakin
bagus. “Saatnya kita untuk berlomba meningkatkan produksi
antar AP,” harap Syamsu Alam memotivasi keluarga besar
PHE.•PHE

Foto : PHE

Putihkan Hati dengan Berbagi
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Foto : WAHYU

andre herlambang
Pj. Direktur Keuangan & Umum
PT Pelita Air Service
dengan Status Diperbantukan

del ahimsar

Vice President Controller,
Finance,
PT Pertamina Geothermal Energy

ario bintoro

Master Data Manager,
Corporate Shared Service,
Direktorat SDM & Umum

Yudi Chandra Adi
Sales Operation Manager,
Corporate Shared Service,
Direktorat SDM & Umum

M. Djuliawan

IT MOR III,
Corporate Shared Service,
Direktorat SDM & Umum

Wirontono Wardojo
Ship Operation II Manager,
Direktorat Pemasaran

SOLO – Untuk menyamakan
visi dan misi Pertamina,
seluruh Dewan Komisaris
Pertamina dan jajaran Direksi
Pertamina melakukan retreat
di Solo, pada (7-8/8).
Direktur utama Pertamina
Dwi Soetjipto mengatakan,
visi Pertamina ke depan
sebagai energy company
bukan oil & gas company.
Untuk itulah dibutuhkan per
samaan pandangan, dari
semua pihak, termasuk
seluruh Direksi dan Dewan
Komisaris.
Tanri Abeng selaku Ko
misaris Utama Pertamina
mengatakan , tugas dari BOC
selain sebagai pengawas dan
penasihat BOC juga sebagai
organ pendukung program
kerja Direksi sehingga sa
saran yang ingin dicapai

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berbicara di depan BOD dan BOC.

bisa terlaksana. “Karena itu,
keduanya harus menyatu,
bersinergi,” ujar Tanri.
Dalam kesempatan ter

sebut, seluruh jajaran Direksi
Pertamina menyampaikan
presentasi tentang rencana
kerja ke depan. Hadir pula

Menteri ESDM Sudirman
Said yang memberikan
dukungan terhadap program
kerja tersebut.•Kun

Dukung Efisiensi Energi, RU III Adakan Upskilling
dan Akreditasi PPS-BFO
Sungai Gerong – Dalam
rangka meningkatkan kom
petensi pekerja khususnya
dalam bidang pengoperasian
boiler, Upskilling dan Akreditasi
PPS-BFO (Bolier Furnace
Optimization) diselenggarakan
bagi pekerja fungsi Produksi
khususnya bagian CD&GP,
CD&L dan Utilities di RU
III. Pembukaan kegiatan
dilakukan oleh Production
Manager, Hendri Agustian
di gedung Salawati HSE TC
Sungai Gerong, Selasa (10/6).
Pelatihan yang berlang
sung selama empat hari ini
terbagi dalam dua tahapan
dan diikuti oleh 20 peserta

yang merupakan pekerja
tingkat pemula. Bagi para
peserta yang lulus, mereka
melanjutkan training akreditasi
lanjutan di hari ketiga dan
keempat.
P ro d u c t i o n M a n a g e r
Hendri Agustian mengatakan,
peningkatan kompetensi SDM
dan standardisasi kompetensi
pekerja merupakan salah satu
perhatian utama perusahaan
dalam rangka meningkatkan
daya saing. Selain itu,
upskilling ini sangat baik
dilakukan guna memperkuat
pemahaman pekerja RU III
dalam pengoperasian bolier
yang dimiliki saat ini.

Foto : RU III

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : WAHYU

Foto : KUNTORO

Foto : ADITYO

BOD dan BOC Adakan Retreat
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Hendri berharap dengan
upskilling ini, para pekerja
dapat memahami dan lebih
meningkatkan kompetensi
yang dimiliki sehingga bisa
berperan dan berkontribusi
aktif dalam menekan ener
gy cost. “Dengan adanya

upskilling ini, dapat se
mak in meminimalisir miss
operation yang berpotensi
mengakibatkan unschedule
shut down. Paling tidak,
hal tersebut bisa menekan
inefisiensi energi dapur RU III,”
pungkasnya.•RU III

Foto : WAHYU

R. Rahmat Wiryawan Moerti
Charter Out Manager,
Direktorat Pemasaran

Dwi Muhammad Abdu

Contract, Claim & Regulation Manager,
Direktorat Pemasaran

Magelang – Salah satu
kegiatan rutin yang dilakukan
fungsi HSSE MOR IV adalah
pembinaan dan pelatihan
Security HSSE MOR IV yang
diadakan selama dua hari.
Bertempat di Depo Pen
didikan Bela Negara Rindam
IV/ Diponegoro, kegiatan
tersebut ditujukan bagi seluruh
security MOR IV (Jateng dan
DIY). Terdapat 30 peserta
perwakilan dari setiap personil
security untuk wilayah MOR IV.
Para peserta mend apat

edukasi mengenai sikap dan
perilaku, pengetahuan serta
keterampilan dengan metode
sharing knowledge. Selain
itu, mereka juga diajarkan
mem
 adamkan api yang
berguna jika suatu waktu
menghadapi keadaan darurat
saat bertugas.
Kegiatan ini menjadi
salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas kinerja,
kemampuan dan kepedulian
personil se curity dalam
mendukung pelaksanaan

Foto : MOR IV

Foto : WAHYU

Pelatihan Pengembangan Budaya Security MOR IV

tugas pengamanan di
perus ahaan. Hal tersebut
terkait dengan tugas pokok
dari fungsi Security dalam
mengamankan perusahaan
berupa aset, personil, mate

rial atau alat peralatan dan
perlengkapan serta kegiatan
perusahaan dari segala ben
tuk ancaman yang berpotensi
menimbulkan kerugian, baik
fisik maupun non-fisik.•MOR IV
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Pembenahan Tata Kelola Arus Minyak
Perilaku Serah Terima Dibenahi – Supply Loss Dimitigasi – Perilaku Menyimpang Dibasmi – Keberhasilan Diapresiasi – Efisiensi Semakin Tinggi – Kinerja Perusahaan Sesuai Visi Misi

Transportation Loss : Ini Lesson Learned
Ketika aktivis PTKAM mengadakan audiensi dengan fungsi Perkapalan Pertamina beberapa
waktu yang lalu, didapatkan kesimpulan bahwa dalam soal mengatasi (atau bahasa sopannya:
mengurangi) losses, Perkapalan Pertamina sudah berbuat banyak untuk kemaslahatan
Pertamina. Dari data Semester-I 2015, sebanyak >4.028 call pengapalan minyak produk,
dan >446 pengapalan crude yang diangkut oleh kapal-kapal yang dioperasikan Perkapalan,
telah dibukukan prestasi bisa menekan losses hingga di bawah 0,1%. Bahkan, untuk KPI
2015, Perkapalan telah mematok kepada fungsi own fleet “R-2 losses” adalah 0,07%. Melihat
kenyataan yang selama ini (mungkin) tidak terangkat ke permukaan, PTKAM mencoba melirik
lebih jauh, kenapa transportation losses (R-2) bisa rendah di Perkapalan Pertamina?
Kuncinya Pengawasan
Saat loading dan discharging fungsi Perkapalan Pertamina melakukan pengawasan
terhadap Loading Master sebagai wakil pihak cargo owner. Termasuk di sini mengawasi
kinerja Independent Cargo Surveyor yang menjadi wakil dari cargo owner. Kemudian terhadap
kinerja petugas darat atau depot, fungsi Perkapalan diwakilli oleh petugas P3 & P2. Di
samping itu petugas pada Marine Terminal Safety Inspector (MTSI) dan PQC adalah pekerja
yang mewakili Perkapalan juga. Sementara pengawasan dari pihak kapal, dilakukan oleh
crew kapal itu sendiri.
Pengawasan saat berlayar pun tak kalah banyaknya, antara lain dengan cara
memerintahkan Nakhoda membuat Laporan Noon Position Kapal. Juga dilakukan Laporan
Electronic Daily Tanker Position. Kemudian ada lagi Laporan Vessel Tracking yang merupakan
sistem online dan real time menggunakan teknologi satelit. Yang tak kalah spesifiknya adalah
secara acak mengirimkan pekerja Pertamina untuk ikut berlayar (khususnya ke kapal-kapal
yang performanya buruk).
Meski demikian, upaya perbaikan ke depan agar bisa lebih baik lagi, sedang dilakukan
oleh Perkapalan Pertamina. Misalnya pemasangan CCTV di kapal, pembentukan Tim Operasi
BUCARLO (Bunker & Cargo Loss) tahun 2015 dengan pelaksanaan sepanjang tahun.
Melanjutkan penerapan status “crew dalam Perhatian dan Pengawasan” terhadap crew kapal
yang bermasalah.
Di samping pengawasan tersebut di atas yang dilaksanakan dengan perbaikan secara
berkesinambungan, juga dilakukan pencegahan losses berkelanjutan, antara lain dengan
Perbaikan atas klausul dalam Charter Party dalam hal pembuatan master program BBM, LPG,
Crude, dan Intermedia; Penandatanganan Pakta Integritas antara Charterer –Owner, antara

Charterer-Crew Kapal; 	
  
Penerapan “Crew
Dalam Pengawasan &
Perhatian” bagi yang
terb ukt i melakukan
pelanggaran; dan
mas ih banyak lagi
pembenahan yang
tengah dilakukan.
S e b a g a i f u n gs i
yang mengoperasikan
kapal-kapal >180 unit tanker (65 unit di antaranya adalah tanker milik Pertamina)
tidak mungkin bagi Perkapalan Pertamina untuk masuk lebih dalam lagi, misalnya
ikut mengatur pihak Shipowner agar memakai crew anu dan tidak memakai crew
anu.
Meski kebijakan yang diperbuat oleh Perkapalan Pertamina sejauh ini baru
berupa masukan kepada Shipowners yang kapalnya disewa Pertamina, agar tidak
mempekerjakan crew yang pernah bermasalah (misalnya, selalu membukukan
losses tinggi, atau di kapalnya ditemukan alat tambahan yang berindikasi ke arah
penyimpangan) selama bekerja di kapal-sewa yang dioperasikan Pertamina,
tokh kebijakan tersebut cukup berhasil menekan losses yang (selama ini) ber
kepanjangan terjadi di sisi angkutan laut dan sungai.
Ternyata untuk mewujudkan pembenahan losses menyeluruh tersebut, kalau
kepala fungsi terkait serius mau berubah, bisa diwujudkan. Buktinya Perkapalan
Pertamina yang di tahun-tahun laloe dikenal transport losses (R-2) kapal-kapal yang
dioperasikannya di atas ambang toleransi (> 0,1%), sekarang tidak lagi demikian.
Kalau saja discrepancy yang dikenal dengan sebutan losses (R1) yang terjadi
di Kilang, dan (R3) yang terjadi ketika minyak dibongkar kapal di TBBM, serta (R4)
yang terjadi ketika minyak masuk ke tangki-tangki darat TBBM tidak melebihi
ambang toleransi (0,3%) betapa bahagianya kita, karena Tim PTKAM Korporat
bisa menunaikan tugasnya sebagaimana yang diamanahkan Direksi dalam S.Print.
No.010/2015. Tapi….,kenyataannya? Sudah tentu kepala fungsi di beberapa RU,
dan kepala fungsi di beberapa MOR akan bisa menjawabnya sendiri…• PTKAM

Program PTKAM Fase Tiga untuk Mitigasi Losses yang Terjaga
Dalam rangka melaksanakan kinerja PTKAM yang telah memasuki tahap III, Tim PTKAM
melakukan tahap III rencana kerjanya yakni Corrective Action yang terdiri dari Perubahan Sistem
& Prosedur, Kesiapan Alat/Peralatan/Sistem Serah Terima Minyak, dan Pengendalian Personil.
Hal tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dari awal pembentukan tim PTKAM.
Dalam teknis pelaksanaan dan pembentukannya, usulan perbaikan tersebut dipilih dari
berbagai aspirasi Pekerja yang ada di level operasional seperti quotes dari salah satu Pekerja

di bawah ini.
“Mempersiapkan sumber daya manusia / pekerja Laut.
Kondisi saat ini, kapal baru dari beberapa ukuran DWT yang umurnya sudah cukup
tua. Peremajaan diperlukan sebagai upaya untuk membuat kegiatan operasional
lebih ekonomis.
Beberapa kapal milik sendiri saat ini di awaki oleh senior officer PWT, dikarenakan
kekurangan pekerja PWTT. Hal ini memerlukan perhatian pihak terkait dalam
mempersiapkan sumber SDM yang matang, cakap, dan berintegritas. Hal ini mesti
dilakukan demi menghindari praktek penyelewengan oleh crew kapal milik maupun
charter dikarenakan adanya kesempatan yang terbuka secara sistem. Seluruh fungsi
terkai bisa lebih siap dan berani menyampaikan ke manajemen akan kendala yang
dihadapi. Dengan memperkerjakan pekerja PWTT sebagai senior officer diatas kapal
harapan saya bisa mencegah penyelewengan BBM” – TBBM x
Masukan Pekerja tersebut dan masukan masukan pekerja lain menunjukkan
bahwa kebutuhan memperbaiki alat, peralatan, personil dan sistem yang meng
akomodir semua kebutuhan kegiatan serah terima minyak mutlak dibutuhkan di
lapangan. Pembenahan itulah yang diinginkan dan sedang diusahakan pada tahap
ke III ini demi mencapai kinerja yang ciamik bagi Perusahaan.
Seluruh kerja keras tersebut harus didukung oleh para Pekerja demi kemajuan
Perusahaan. Itu berarti dukungan kita sebagai Pertamina. Tidak perlu terlihat oleh
publik, kinerja bersama secara kolektiflah yang akan memajukan bangsa. Mengutip
istilah seorang bijak “Bagai telur mata sapi, bukan sapi yang bertelur, bukan ayam
yang bernama”
Pertamina Jaya! Jaya!•PTKAM

Bagi Pekerja yang memiliki Pengetahuan, Pengalaman & Informasi terkait dengan tata kelola dan serah terima minyak, dapat menyerahkannya dalam bentuk
tulisan maksimal 2 lemmbar halaman A4 melalui email ptkam@pertamina.com yang akan dimuat di kolom ini.
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JAKARTA – Sebagai urat nadi distribusi minyak dan gas Pertamina, Shipping memacu
diri untuk selalu menyediakan kapal yang handal secara optimal dan efisien. Salah satu
upaya yang dilakukan adalah memastikan kegiatan operasional tetap sesuai regulasi dan
terus berinovasi menyesuaikan perkembangan di dunia perkapalan. Sesuai Peraturan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. HK.103/1/4/DJPL-14 tentang Pelaksanaan Dock
(Pelimbungan) Kapal Berbendera Indonesia, pemeriksaan kapal dapat dilakukan dengan
metode UWILD (Underwater Inspection In Lieu of Drydocking). UWILD merupakan aktivitas
pemeriksaan bagian bawah kapal tanpa kapal harus naik ke galangan.
UWILD merupakan inovasi-alternatif pengganti intermediate survey yang dapat
dilakukan pada kapal-kapal yang berumur di bawah 15 tahun. Pada umumnya, intermediate
survey dilaksanakan dengan sistem dry docking dimana kapal diharuskan naik ke galangan
dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun dengan menggunakan metode
UWILD, kapal tidak perlu naik ke galangan, melainkan kapal tetap di laut dan diperiksai
menggunakan sistem penyelaman bawah air. Berbagai benefit yang diperoleh dalam
implementasi UWILD didapat dari sisi waktu yang lebih cepat, biaya yang lebih murah,
dan commission days kapal yang meningkat. Dalam pelaksanaannya, UWILD diawasi
langsung oleh Class baik Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) maupun IACS Member seperti
ABS, LR dan DNV dimana semua persyaratan telah dipenuhi sebelum pelaksanakannya.
Adanya kebutuhan operasional Pertamina mengakibatkan waktu off hire akibat
pelaksanaan docking perlu ditekan. UWILD merupakan solusi yang dapat memangkas
waktu sampai dengan 50% waktu dibandingkan docking di galangan. Salah satu
contoh adalah UWILD pada kapal Gamkonora yang dilaksanakan pada 28 Mei - 2 Juni
2015 dengan total waktu off hire hanya 6 hari jauh dibanding pelaksanaan dry dockingintemediate survey yang umumnya menghabiskan waktu sampai 20 hari. Implementasi

Foto : SHIPPING

Penerapan UWILD pada Kapal Milik sebagai Strategi Efisiensi Waktu dan Biaya

Pelaksaan UWILD di kapal Gamkonora dengan aktivitas penyelaman bawah air dengan diawasi dari main deck kapal
Gamkonora.

UWILD juga menghemat biaya dari 20 miliar rupiah apabila dibandingkan alokasi awal
anggaran pelaksanaan dry docking. Selain kapal Gamkonora, beberapa kapal di Own
Fleet juga telah berhasil mengimplementasikan UWILD diantaranya Sambu, Sei Pakning,
Sungai Gerong, Galunggung dan Abherka.• TCF - OWN FLEET
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Field Sangatta : Mengelola Ladang Tua
Supaya Tetap Gaya

HULU TRANSFORMATION CORNER

Sangatta – Adalah fakta setiap ladang migas reservoirnya

alami dan melakukan optimasi sumur-sumur existing, an

migas merupakan unrenewable energy. Maka, tantangan

perf ormance masing-masing sumur diatur berdasarkan

yang paling utama untuk meningkatkan produksi di la
pangan sepuh, itu adalah bagaimana kreatifitas pengelola
dalam menahan lajunya natural decline agar kinerja seluruh
aset takkan pernah rapuh. Dari perspektif tersebut, kita
mengalkulasi kinerja produksi Pertamina EP (PEP) Asset
5 Field Sangatta yang tidak hanya berhasil menahan laju
penurunan alami saja, namun mampu meningkatkan produksi
sepanjang semester I/2015.
“Kinerja produksi minyak Field Sangatta selama semester
I/2015 rata-rata sebesar 1.212 barel minyak per hari (BOPD),
atau 111,9 % dari target Year To Date (YTD) 2015. Sementara
produksi gas adalah 149.46 juta kaki kubik gas per hari
(MMSCFD), 380.31% dari target YTD 2015, demikian papar
Field Manager Sangatta, Abdul Muhar melalui surat elektronik
(7/8). Menurut Muhar, demikian ia akrab disapa, bila dibanding
dengan lapangan-lapangan lainnya di lingkungan Pertamina
EP produksi sebesar itu termasuk marginal. Meski demikian,
hal tersebut tidak membuat jajaran Field Sangatta berkecil
hati. Justru dengan kondisi itu mereka merasa tertantang
untuk terus melakukan berbagai inovasi dan meningkatkan
kerjasama tim, sehingga produksi lapangan Sangatta yang
termasuk asset tua tetap gaya, serta
mampu berkontribusi dalam menambah
pundi-pundi perusahaan.
Lebih lanjut Muhar, menjelaskan pe
ningkatan produksi yang dipetik tersebut
tidak terlepas dari keberhasilan mereka
mempertahankan lajunya penurunan

tara lain optimasi dengan metoda lifting, pump sizing, dan
potensinya. Di samping itu, dilakukan juga reopening sumursumur suspend yang masih potensial dengan pertimbangan
data pengukuran terbaru dan performance sumur. “Hal ini
kami lakukan untuk menjaga angka produksi tetap terpelihara.
Sebab, sejak 2013 tidak ada aktivitas pengeboran baru di
Field Sangatta,” ujar Muhar mewartakan aktifitas operasi di

Foto : DIT. HULU

akan mengalami fase depleted, karena sumberdaya alam

16

Field Sangatta. Lewat berbagai langkah inovasi yang dilakukan
jajaran pekerja di Field Sangatta, selain berhasil meningkatkan
produksi juga sukses dalam penghematan biaya operasi
sebesar Rp. 6,4 miliar per tahun. Penghematan ini didapat
dari: (1) Sludge removal, rekayasa ulang Free Water Knock
Out System untuk memperbaiki kualitas pemisahan sebesar
Rp. 4.300.000.000,00, (2) Remapping dan revitalisasi pompa
injeksi bahan kimia sebesar Rp. 150.000.000,00, (3) Revitalisasi
pompa injeksi sebesar Rp. 650.000.000,00. (4) Regrouping
sumur Produksi berdasarkan tekanan, (5) Pembuatan saringan
untuk strainer sebesar Rp. 48.000.000,00, serta (6) Evaluasi
dan reengineering system pemanasan crude oil/heater treater
sebesar Rp. 1.300.000.000,00. “Kondisi dunia perminyakan
yang sedang lesu memicu dan memacu kami melakukan usaha
penghematan di semua lini kegiatan dengan tetap fokus pada
peningkatan produksi, atau minimal mempertahankan produksi
yang ada,” tambah Muhar.
Selain dari faktor teknis operasional, tambah Muhar faktor
sosiologis seperti membina hubungan yang harmonis dengan
masyarakat atau komunitas sekitar, juga sangat berpengaruh
terhadap kelancaran produksi. “Sebagai bagian dari komitmen
kelancaran operasi perusahaan, membangun sinergi dengan

Aktivitas Pompa Angguk-3, Field Sangatta (Kalimanta Timur)

para stakeholder adalah hal mutlak harus dilakukan, serta
tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan operasional secara
umum,” imbuh Muhar.
Dalam konteks tersebut perusahaan berupaya mem
bangun komunikasi yang baik, sejak dini dengan semua
pihak melalui program corporate social responsibility (CSR),
seperti pemberdayaan masyarakat sekitar, perawatan
lingkungan, dan pelestarian alam. Pada Juni 2015 yang
lalu, Pertamina EP melalui program tersebut memperoleh
penghargaan bergengsi dalam acara Indonesia Green
Awards 2015 untuk kategori pelestarian lingkungan.
Suatu anugerah tertinggi untuk insan perindustrian dan
lingkungan yang diakui oleh pemerintah Indonesia. “Pola
ini dirasakan efektif untuk meminimalisir konflik sosial yang
terjadi, sehingga operasi dapat berjalan dengan lancar,
produksi dapat ditingkatkan, dan sebagian profit yang
diperoleh ‘dikembalikan’ kepada masyarakat dalam bentuk
tanggung jawab sosial secara berkesinambungan,” pungkas
Muhar.•DIT. HULU

Direktur Utama Pertamina di Economic Challenge :
JAKARTA - “Di dalam mem
bangun kemandirian pere
konomian ini, tentu saja aspek
energi dan aspek pangan
sangat penting. Yang menjadi
tantangan adalah bagaimana
kita mengejar ketertinggalan.
Misalnya di sektor energi,
bagaimana kita sudah cukup
lama tidak berinvestasi di
sektor infrastruktur dan hilir
migas yang membuat segala
sesuatunya menjadi mahal.
Saya kira itu yang harus
dikejar ke depan.”
Demikian dikatakan Di
rektur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto dalam forum
Economic Challenge di
stasiun Metro TV, Selasa
(11/8). Diskusi yang dipandu
presenter Suryopratomo
menghadirkan 4 pimpinan
puncak BUMN besar di In
donesia, yaitu Dirut Bank
Mandiri Budi Gunadi Sadikin,
Dirut Pertamina Dwi Soetjipto,
Dirut Garuda Indonesia Arif

Wibowo dan Dirut Semen
Indonesia Suparni.
Te m a d i s k u s i y a n g
diangkat berkaitan dengan
peringatan 70 tahun ke
merdekaan, yaitu apa yang
telah dicapai setelah 70
merdeka dan bagaimana
bangsa ini menatap masa
depan.
Diskusi menghadirkan
4 eksekutif puncak BUMN
tentulah bukan tanpa alasan.
Saat ini, Indonesia memiliki
119 BUMN. Revenue BUMN
di tahun 2014 adalah hampir
mencapai Rp 2.000 Triliun
dengan laba bersih Rp 154
Triliun. Sumbangan pajak
BUMN sebesar Rp 171 Triliun.
Aset BUMN di tahun 2014
mencapai Rp 4.580 Triliun.
Selama ini, Pertamina
menjadi lokomotif yang meng
gerakkan kebangkitan pere
konomian Indonesia. Karena
itu, menghadapi tantangan
saat ini Pertamina menetapkan
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Membangun Daya Saing Indonesia

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menegaskan pihaknya selalu berusaha maksimal untuk menjadi lokomotif perekonomian bangsa ini demi tercapainya
kedaulatan energi di tanah air.

5 Prioritas Strategis untuk
mencapai kemandirian energi
di tanah air.
“National energy company

tentunya akan berperan
untuk mengaamankan ke
butuhan-kebutuhan energi
kita, khususnya migas. Ke

mandirian energi tentu akan
bisa terbangun kalau ada
aspek kedaulatan energi dan
pangan kuat. Sehingga itu

akan membangun daya saing
negara kita dalam kancah
perekonomian global,” tam
bah Dwi.•URIP

