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Kesetiakawanan Sejati
timing, size, target,
dan risk dalam efisiensi
struktur pendanaan
Beberapa waktu terakhir media massa nasional dan
internasional marak memberitakan rencana Pemerintah untuk
menaikkan harga BBM bersubsidi dengan opsi kenaikan
sebesar Rp 500-1.500 per liter. Rencana kenaikan disebabkan
karena Pemerintah dapat mengalami defisit anggaran jika
subsidi BBM terus membengkak, serta tren kenaikan harga
minyak mentah ICP yang jauh melewati parameter APBN
sebesar USD 90 per barel. Sebagai informasi, harga minyak
mentah di pasar berjangka sempat naik ke level USD 110
per barrel pada 1 Maret 2012. Sementara itu, harga rata-rata
ICP periode Januari 2012 mencapai USD 115,91 per barel.
Beberapa pelaku pasar keuangan memprediksi, kenaikan harga
BBM subsidi akan menyumbang inflasi sebesar 0,7% untuk
setiap kenaikan 10% dari harga jual BBM subsidi. Sehingga,
jika Pemerintah memutuskan kenaikan harga sebesar Rp 1.500
per liter, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan inflasi
tahunan bertambah 2,3%. Terlepas dari rencana kenaikan
harga BBM, tahun ini Pemerintah juga berniat menaikkan harga
Tarif Dasar Listrik (TDL). Berdasarkan perkiraan Danareksa
Research Institute, inflasi total 2012 berpeluang mencapai
8,2% jika Pemerintah positif menaikkan harga BBM serta TDL
tersebut, meningkat dibandingkan perkiraan Pemerintah pada
awal tahun 2012 sebesar 5,5%.
Rencana tersebut ditanggapi positif oleh sebagian besar
pengamat ekonomi karena pengurangan subsidi BBM dapat
dialihkan untuk subsidi lain yang dapat menggerakkan ekonomi,
seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Selain itu, rencana ini sebenarnya sudah dihembuskan oleh
Pemerintah sejak tahun 2011 sehingga publik dan pelaku
ekonomi sudah “siap mental”. Namun, tertundanya keputusan
Pemerintah menyebabkan ketidakpastian bagi iklim usaha
di Tanah Air. Lebih jauh, para pelaku ekonomi memandang
perlunya kepastian kebijakan tersebut bagi pengambilan
keputusan bisnis mereka.
Di sisi lain, perkiraan kenaikan inflasi menjadi sentimen
negatif bagi pergerakan Surat Utang Negara (SUN) di
pasar sekunder. Pasalnya, tingkat inflasi yang tinggi akan
menggerogoti kupon bunga yang seharusnya dinikmati
investor. Hal ini tercermin dari naiknya yield rata-rata SUN
bertenor 10 tahun periode 1-29 Februari sebesar 4,5%, dari
5.303 pada penutupan 31 Januari 2012 menjadi 5.545 pada
penutupan 29 Februari. Ini berarti, kupon bunga yang semula
diharapkan investor akan berkurang. Kondisi pergerakan SUN
tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi korporasi yang akan
masuk ke pasar obligasi global karena investor internasional
akan menggunakan SUN sebagai benchmark bagi instrumen
obligasi korporasi dari Indonesia. Untuk itu, korporasi perlu
memperhatikan waktu (timing), volume investasi (sizing), tujuan
investasi (target), dan tingkat risiko (risk) untuk memperoleh
struktur pendanaan yang efisien dan optimal.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.

bagi Masyarakat Merapi
Pertamina dan Kodam IV/
Diponegoro meresmikan
infrastruktur bagi
masyarakat Merapi
sebagai wujud Pertamina
Peduli dan Karya Bhakti
TNI AD. Infrastruktur
yang merupakan program
Rehabilitasi Pasca
Bencana Gunung Merapi
itu mencakup sarana
kesehatan, pendidikan
dan tempat ibadah.

MAGELANG - Infrastruktur
senilai Rp 2 miliar lebih tersebut
meliputi satu unit Puskesmas
di Dusun Setran, Desa Banyu
dono, Kec. Dukun; satu unit
Masjid di Dusun Dowakan,
Desa Jumoyo, Kec. Salam,
dan satu unit Sekolah Dasar
di Dusun Purwosari, Desa Si
rahan, Kec. Salam. Ketiganya
sudah bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat, setelah dires
mikan pada Jumat (2/3), oleh
Direktur Utama Pert amina
Karen Agustiawan, Pangdam
IV/Diponegoro Mayjen TNI
Mulhim Asyrof, disaksikan
Bupati Magelang Singgih
San yoto, perwakilan dari
Gubernur Jawa Tengah serta
berbagai elemen mas yar a
kat. Peresmian dimulai de
ngan peninjauan gedung
Puskesmas Patra Kartika yang
berlokasi di Dusun Setran,
berlanjut ke Masjid Ar Rakhman
Dusun Dowakan, dan berakhir
di Sekolah Dasar Patra Kartika
di Dusun Purwosari.
Dalam sambutannya Karen
menyampaikan, pembangunan
sejumlah infrastruktur tersebut

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan terlibat langsung
dalam kegiatan posyandu di Puskesmas Patra Kartika di Desa
Dusun Setran, Desa Banyudono, Kec. Dukun, saat meninjau
puskesmas bantuan Pertamina Peduli dan Karya Bhakti TNI AD.

merupakan bagian dari tang
gung jawab sosial Pertamina
dalam memulihkan kegiatan
masyarakat pasca bencana
Gunung Merapi. “Kami ber
harap sarana dan prasarana
tersebut dapat dimanfaatkan
sebaik-baiknya oleh masya
rakat,” papar Karen.
Sementara itu Pangdam
Mayjen TNI Mulhim Asyrof
mengungkapkan bant uan
tersebut merupakan bentuk
kesetiakawanan sejati. “Mudahmudahan momentum ini bisa
memberikan pencerahan bagi
masyarakat,” katanya.
Menurut Bupati Magelang
Singgih Sanyoto, sinergi
Pert amina dan Kodam IV/
Diponegoro merupakan bentuk

nyata kepedulian yang tepat
sasaran dan tepat manfaat.
“Apa yang dilakukan Perta
mina bisa menjadi contoh
bagi perusahaan nasional lain
dalam ikut andil menyukseskan
pembangunan nasional. Khu
susnya, membangun kembali
wilayah ini sehingga bisa
menumbuhkan banyak ha
rapan,” ujar Singgih.
Lebih lanjut Karen me
nyampaikan, fasilitas pus
kesmas yang diresmikan
meliputi ruang Unit Gawat
Darurat (UGD), ruang poli dan
periksa, ruang loket rekam
medik, administrasi, ruang
perawat dan dokter, apotik,
serta ruang tunggu. Sementara
bangunan SD Patra Kartika

terdiri dari enam ruang kelas,
ruang guru beserta staff,
ruang Kepala Sekolah, UKS,
perpustakaan, laboratorium
komputer, mushola lengkap
dengan sarana penunjang
seperti meja, kursi dan lemari.
Sebelumnya, Pertamina
dan Pangdam IV/Diponegoro
juga telah menyelesaikan
program rehabilitasi jangka
pendek berupa 50 unit hunian
sementara, satu puskesmas,
dan satu mushola bagi
warga Dusun Kuwang, Desa
Argomulyo, Kec. Cangkringan,
senilai Rp 660.779.000. Se
hingga total bantuan yang ter
salurkan untuk korban Merapi
mencapai Rp 2,7 miliar.•SAHRUL
HAETAMY ANANTO/DEWI SRI UTAMI
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MISI
Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

PERTAMINA
TERUS BERGERAK

Dalam mencapai visi dan misinya,
Pertamina berkomitmen untuk
menerapkan tata nilai sebagai berikut:

Clean (Bersih)
Dikelola secara profesional,
menghindari benturan kepentingan,
tidak menoleransi suap, menjunjung
tinggi kepercayaan dan integritas.
Berpedoman pada asas-asas tata
kelola korporasi yang baik.

Competitive (Kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala
regional maupun internasional,
mendorong pertumbuhan melalui
investasi, membangun budaya sadar
biaya dan menghargai kinerja.

Confident (Percaya Diri)
Berperan dalam pembangunan
ekonomi nasional, menjadi pelopor
dalam reformasi BUMN, dan
membangun kebanggaan bangsa.

Customer Focused (Fokus
pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan
pelanggan, dan berkomitmen untuk
memberikan pelayanan terbaik
kepada pelanggan.

Commercial (Komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan
orientasi komersial, mengambil
keputusan berdasarkan prinsipprinsip bisnis yang sehat.

Capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan
pekerja yang profesional dan
memiliki talenta dan penguasaan
teknis tinggi, berkomitmen dalam
membangun kemampuan riset dan
pengembangan.

Foto : DOK. PERTAMINA

TATA NILAI

Pengantar Redaksi:
Peningkatan produksi Hulu terus dilakukan Pertamina,
karena hampir 41 persen dari kegiatan perusahaan
berada di Direktorat Hulu. Hal itu diungkapkan Direktur
Utama Pertamina, Karen Agustiawan di hadapan
pekerjanya. Menurutnya, tugas berat memang bera
da di punggung Direktorat Hulu. Berikut cuplikan pe
maparannya.
Saya pribadi akan bantu semaksimal mungkin agar
semua berhasil sesuai target yang ditentukan. Apalagi
jajaran direksi lainnya sudah berkomitmen bahwa prinsip
Pertamina ke depan agressive upstream, dan itu sudah
dituangkan dalam kontrak manajemen.
Bukan berarti yang lainnya tidak penting. Tetap
sama pentingnya. Hanya porsinya yang berbeda.
Untuk Direktorat Pemasaran dan Niaga sendiri ada
beberapa unit bisnisnya yang mulai menanjak naik,
misalnya Pelumas, Aviasi, BBM Industri, dan sebagainya
yang telah mampu memberikan kontribusinya kepada
perusahaan.
Dilihat keberhasilan Pertamina di tahun 2011 lalu,
yang berhasil meraih penghargaan dari Finance Asia
sebagai The Best Deal of The Year, saat Pertamina
masuk ke pasar untuk global bond. Itu menandakan
adanya dukungan terhadap peningkatan soft ratting
Indonesia menjadi invesment besar, yang tadinya B
minus menjadi triple B minus.
Pertamina merupakan fundamental ketahanan energi
naional, yang ditargetkan pada tahun 2012 sebesar
950.000 barel per hari. Sementara produksi pada tahun
2011 ditutup pada poin 102.000 barel per hari.
Nah, salah satu cara mempertahankan penigkatan
produksi atau menjaga ketahanan energi Indonesia ke
depan adalah melalui merger dan akuisisi. Mengapa?
Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bahan bakar
minyak (BBM) masyarakat kian meningkat setiap
harinya.
Untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut
kita harus bisa memformulasikan strategi yang tepat dan

juga menterjemahkan rencana kerja yang kongkrit dari
semua sektor. Untuk kontek jangka pendek acuannya
adalah RKAP 2012 dan jangka panjang 2015.
Kita masih ingat sudah menetapkan strategi dari
perusahaan, yaitu agresive upstream dan profitable
down stream. Dari sektor hulu kita ingin menjamin
kapabilitas dan juga pencapaian target produksi melalui
inisiatif-inisiatif lainnya, selain organik maupun merger
dan akuisisi.
Tetapi itu semua tidak mungkin terjadi tanpa didukung
sumber daya manusia (SDM) yang capable dan fully
committed. Saya sudah mengamati selama empat tahun
di Pertamina, masih ada yang belum optimal dalam
pengerjaannya, yaitu manajemen proyek yang andal.
Di satu sisi dukungan pendanaan perusahaan sudah
cukup kuat, karena itu sudah dibuktikan dengan adanya
respon yang positif terhadap global bond Pertamina
yang mendapatkan The Best Deal of The Year. Untuk itu,
perlu dilihat bahwa kedepan Pertamina harus mampu
membulatkan struktur deal yang baik. Jadi harus ada
integrasi yang baik antara aspek bisnis dan legal.
Di tahun 2012 ini, aspek bisnis dan legal harus
dikedepankan disetiap proyek. Manajemen dan mitigasi
risiko serta isu-isu legal administratif harus teridentifikasi
jauh hari sebelum sebuah proyek berjalan.
Sementara fungsi hilir keberhasilannya adalah daya
saing kilang. Tentunya melalui peningkatan kompleksitas
kilang. Apalagi kita sudah melakukan ground breaking
RFCC dan menghargai tentang crude oil management
system yang mampu mengurangi kerugian di kilang.
Trading and storage ini juga untuk mendapatkan nilai
dari kegiatan trading dan strorage dan ini merupakan
salah satu keberhasilan kita untuk energy security di
kemudian hari.
Cita-cita besar bersama sampai tahun 2015 serta visi
dan misi perusahaan yang sudah disepakati bersama
merupakan visi yang sangat idealis dan memang dapat
terukur. Pekerjaan rumah kita ini untuk mewujudkan visi
dan misi. Ini harus ada hasil yang kongkrit dan dapat
dicapai pada setiap tahapannya.•NILAWATI DJ

EDITORIAL

Kami Siap!
Akhirnya pemerintah melalui Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral duduk bersama
dengan DPR membahas rencana kenaikan harga
Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi pada 28
Februari lalu. Ini dilakukan untuk mengurangi
beban fiskal. Ada dua opsi yang diajukan
pemerintah. Pertama, kenaikan harga jual
eceran Premium dan Solar sebesar Rp 1.500
per liter. Kedua, pemerintah mematok subsidi
tetap BBM sebesar Rp 2.000 per liter untuk
Premium dan Solar, dengan risiko harga BBM
akan fluktuatif mengikuti harga minyak dunia.
Walaupun belum ada keputusan apapun
berkaitan dengan hal itu, ini merupakan sebuah
langkah maju setelah lebih dari setahun wacana
pembatasan BBM bersubsidi bergulir. Pertamina
sebagai satu-satunya BUMN yang menjalankan
fungsi pengadaan dan penyaluran BBM di
Indonesia sudah siap bahkan telah melakukan
langkah-langkah strategis mengantisipasi
keputusan yang akan diambil kedua lembaga
negara tersebut.
Ini adalah challenge bagi Pertamina dalam
menjalankan bisnisnya. Di tengah persaingan
bisnis BBM retail yang semakin terbuka dengan
masuknya perusahaan asing ke Indonesia,
Pertamina tetap harus menjalankan dua pe
ran sekaligus. Di satu sisi, Pertamina harus
membuktikan kepada pemegang saham yang
notabene adalah pemerintah, bahwa ia mampu
berfungsi sebagai sebuah entitas bisnis murni
yang profit oriented. Namun di sisi lain, semangat
Indonesia first tetap harus dikedepankan karena
BUMN ini adalah ‘milik’ rakyat Indonesia. Milik
bangsa ini.
Untuk itu, Pertamina terus berbenah untuk
mendukung apapun keputusan yang diambil
pemerintah. Termasuk membenahi strategi
penjualan BBM non Public Service Obligation
(PSO) yang diperkirakan ikut terdongkrak.
Menurut Direktur Pemasaran & Niaga Perta
mina Djaelani Sutomo, kesiapan Pertamina telah
ditunjukkan sejak wacana pembatasan BBM
Bersubsidi digulirkan pada akhir tahun 2010 lalu.
Pembenahan pun telah dilakukan jajarannya.
Infrastruktur pendukung ketersediaan BBM
non subsidi di tanah air sudah siap sekitar 70
persen. Strategi bisnis BBM non PSO pun
sudah disiapkan. Berbagai langkah peningkatan
pelayanan dan mutu produk dilakukan untuk
memenangkan persaingan di pasar BBM non
subsidi dengan kompetitor asing.
Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan
pemerintah ketika palu telah diketuk sebagai
tanda disepakatinya salah satu opsi di atas.
Seperti diingatkan oleh Direktur Eksekutif
Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto,
semestinya pemerintah menjalankan prinsip
sederhana : pemain lain silakan saja masuk,
asalkan juga membawa manfaat nyata dalam
peningkatan ketahanan energi nasional.
Caranya, bisa dengan mewajibkan pemain
asing melakukan pengolahan di kilang dalam
negeri seperti yang dilakukan Pertamina, atau
melindungi “price” untuk menghindari aksi
banting harga. Dengan perlindungan itu, berarti
ada mekanisme harga yang harus diatur.
Apapun hasilnya nanti, semoga pemerintah
sebagai pemegang saham di BUMN ini, dapat
bersikap bijak agar tak ada kesan Pertamina se
perti ‘dianaktirikan’ oleh orangtuanya sendiri.•
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Program Pemetaan Proses dan Role Model Handling :

Standarisasi Oil Handling pada Lini Pertamina
Pertamina telah membangun proses bisnis di tahun

ini adalah adanya standarisasi oil handling diseluruh

2007 dengan mengacu pada Process Classification

lini Pertamina dengan roles yang jelas dari masing-

Framework yang dikeluarkan oleh American Productivity

masing fungsi. SBP juga akan mengidentifikasi gap

& Quality Center. Prsoes bisnis ini diperkaya di tahun

dan room for improvement dari existing oil handling

2010 dengan menambahkan proses-proses yang

dengan mengumpulkan sumbang saran internal dan

terdapat dalam SAP. Namun kondisi saat ini masih

external benchmarking dengan perusahaan NOC/

terdapat perbedaan oil handling antara satu atau lebih

IOC sejenis. Deliverables akhir yang diharapkan

fungsi di Pertamina. Hal itu terjadi diakibatkan adanya

adalah tersusunnya single Sistem Tata Kerja yang

Sistem Tata Kerja Perusahaan yang saling bertentangan

menjadi acuan seluruh fungsi dalam melaksanakan

antar Fungsi.

oil handling. Pada awal tahun SBP telah mereview
STK terkait dengan oil handling. Pada bulan Februari

Metode penyusunan Sistem Tata Kerja yang dapat

melakukan site visit ke Depot Plumpang, Depot

digunakan pada umumnya ada dua metode. Yaitu,

Balongan dan Refinery Balongan. Pada kegiatan

metode pendekatan fungsi dan metode pendekatan

tersebut dilakukan pemetaan terhadap proses

proses. Metode yang pertama tidak memerlukan

pemetaan oil handling dari end customer hingga

tingkat koordinasi dan diskusi yang detail dan lama.

ke proses di refinery. Proses pemetaan dilakukan

Proses penyusunan metode ini sangat sederhana dan

dengan mereview STK dan interview dengan fungsi

singkat. Banyak fungsi melakukan penyusunan STK

yang terkait. Pada bulan ketiga SBP akan melakukan

menggunakan metode ini. Sehingga sebagian besar

site visit ke depot pengumpul balongan dan EP-

Sistem Tata Kerja disusun berdasarkan aktifitas yang

Klayan.

dilakukan oleh fungsi tersebut dalam oil handling.
Program pemetaan proses dan role oil handing
Sebagai contoh adalah proses 7 dari gambar

yang sedang berlangsung saat ini, mengacu kepada

dibawah. Pada proses transfer produk dari refinery ke

metode penyusunan berdasarkan proses. Metode

depot terdapat sistem kerja yang dibangun oleh fungsi

ini memerlukan kordinasi dan konsolidasi mengenai

refinery dan terdapat sistem tata kerja yang disusun

proses pelaksanaan kegiatan sebelum disusun Sistem

oleh fungsi depot. Hal tersebut dapat menyebabkan

Tata Kerja. Hal yang perlu disusun bersama adalah

adanya perbedaan proses penanganan dan kurangnya

proses dan matrix tanggung jawab yang mengatur

koordinasi antara fungsi refinery dengan fungsi depot.

role dari fungsi – fungsi yang terkait dalam proses

Hal ini dapat menyebabkan adanya konflik terhadap

tersebut. Pada kasus sistem tata kerja refinery dan

proses dan hasil dari transfer produk dari refinery ke

depot sebelumnya. Apabila menggunakan metode

depot.

ini sebagai acuan dalam penyusunan Sistem Tata

Berbeda dengan sebelumnya, saat ini fungsi System

Kerja, fungsi refinery dan depot akan bersama-sama

& Business Process (SBP) melaksanakan review dan

menyusun proses transfer dan role dari masing –

penyusunan STK untuk proses dan role oil handing.

masing fungsi. Dan pada akhirnya akan diperoleh

Program ini dimulai dengan memetakan proses dari end

satu sistem tata kerja yang menjadi acuan bersama

customer ke proses di upstream. Tujuan dari program

fungsi EP, Refinery dan M&T.•

ASUMSI ICP 2012 BISA TEMBUS
RATA-RATA 100 DOLAR AS PER BAREL
JAKARTA (Investor Daily) - Pemerintah be
rencana mengubah asumsi besaran harga minyak
mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/
ICP) dalam APBN 2012. Dengan kondisi harga
minyak dunia yang cukup tinggi, diperkirakan
asumsi ICP akan menembus rata-rata 100
dolar AS per barel. Dirjen Migas Kementerian
ESDM Evita Legowo mengatakan, pemerintah
masih menunggu perkembangan harga minyak
dunia untuk menentukan besaran ICP. “Tetapi
kemungkinan ICP ada di atas 100 dolar AS per
barel,” ujarnya. Pasalnya, ICP pada dua bulan
awal tahun ini sudah cukup tinggi. Januari lalu
besaran ICP mencapai 115,91 dolar AS per
barel, dan Februari kembali naik menjadi 121
dolar AS per barel. “Kalau untuk anggaran APBN,
biasanya kita hitung rerata dari Desember tahun
sebelumnya,” jelasnya.
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Mediasi Pertamina - Tempo
di Dewan Pers
J a k a rta - P e r t a m i n a

Pertamina diberikan ke

akhirnya melaporkan Majalah

sempatan lebih dulu,

Berita Mingguan (MBM)

disusul oleh pihak Tempo

Tempo ke Dewan Pers, pada

yang diwakili oleh Pemimpin

Selasa (21/2). Pertemuan itu

Redaksi MBM Tempo Wahyu

mempersoalkan pemberitaan

Muryadi, Coporate Secretary

Tempo edisi 9-15 Januari

PT. Tempo Inti Media Rustam

2012 yang dinilai tendensius.

Mandayun, Legal Tempo Eko

Hadir pada kesempatan

Hadi Sulistia, serta beberapa

tersebut Corporate Secretary

awak redaksi.

Pertamina Hari Karyulianto

“Ini adalah pertemuan

didampingi Vice President

pertama dengan Dewan Pers,

Corporate Communication

sehingga kita butuh satu

M. Harun. “Kami datang ke

atau dua kali pertemuan lagi.

Foto : TATAN AGUS RST

RESUME
PEKAN INI

Corporate Secretary Pertamina Hari Karyulianto dan Vice President Corporate
Communication M. Harun mengapit Pemimpin Redaksi MBM Tempo Wahyu
Muryadi saat mediasi di Dewan Pers.

Dewan Pers untuk meng

Yang jelas, tujuannya supaya

Tempo yang independen. Jadi

pemerintah optimistis APBn-p selesai
maret
JAKARTA (Koran Tempo) – Kementeriam
Keuangan menargetkan penyusunan APBN
Perubahan 2012 selesai pada Maret mendatang.
“Saya rasa waktunya cukup untuk mengesahkan
APBN-P agar tepat waktu,” kata Wakil Menteri
Keuangan Mahendra Siregar. Ia menyebutkan,
beberapa hari mendatang, pemerintah akan
menyerahkan draft APBN-P ke DPR sehingga
proses perubahannya dapat segera dilakukan.
“Kami juga akan menyampaikan pertimbangan
kami mengenai perkembangan kondisi global dan
harga minyak dunia karena ikut mempengaruhi
asumsi serta penyesuaian pengeluaran dan
belanja negara terhadap BBM.”

adukan Tempo karena telah

kita punyai pengalaman ba

kita ingin saling memberikan

memberitakan Pertamina

gaimana berinteraksi dengan

koreksi saja,” kata Hari.

dengan cara yang tendensius

pers secara profesional,”

dan tidak sesuai dengan

Kata Hari.

FSRT JAWA BARAT BEROPERASI PADA
AKHIR APRIL NANTI
JAKARTA (Kontan) – PT Pertamina (Persero)
menargetkan terminal terapung atau Floating
Storage Receiving Terminal (FSRT) gas alam
cair atau LNG (Liquefied Natural Gas) di laut
utara Jakarta mulai beroperasi pada akhir April
2012. FSRT tersebut mempunyai kapasitas 3
juta ton per tahun. Vice President Corporate
Communication Pertamina Muhammad Harun,
mengatakan awal April ini, FSRT sudah mulai
terpasang dan selanjutnya akan dilakukan
berbagai tes, terutama untuk gas yang bakal
menjadi jatah PLN. “FSRT di Jakarta ini pertama
yang dibangun di Indonesia,” kata Harun. Saat
ini, peralatan terminal juga masih menjalani
serangkaian tes, termasuk tes hidrostatik agar
saat beroperasi tidak ada masalah.

Pertamina Gandeng KKKS di Kaltim
Tanggulangi Keadaan Darurat

Pertamina merasa kebe
ratan dengan konten dan

Mediasi ini merupakan

penggunaan bahasa dalam

upaya lanjutan yang dilaku

berita yang dinilai memojokkan

Rencananya akan ada

kan Pertamina yang mem

Pertamina secara sepihak.

Pada mediasi kali

pertemuan berikutnya dengan

persoalkan berita laporan

Berita ters ebut membahas

ini, masing-masing pihak

agend a mempertemukan

u t a m a d i M B M Te m p o

soal perp anjangan kontrak

yaitu Pertamina dan Tem

Pertamina dan Tempo. Dewan

yang

bertajuk “Akrobat

sewa tanker pengangkut

po, diberikan waktu untuk

Pers akan memberikan be

Pint u Belakang Ekaputra”.

Liquified Natural Gas (LNG)

melakukan

audiensi de

ber apa opsi solusi. “Kami

Sebelumnya, mediasi serupa

Eka Putra antara Pertamina

ngan Dewan Pers secara

berharap ada upaya saling

sempat digelar pada 16

dan PT Humpuss Internoda

berg ilir. Dalam pertemuan

koreksi antara Pertamina

Januari lalu di kantor redaksi

Transportasi.• SAHRUL HAETAMY

yang berlangsung tertutup,

yang independen dan juga

Tempo, Kebayoran Baru,

ANANTO

BALIKPAPAN – Pertamina
menggandeng KKKS (Kon
traktror Kontrak Kerja Sama)
yang ada di Kalimantan
Timur untuk menandatangani
MoU tentang Kesiapan dan
Penanggulangan Keadaan
Darurat. Penandatanganan
dilakukan saat Penutupan
Bulan K3 Nasional di Gedung
Banua Patra RU V Balikpapan,
Kamis (16/2). Direktur Umum
Pertamina Waluyo turut hadir
menjadi saksi.
Perusahaan yang terlibat
dalam penandatanganan
tersebut PT Badak NGL.Co,
Chevron Indonesia Company,
Medco E & P Ind onesia,
Pertamina EP Region KTI,
Pertamina EP UBEB SST,
Pertamina EP UBEB Tanjung,
Total EP Indonesie, Vico
Indonesia, dan kedua unit
Pertamina RU V dan FRM
Region VI.
Tingginya risiko dalam
bisnis migas menjadi alasan

Foto : RU V BALIKPAPAN

BPH MIGAS SIAPKAN TIM ANTISIPASI BBM
BERSUBSIDI
JAKARTA (Bisnis Indonesia) – BPH Migas siap
mengawal rencana kenaikan BBM bersubsidi
terutama potensi penyalahgunaan dalam pe
nyaluran BBM bersubsidi itu sehingga tidak
terjadi distorsi di pasar. Kepala BPH Migas Andy
Noorsaman Someng mengemukakan rencana
pemerintah menaikkan harga BBM merupakan
pilihan lebih rasional dibandingkan dengan
melakukan pembatasan. “Seandainya keputusan
itu jadi diterapkan dalam waktu dekat, kami siap
merespon sesuai dengan peran dan tugasnya.
Kami akan mengawal kebijakan tersebut agar
tidak terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran
BBM bersubsidi,” ujarnya.•EDHELWIS

fakta,” ungkap Hari.

Jakarta Selatan.

Direktur Umum Pertamina Waluyo dan KKKS yang ada di Kalimantan Timur foto bersama setelah menandatangani MoU
Kesiapan dan Penanggulangan Keadaan Darurat.

utama Pertamina berinisiatif
merangkul perusahaan Migas
lain dalam penanggulangan
bencana. Namun Waluyo
men egaskan, bencana di
lingkungan kerja migas dapat
dihindari asalkan seluruh pe
kerja patuh menerapkan nilainilai HSE.
“Teknologi sudah ada
untuk mendukung penerapan

HSE, karena itu hindari human
error!” tegasnya.
Pada kesempatan yang
sama juga digelar Pameran
HSE, dan fire & rescue fun
game di Lapangan Merdeka
RU V. Warga Balikpapan dapat
melihat prosedur kesehatan,
keamanan, dan kelestarian
lingkungan diterapkan di Per
tamina, khususnya RU V Ba

likpapan.
Sebelumnya dalam
rangka memperingati Bulan
K3 telah dilaksanakan se
jumlah kegiatan seperti
Lomba Poster yang terbuka
untuk umum, Lomba Safety
Rally bagi pekerja dan mitra
kerja, Sosialisasi Elpiji dan
Demo Penanggulangan Ke
bakaran.•RU V BALIKPAPAN
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Kreasi Seni
Tong Sampah
Siswa SD
Tuban - Dalam rangka peringatan Bulan
K3, HSSE Jatim Balinus mengadakan lomba
menggambar tong sampah tingkat SD di
TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) Tuban
pada minggu (19/2). Sebanyak 48 siswa kelas
VI dari tujuh sekolah sekitar TBBM berlombalomba menyulap tong sampah menjadi kreasi
seni yang cantik.
Para peserta yang berpartisipasi dalam
kegiatan tersebut adalah SDN Mentoso, SDN
Remen I & II, SDN Sumur Geneng I & II, SDN
Purworejo, SDN Tasik Harjo, SDN Rawasan.
Mereka dibagi menjadi 16 kelompok , dengan
tiap kelompok terdiri dari 3 anak.
Para siswa tersebut antusias menggambar
tong sampah yang telah disediakan oleh panitia
dengan suasana riuh rendah penuh canda
dan tawa. Penuh semangat para peserta
menggambar tong sampah dengan berbagai
gambar dan warna yang mencerminkan
kesehatan dan kebersihan lingkungan.
Lomba ini memperebutkan Juara I, II dan
III serta Juara Harapan I & II dengan total
hadiah jutaan rupiah. Juara I diraih oleh siswa
SDN Remen II, juara II oleh siswa SDN Remen
I, dan juara III oleh siswa SDN Remen II. Untuk
juara harapan diraih oleh siswa SDN Rawasan
dan SDN Remen II.•FRM REG. V

Tomohon – Satu unit
ambulans lengkap dengan
peralatan penanganan darurat
terpakir di halaman Kantor
Kelurahan Pangolombian,
K e c a m a t a n To m o h o n
Selatan, Kamis (16/2). Warga
setempat penasaran ingin
melihat lebih dekat, ambulans
yang juga berfungsi sebagai
rumah sakit berjalan, untuk
penanganan pasien gawat
darurat. “Selama ini kami
kesulitan mencari kendaraan
jika ada warga yang menderita
sakit, atau akan melahirkan di
malam hari,” ujar seorang
warga Tomohon Selatan.
Kekhawatiran mereka
sirna sudah, setelah Pertamina
memberikan bantuan satu
unit ambulans yang diterima
langsung oleh Pelaksanan
tugas (Plt) Walikota Tomohon
Jimmy Eman, di Balai
Pertemuan Umum, Kelurahan
Pangolombian. Kelurahan
Pang olombian, berada di
sekitar daerah operasi PT
Pertamina Geothermal Energy
(PGE) Area Lahendong.
Selama ini pelayanan
kesehatan yang menjadi
andalan warga adalah layanan
Puskesmas Pangolombian,
yang sekaligus berfungsi
sebagai Puskesmas Rawat
Inap. Jarak Puskesmas yang
cukup jauh dari pemukiman
warga, membuat masyarakat
kesulitan setiap kali ada kasus
darurat. “Kendaraan disini
jarang, apalagi jika pasien
harus ditolong pada malam
hari,” ujar dr. Grace D, Jozefa

Foto : PERTAMINA

Foto : FRM REGION V

Ambulans Pertamina Percepat
Penanganan Pasien di Daerah Terpencil

Ambulans yang akan dimanfaatkan sebagai rumah sakit berjalan oleh warga Pangolombian, Tomohon Selatan.

Salindeho, Kepala Puskesmas
Pangolombian.
A l h a s i l , d r. G r a c e
menggunakan mobil dinasnya
untuk menjemput pasien
sebelum akhirnya mendapat
perawatan di Puskesmas
yang dipimpinnya. Hal ini
tidak terjadi sekali atau dua
kali saja. Namun hampir
banyak kasus pasien darurat,
membuat dr. Grace dan
timnya dari Puskesmas harus
mengeluarkan tenaga ekstra
dan layanan dengan fasilitas
apa adanya. “Ambulans ini
bermanfaat sekali, karena
sangat amat membantu pa
sien gawat darurat. Apalagi
di dalamnya tersedia perlatan
lengkap,”ujar dr. Grace.
Menurut Senior Officer
Health CSR Pertamina,
Julian Iskandar Muda, pem
berian bantuan ambulans,
merupakan bagian dari
tanggung jawab sosial Per
tamina di bidang kese

hatan, yang disesuaikan
dengan kebutuhan dan
kond isi wilayah setempat.
“Apa yang kita berikan
seperti bantuan ambulans
ini, senantiasa disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakt
lokal. Bantuan tidak datang
dari kita, tetapi berdasarkan
dari kebutuhan masyarakat,”
ujar Julian. Diharapkan de
ngan kehadiran ambulans
di daerah terpencil ini angka
kematian akibat kecelakaan
parah, keadaan darurat
seperti serangan jantung,
stroke, kelahiran prematur dan
keterlambatan penanganan
semakin kecil.
Sementara itu Jimmy
Eman, Wali Kota Tomohon
memberi apresiasi positif
kepada Pertamina, karena
mewujudkan tanggung
jawab perusahaan kepada
masyarakat, khususnya
di Kecamatan Tomohon
Selatan yang menjadi pusat

pengelolaan energi panas
bumi.
Menurut Eman, kehadiran
PT PGE memberi manfaat
yang bisa dirasakan lang
sung masyarakat, seperti
memadainya pasokan listrik
di Sulawesi Utara lewat
pengelolaan panas bumi
sebagai sumber energi
yang memiliki keunggulan,
dibanding dengan energi
konvensional lainnya karena
termasuk dalam golongan
energi hijau (green energy).
Ia berharap kehadiran
PT PGE yang merupakan
anak perusahaan Pertamina,
mampu menyediakan lapa
ngan kerja yang besar bagi
masyarakat kota Tomohon.
“Kehadiran Pertamina di
harapkan tidak sekadar
melakukan eksploitasi, te
tapi ikut memacu perc e
pata n pembangunan dan
menyejahterakan rakyat di
daerah ini,” ungkapnya.•DEWI

Nur Arifah Sholihati
tampak anggun dengan bu
sana kebaya modern ber
warna merah muda yang
dikenakannya. Sementara
Nur Hazan sang suami
yang baru saja menikahinya
tampak gagah bak raja
dengan busana berwarna
putih. Kedua mempelai ini
melemparkan senyum kepada
para hadirin di hari resepsi
pernikahannya.
Siapa sangka baju indah
yang membalut tubuh kedua
pengantin itu adalah hasil
kreasi berbahan baku limbah

non B3 dari salah satu mitra
binaan RU IV Cilacap, LKP Bu
Nandang.
LKP Bu Nandang dengan
dukungan dari RU IV Cilacap
menggelar pernikahan Nur
Arifah Sholihati & Nur Hazan
bertajuk “Green Wedding”
dengan baju dan dekorasi
dari bahan sampah. Resepsi
pernikahan unik ini digelar di
gedung Patra Graha Cilacap
pada 21 Januari 2012.
Menurut Public Relations
Section Head RU IV Ruseno,
dukungan ini diberikan RU
IV sebagai wujud kepedulian

perusahaan terhadap
lingkungan.
Green Wedding merupa
kan sebuah pagelaran yang
memadukan antara prosesi
pernikahan dan pameran
kreasi seni berbahan baku
sampah hasil kreasi lebih
dari 500 peserta pendidikan
kecakapan hidup kreasi
pemanfaatan limbah non B3.
“Saat memecahkan rekor
MURI bersama Pertamina,
kami membuat busana
pengantin model bridal.
Kali ini, kami mengusung
tema kebaya, baik untuk

pengantin , pengiring maupun
petugasnya,” ujar Bu Nandang
Erni Suhaenah Nandang
yang juga seorang aktifis
lingkungan.
Selain baju pengantin yang
terbuat dari bahan sampah,
juga ada busana yang dibuat
khusus untuk pre wedding dari
bahan yang sama. Bentuknya
cukup modern dengan hiasan
motif bunga kecoklatan dari
kulit buah kelengkeng yang
dikeringkan. Pembuatan
buasana ini melibatkan
Kelompok Belajar Usaha
yang bergerak di bidang

Nur Arifah Sholihati
dan Nur Hazan

pembuatan souvenir yang
sebelumnya dibiayai RU IV
belajar di LKP Bu Nandang.
Dukungan RU ini juga
merupakan bentuk kampanye
gerakan pemanfaatan limbah

Foto : RU IV

Sampah yang Membawa Senyum Kebahagiaan

non B3 untuk mengurangi
jumlah sampah, disamping
membangun kerja sama
dengan berbagai pihak untuk
menyelamatkan lingkungan
hidup.• RU IV
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KOMITMEN BERSAMA
UNTUK BERBAGI
PENGETAHUAN

KLINIK CIP :

BEKAL AWAL, SUKSES KEMUDIAN
Sebagai hasil dari pembahasan Code of Quality Management, pilar Continuous
Improvement Program (CIP) merupakan salah satu pilar penting dari empat pilar
kerangka acuan kerja atau program kerja Quality Management lainnya yaitu:
Standardization Management, Quality Management Assesment, dan Knowledge
Management.
Salah satu yang menentukan keberhasilan
program CIP adalah kualitas penulisan
risalah.

Akhir Pebruari 2012 yang lalu, di Kantor Pusat Pertamina, lebih dari seratus undangan
hadir dalam Rapat Kerja Knowledge Management Pertamina (KOMET). Mereka adalah para
Direksi, Senior Vice President, dan Vice President yang akan memegang tanggung jawab
untuk mendukung program KOMET. Selain itu, turut hadir Direksi Anak Perusahaan yang juga
akan ikut mendukung program KOMET, diantaranya : PGE, PHE, PERTAGAS, EP Cepu, PTK,
PTC, PDV, TPPI, Pelita Air Service, Pertamedika, Patra Jasa, Elnusa, Badak NGL, Nusantara
Regas dan lainnya.
Penyelenggaraan Raker ini sebagai respon atas penetapan penerapan program knowledge
management sebagai salah satu bentuk strategi mendukung pencapai target Perusahaan
melalui organization capital competitiveness Perusahaan dan Anak Perusahaan berdasarkan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Kontrak Manajemen tahun 2011.

Klinik CIP merupakan kegiatan yang
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
risalah dimaksud. Tidak seperti biasanya,
tahun 2012 ini Klinik Risalah Penulisan CIP
diadakan lebih awal dibandingkan dengan
tahun kemarin yang diadakan pada bulan
Mei.
RU’s mengawali Kegiatan Klinik CIP ini pada tanggal 27 dan 28 Pebruari 2012 bertempat
di Hotel Patra Jasa Cirebon dengan jumlah peserta 25 orang yang berasal dari RU III, RU
IV, dan RU VI.
Hampir bersamaan waktunya, Klinik CIP Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat juga
dilaksanakan pada tanggal 28 – 29 Pebruari 2012 di Pertamina Learning Center untuk
batch 1, dan minggu ini tanggal 6 – 7 Maret 2012 untuk batch 2 bertempat di di Lantai
21 Kantor Pusat Pertamina.
Materi pembelajaran yang disampaikan pada kedua klinik ini sama dan tim pengajarnya
dari internal perusahaan yang sudah berpengalaman di bidang CIP.
Respon positif dan antusiasme
calon peserta dengan kehadiran klinik
CIP ini cukup tinggi, hal dapat dilihat
dari banyaknya yang mendaftarkan diri
dan keaktifan mereka dalam sesi tanya
jawab.
Pada hari pertama, peserta dibekali
dengan materi tentang kebijakan CIP
di Pertamina, metode PDCA, teknik
kendali mutu dan aspek panca mutu
yang disampaikan oleh Ass. Man. Quality
Improvement Program, Adriwal yang sekaligus membuka klinik CIP ini. Selanjutnya, hari
kedua materi pembelajaran diisi dengan praktek penulisan risalah CIP, dimana Peserta
diberikan kesempatan untuk membuat risalah secara berkelompok dan mempresentasikan
hasilnya.
Sebagai kebijakan Direksi, maka tujuan yang ingin dicapai dengan pelatihan ini adalah
untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang teknik penulisan risalah yang baik dan
benar serta mampu menyelesaikan permasalahan terkait pekerjaan sehari-hari dengan
konsep CIP (PDCA dan DELTA).
Dengan adanya klinik ini, peserta diharapkan juga dapat berbagi pengetahuan yang
diperolah kepada pekerja-pekerja lainnya yang ada di Fungsi/Unit Operasi/Region masingmasing sehingga konsep CIP dapat dipahami dan diterapkan di seluruh area kerja masingmasing.

Upaya melebarkan sayap KOMET selain di Unit Operasi dan Region sebagaimana yang
telah dilakukan, KOMET mulai merambah Anak Perusahaan Pertamina. Sebenarnya ini bukan
hal yang baru karena sebelumnya KOMET sudah bekerja sama dengan Pertamina EP, EP
Cepu dan PGE untuk bersama-sama membangun budaya berbagi pengetahuan di lingkungan
Perusahaan.

!

Raker ini diawali dengan sambutan Direktur Umum – Waluyo yang menekankan peranan
para manajemen senior sebagai role model untuk mendorong para Pekerja agar dapat terlibat
aktif dalam program knowledge management melalui berbagai kegiatan sharing secara
tatap muka dan melalui berbagai media informasi. Selain para pejabat pemegang KPI (key
performance indicator), turut hadir para PIC KOMET yang ditunjuk sebagai perwakilan Fungsi
dalam mengelola program knowledge sharing. Dimana Raker dilanjutkan dengan penjelasan
teknis dan target pencapaian kinerja yang disampaikan oleh Faisal Yusra sebagai Ketua Tim
KOMET kepada para undangan dan PIC KOMET.
Respon para undangan
sangat antusias, mereka
memahami tujuan dan manfaat
dari program berbagi pengetahuan
bagi pendekatan competitive
advantage Perusahaan. Dapat
terlihat dari undangan yang hadir,
sebagian besar tetap mengikuti
keseluruhan Raker KOMET ini
berakhir.
Bagi para PIC KOMET yang
!
berasal dari Unit Operasi / Region,
acara dilajutkan dengan Rapat Koordinasi untuk menyusun kesepakatan target pelaksanaan
kegiatan knowledge sharing yang akan dijalankan selama tahun 2012 yang nantinya menjadi
salah satu penilaian keberhasilan kinerja PIC sebagai KOMET Agent.
Upaya menjadikan knowledge sebagai aset pengetahuan Perusahaan demi meraih
competitive advantage Perusahaan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui keterlibatan
aktif Insan Pertamina dalam berbagai kegiatan knowledge sharing adalah salah satu bentuk
dukungan dalam menumbuhkan budaya berbagai pengetahuan di Pertamina.•
Oleh : Shynta Dewi, Tim KOMET – General Affairs Directorate

Nah...kalau RU’s, Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat sudah melaksanakan
Klinik CIP ini, bagaimana dengan Direktorat/UO/UB/AP yang lain ya? kapan dan dimana
kita tunggu beritanya, fungsi Quality Management siap memfasilitasi dan memberikan
bantuan.•

oleh Hilda Yanti - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Judul : Notes From Qatar 2
Pengarang : Muhammad Assad
Penerbit : PT. Elex Media Komputindo

Kesan pertama saat membaca
bukuyang merupakan sekuel kedua
Muhammad assad yang diberi judul
Notes From Qatar 2 ini sangat extra
ordinary. Terbukti dengan banyaknya
apresiasi oleh para public figure
terkemuka, baik dalam buku ini
maupun di buku pertamanya yang
juga berjudul sama, Notes From Qatar
sangat enak dibaca dan perlu untuk
memotivasi dan mencerahkan para
generasi muda Indonesia.
Di usianya yang terbilang masih
muda Assad sudah mengerti betul
tentang konsep “Comfort Zone” dalam
hidup yang dia tulis dalam buku ini.
Kalimatnya pun powerful, yaitu “there
is no growth in comfort zone and there
is no comfort in a growth zone. I must
leave my comfort zone to growth”.
Setiap kisah yang ditulis Assad
dalam buku ini memiliki potensi kuat
untuk memberikan energi positif yang
luar biasa untuk menjadi pribadi yang
lebih baik. Nilai inilah yang harus
dimiliki penduduk republik ini, yaitu
berpikir positif dan optimis pada
generasi muda Indonesia khususnya.
Mengapa generasi muda? Karena
merekalah komando republik ini di
masa mendatang. Jika generasi muda
memiliki sikap optimis, kerja keras dan
teguh menjaga nilai-nilai yang diyakini,
maka tidak sulit bagi Indonesia untuk
menjadi negara besar.
Assad juga memberikan warna
baru bagi Islam yang moderat. Konsep
dan semangat “the modern moslem”
ada di dalam buku Notes From Qatar
2 ini. Bagaimana seorang Assad
melanglang buana ke berbagai negara,
namun tidak lupa dari mana dia
berasal dan tetap memegang nilai-nilai
Islam.
“Hidup itu harus hebat dan
luar biasa! Namun sikap kita harus
sederhana dan membumi”. Semoga
buku ini bermanfaat dan menambah
motivasi bagi pembaca untuk selalu
menjadi pribadi yang lebih baik dari
hari ke hari.•PERPUSTAKAAN

Jayapura - Pertamax Plus, salah satu produk unggulan
Pertamina merambah ke bagian paling timur Indonesia, Papua.
Launching diadakan di salah satu SPBU Sentani pada 9 Februari
2012. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Perindagkop
Provinsi Papua Kaleb Worembai yang berkesempatan menabuh
Tifa sebagai simbolisasi peresmian peluncuran produk Pertamax
Plus di Papua.
Di hadapan Muspida, konsumen umum, media cetak/elektronik
(daerah dan nasional) maupun masyarakat pemerhati bahan bakar
Pertamax Plus, Kaleb Warombai tidak hentinya menyampaikan
penghargaan atas upaya yang dilakukan oleh Tim Fuel Retail
Marketing Region VIII Maluku Papua, sehingga Pertamax bisa hadir
di Papua mengikuti daerah-daerah lain di Indonesia. “Ini merupakan
terobosan baru Pertamina Region VIII memberi kesempatan bagi
masyarakat Papua menentukan pilihan BBM untuk digunakan.
Terlebih saat ini kendaraan roda empat maupun roda dua keluaran
terbaru juga sudah mewarnai jalan jalan raya di Jayapura,” ujarnya.
Menurut Warombai, ini menggambarkan daya beli masyarakat sudah
mulai bergerak naik dan tentunya akan semakin paham dalam
menentukan jenis BBM untuk kendaraannya.
Fuel Retail Marketing Manager Region VIII Wahyu Riyadi pada
kesempatan tersebut memaparkan keunggulan Pertamax Plus
sebagai bahan bakar dengan Research Oktan Number (RON)
95. Bahan bakar khusus ini sangat tepat digunakan untuk mesin
kendaraan bensin buatan terbaru baik kendaraan roda empat
maupun roda dua dengan rasio kompresi 10:1 ke atas. Hal tersebut
diamini Non PSO Fuel Retail Manager Sugeng Priyono.
Sementara Sales Representative Wilayah X Addieb Arselan
merasa sangat yakin Pertamax Plus akan cepat menemukan

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Pertamax Plus Masuk Papua

Non PSO Fuel Retail Manager Sugeng Priyono memotong pita pada nozzle Pertamax Plus
sebagai tanda masuknya Pertamax Plus di SPBU Papua.

pasarnya di Papua. Ini terlihat dari antusiasme masyarakat Jayapura,
Sorong dan Merauke yang menyambut kehadiran produk Pertamax
Plus baik. “Buktinya ketika diadakan acara talkshow secara life melalui
TVRI Papua maupun banyaknya konsumen membeli produk di SPBU
sebelum prosesi launching. Begitu juga saat program Geger Pertamax
Plus dilakukan satu jam (pukul 12.00 -13.00 WIT) dengan memberikan
diskon 50 persen pada pembelian Pertamax di tiga SPBU, yaitu SPBU
Sentani, SPBU Tanah Hitam dan SPBU Entrop. Selain itu, ada touring
yang melibatkan kurang lebih 50 unit mobil dan 150 unit sepeda motor,”
jelas Addieb.
Ke depannya, diharapkan adanya percepatan ketersediaan sarfas,
maupun menjaga stabilitas stok yang didatangkan ke Papua.•FRM REG. V

CSS Customer Gathering 2012 :
Sinergi IT dalam mewujudkan Pertamina Incorporated
YOGYAKARTA, Corporate Shared Service (CSS) melaksanakan
Customer Gathering 2012 pada 13 - 14 Februari 2012 di
Yogyakarta. Acara ini bertujuan untuk mempererat jalinan kerja
sama dan komunikasi dengan para customer-nya. Termasuk
untuk menyosialisasikan kembali berbagai layanan CSS, serta
mendapatkan masukan, saran dan kritik yang membangun untuk
peningkatan layanan CSS di masa depan.
Mengusung tema Sinergi IT dalam Mewujudkan Pertamina
Incorporated, CSS Customer Gathering dihadiri oleh beberapa anak
perusahaan Pertamina. Antara lain PT. Pertamina EP, Patraniaga,
PT. Pelita Air Service, Pertamina Drilling Service Indonesia, Pertagas,
PGE, PHE, PHE-WMO, Pertamina-Talisman Ogan Komering PTOK.
Hadir pula fungsi Aviasi, Keuangan, Compliance, Human Resource,
Marketing & Trading, LPG & Gas Product, Pelumas, CSR, Sekper,
Perkapalan, PEG, PSO dan NonPSO.
VP IT Solution Susilo yang membuka kegiatan ini menyampaikan,

CSS Customer Gathering 2012 merupakan upaya untuk menyinergikan
ICT, untuk memperoleh manfaat yang optimal, baik bagi Pertamina
maupun bagi anak perusahaan.
Selain membahas mengenai layanan IT di CSS, juga dilakukan sharing
session mengenai “Trend IT Infrastructure Support and System” oleh
Arief Yahya, Dir. Enterprise dan Wholesale PT. Telkom Indonesia, dan
“Trend IT dari Perspektif Akademisi” yang disampaikan oleh praktisi IT
dari UGM, Didi Achyari, M.Com.
Pada kesempatan ini, CSS memberikan penghargaan sebagai
wujud apresiasi terhadap para customer-nya, yaitu The Most Innovative
Customer (HR Development), The Most Progressive Customer (PHE) dan
The Most Cooperative Customer (Pertamina EP).
Dengan berbagai tanggapan dan saran positif yang disampaikan
customer dalam CSS Customer Gathering 2012, diharapkan dapat
memacu CSS untuk terus meningkatkan kualitas layanannya secara
berkesinambungan.•CSS

Forum KOMET Maksimalkan Pencapaian Kinerja
JAKARTA – Dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman
managerial maupun operasional, Direktorat Pemasaran dan Niaga
Pertamina melaksanakan forum Knowledge Management yang
dihadiri oleh Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani
Sutomo dan diikuti oleh jajaran SVP, VP dan para pekerja Direktorat
Pemasaran dan Niaga.
Forum Komet yang berlangsung di Lantai G Kantor Pusat
Pertamina, Kamis (27/2) ini merupakan sebuah aktifitas untuk
mengelola dan mentransformasikan aset pengetahuan yang dimiliki
oleh suatu organisasi agar dapat menghasilkan nilai maksimal bagi
bisnis yang dijalankan.
Djaelani Sutomo menilai forum ini sangat penting untuk meng
ingatkan kembali pencapaian yang telah diperoleh di 2011 dan
kegagalan di 2011 sebagai tolak ukur untuk bisa menjadi lebih

baik ke depannya. “Dengan adanya improvement intiatives, pencapaian
perusahaan akan lebih baik lagi. Tentunya semua fungsi di bawah Direk
torat Pemasaran dan Niaga ini bisa belajar lewat forum ini,” ungkap
Djaelani.
Quality Management Manager Kusnendar menyampaikan, pada
tahun 2011 program improvement initiatives Direktorat Pemasaran dan
Niaga dapat menyumbangkan ekstra profit sebesar Rp 1 triliun, ekstra
revenue Rp 553 miliar dan cost saving Rp 499 miliar, dari 20 improvement
initiatives yang telah dilaksanakan.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas mengenai integrasi industri
marine, shipping operation dan pemasaran produk Smooth Fluid 05 yang
merupakan produk base oil dengan spesifikasi dan kegunaan khusus
sebagai penunjang kegiatan drilling (pengeboran) sumur minyak.•IRLI
KARMILA

SOROT

KRONIKA
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Foto : ASEP

rony gunawan
Senior Vice President
Upstream Strtategic Planning &
Subsidiary Management,
Upstream Directorate

Foto : ASEP

lUkitaningsih
Direktur Keuangan PT Pertamina EP

JAKARTA – Direktur Pemasaran dan Niaga
Djaelani Sutomo menyaksikan pemindahan suplai
BBM secara otomatis pada acara peresmian
Terminal Transit BBM Baubau, Sulawesi, pada
(10/2). Terminal Transit BBM Baubau yang
berkapasitas 100.000 kiloliter ini diharapkan
dapat meningkatkan pasokan dan mengurangi
biaya distribusi angkutan tanker BBM di wilayah
Sulawesi Bagian Timur. TT BBM ini juga akan
melayani kegiatan backloading ke depot Palopo,
Kolaka, Kendari, Kolonodale, Banggai dan
Luwuk.•PRIYO WIDIYANTO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : ASEP

TERMINAL TRANSIT BBM
BAUBAU MULAI BEROPERASI

roehjadi
Direktur Keuangan
PT Pertamina Gas

Foto : kuntoro

nurcahyono
Manager HR Operation SPC,
Corporate Shared Service,
General Affairs Directorate

Foto : RU II DUMAI

Foto : ASEP

BIKE TO WORK
SPECIAL EDITION RU II
DUMAI - Pada 15 Februari lalu, merupakan hari spesial.
Karena pagi itu merupakan ‘Bike to Work Special Edition’ yang
dibarengi dengan acara Gerakan Nasional K3. Rombongan
B2W yang dipimpin GM RU II dan tim manajemen RU II
masuk Gate I Kilang dan menyempatkan untuk keliling area
tanki timbun dan singgah untuk melihat pelaksanaan pekerjaan
perbaikan TK - 222 dan Water Pond Separator yang terletak
di sebelah Vaccum Unit. Kegiatan yang digagas oleh HSE RU
II diikuti sekitat 100 orang keluarga besar RU II Dumai dengan
berbagai jenis sepeda.•RU II DUMAI

eva maria
Legal Marketing & Trading Manager
Legal Counsel

atik mulyantika
Civil Case Litigation Manager
Legal Counsel

JAKARTA – Sekitar 40 orang mahasiswa UGM
jurusan Teknik Geodesi melakukan kunjungan ke
Pertamina Pusat pada (26/1). Dalam kesempatan
kali ini, tim Pertamina EP Exsplorasi Andrie Gelar
Sukanda memberikan penjelasan mengenai
“Usulan Pemboran Sumur Eksplorasi” dan Hadi
Purwana menjelaskan fungsi Geomatika (Geodesi
dan Informatika) dalam kegiatan Pertamina EP.
Acara yang dilaksanakan di Lantai Ground Gedung
Pertamina Pusat ini juga diisi dengan sesi tanya
jawab dari pihak mahasiswa kepada nara sumber.•

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : kuntoro

MAHASISWA GEODESI UGM
KUNJUNGI PERTAMINA PUSAT

RSPP ADAKAN DONOR DARAH

ISWANTONO
Manajer Pengendalian Anggaran
PT Pertamina Hulu Energi

BAMBANG SUPRIHANTO
Account Receivables Manager
Finance Directorate

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : RAHMAN

Foto : RAHMAN

PRIYO WIDIYANTO

Jakarta – Dalam rangka HUT ke-40, Rumah Sakit
Pertamina Pusat (RSPP) menyelenggarakan donor darah
untuk karyawan dan masyarakat umum. Acara berlangsung
di Auditorium lantai 3 RSPP Jakarta, Rabu (15/2). Donor darah
ini merupakan yang pertama kali di tahun 2012, dengan target
peserta sebanyak 250 orang dan masing-masing diambil 250
- 350cc. Dalam kesempatan tersebut hadir Direktur RSPP dr.
Mustafa Fauzi, Direktur Utama Pertamedika dr. Mardjo dan
seluruh jajaran direksi RSPP lainnya. Menurut Direktur RSPP,
Mustafa Fauzi, RSPP menggelar kegiatan donor darah dua
kali dalam setahun. “Uniknya dalah setiap acara donor pasti
jumlah pendonornya meningkat. Apalagi kami tidak membatasi
hanya karyawan. Siapa saja boleh menyumbangkan darahnya.
Tidak terkecuali keluarga pasien yang sedang berobat di RSPP.
Donor darah kali ini bertepatan dengan HUT RSPP dan juga
perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW,” ujarnya.•NILAWATI DJ

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
Pelatihan Mekanik
Sepeda Motor
di Pangkalan Susu Selesai
PANGKALAN SUSU - Bertempat di Gedung Guest
House Field Pangkalan Susu, Program Pelatihan
Mekanik Sepeda Motor bekerja sama dengan CV
Indako Trading Co Medan selaku Main Dealer Motor
Honda se-Sumatera Utara selesai dilaksanakan,
pada (30/1).
Program ini dimulai dengan proses seleksi pada
bulan Oktober 2011. Dari 55 peserta pelatihan
mengerucut hingga 22 peserta. Mereka menjalankan
magang dan pelatihan selama kurang lebih tiga
bulan di Bengkel AHASS yang tersebar di Stabat,
Binjai dan Medan serta mengikuti sertifikasi keahlian
mekanik di Indako Technical Training Center
Medan.
Keseluruhan peserta dinyatakan lulus dalam
mengikuti Program Pelatihan. Kabar gembira lainnya,
tujuh orang dari 22 peserta pelatihan direkrut
menjadi mekanik Bengkel AHASS tempat mereka
bermagang, Tak dapat dipungkiri kebahagiaan dan
rasa bangga terpancar dari wajah para peserta
dan orang tua yang ikut hadir mendampingi anak
mereka.
Fahril Aulia, CSR Training Analyst CV. Indako
mengungkapkan bahwa Peserta yang belum
direkrut untuk tidak berkecil hati. “Kalian merupakan
cadangan mekanik kami, serta masih ada 200
bengkel AHASS yang tersebar di Sumatera Utara,
terus berlatih dan berdoa.”
Pelatihan ini merupakan salah salah satu
program tanggung jawab sosial perusahaan yang
dijalankan PT Pertamina EP Field Pangkalan Susu
sebagai salah satu bentuk kontribusi perusahaan
kepada masyarakat sekitar.
Ast. Man. Ren. Eng. PEP Field Pangkalan Susu
Dirasani Thaib berharap agar para peserta yang
telah dibekali pengetahuan tentang mekanik sepeda
motor terus termotivasi untuk menjadi pionir atau
contoh keberhasilan bagi rekan maupun lingkungan
sekitarnya serta selalu menjadi inovator. Mereka
harus selalu berada di garis depan, sigap mengolah
setiap peluang dan berani mengambil risiko.
“Pertamina akan terus memberdayakan masya
rakat di sekitar daerah operasi Pertamina khususnya
yang berada di Ring 1 perusahaan. Salah satu
caranya dengan mendidik orang-orang yang ada di
sekitar daerah operasi Pertamina agar bisa mandiri,
jika suatu saat Pertamina tidak ada lagi disini. Dari
masyarakat lokal diharapkan tumbuh kelompok
kelompok Small and Medium Enterprises (SME) atau
UKM handal. Karena jika terjadi krisis, yang mampu
bertahan hidup adalah Bisnis UKM,’’ ujarnya.
Kepala Dinaskertrans Kab. Langkat yang
diwakili oleh Tarno memberikan apresiasi. “Kami
berterimakasih dan sangat mendukung program
yang dijalankan oleh PT Pertamina EP Field Pangkan
Susu. Kegiatan ini secara nyata telah membantu
program pemerintah dalam upaya menurunkan
angka pengangguran. Semoga akan bermunculan
program serupa di waktu yang akan datang.”
Selain acara penutupan program, PT Pertamina
EP Field Pangkalan Susu menerima piagam
penghargaan dari Bupati Langkat Ngogesa
Sitepu atas partisipasi perusahaan dalam upaya
pembangunan di Kabupaten Langkat. Penghargaan
diserahkan oleh Ketua KNPI Langkat Syamsul
Harahap dan diterima oleh Pjs. FM, Dirasani
Thaib.•PEP P. SUSU
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Ulang Tahun ke-6 Pertagas :

Pacu Semangat Menuju Titik
Maksimum
Jakarta - Salah satu anak
perusahaan Pertamina, PT
Pertamina Gas (Pertagas)
yang bergerak di bidang
mindstream dan downstream
(niaga, transporter dan
pemrosesan) merayakan ulang
tahun ke-5, Kamis (23/2).
Acara yang digelar di Oil
Center Building, Jakarta ini
disiarkan secara live streaming
di enam area Pertagas seperti
SBU, SBC, JBT, JBB dan
beberapa area lainnya. Hadir
dalam acara tersebut Direktur
Utama Pertagas Gunung
Sardjono Hadi, Direktur
Pertamina Hulu Muhamad
Husen, SVP Gas Pertamina
sekaligus Komisaris Pertagas
Nanang Untung, Dewan
Komisaris Pertagas, jajaran
Direksi serta Manajemen
Pertagas, dan para pekerja
Pertagas.
Peringatan ulang tahun
berlangsung sederhana tapi
meriah dan sarat dengan
nuansa kekeluargaan yang
kental. Selain diisi dengan
kegiatan seremonial, acara
juga diisi dengan pemberian
santunan kepada anak-anak
yang mengalami keterbatasan
mental. Pada kesempatan
yang sama diluncurkan
juga secara resmi teknologi
pengelolaan informasi Per
tagas yaitu sistem manajeman
gas atau GMS (Gas Manajemen
System) oleh Direktur Utama
Pertagas, Gunung Sardjono

Hadi dan Direktur Operasi
Pertagas, Gusti Azis.
Sebelumnya acara
peringatan HUT Pertagas
ini diawali dengan kegiatan
donor darah, penanaman
pohon untuk penghijauan di
daerah operasi usaha. Selain
itu ada juga pertandingan olah
raga yang melibatkan internal
Pertamina Gas, Pertamina
(persero) setra stakeholder
serta kegiatan yang diisi oleh
anggota PWP Pertagas.
“Tema peringatan kali ini
adalah kepedulian sekitar yang
implementasinya mengacu
pada peningkatan kualitas
pekerja dan masyarakat
sekitar,” kata Gunung.
Ia berharap acara ini bisa
menjadi ajang konsolidasi
internal dalam menyiapkan
diri menjadi perusahaan
publik. “Ini adalah salah
satu pekerjaan rumah kita.
Dalam kesempatan ini yang
terpenting adalah bagaimana
bisa menyosialisasikan visi dan
misi kita di tahun 2012 sampai
2015 menjadi perusahaan
world class,” tambahnya.
Rekam jejak Pertagas
selama rentang 2011
menunjukkan kinerja keuangan
operasional dan investasi
yang membanggakan. Dalam
laporan keuangan unaudited
tercatat bahwa perusahaan
telah membukukan laba
bersih sebesar Rp796 miliar.
Jumlah tersebut melampaui

target RKAP tahun 2011,
yaitu Rp627 miliar.
Pencapaian tersebut
beras al dari usaha trans
portasi minyak dan gas yang
mencakup volume trans
portasi gas sebesar 1.315
MMSCFD, dan volume
transportasi minyak di angka
10.234 BOPD, niaga gas
dengan volume sebesar
10.337 BBTU. Selain itu juga
term asuk pemrosesan gas
yang terealisasi sejak bulan
Maret 2011 mencapai 51,5
Ton LPG per harinya.
“Realisasi investasi
Pertagas mencapai 98,3 dari
target RKAP, yaitu sebesar
Rp1,02 triliun,” imbuh Gu
nung.
Selain itu, Pertagas
juga memboyong banyak
penghargaan selama
lima tahun ke belakang.
Gunung juga mengatakan,

penuh dedikasi dan semangat
serta ingeritas. Selain itu juga
semuanya tidak lepas dari
peranan dan arahan Direktorat
Hulu, Dewan Komisaris,
Fungsi Gas maupun sinergi
dan para anak perusahaan di
lingkungan Hulu dan Hilir.
Ia juga mengajak semua
pihak untuk memaknai
aktivitas kita di Pertagas
bukan hanya sekadar mencari
nafkah atau bekerja secara
rutin. Manajemen senatiasa
akan mendukung para
pekerja untuk senantiasai
memperbarui semangat dan
tekad agar dapat mengelola
perusahaan sehingga dapat
tumbuh terus dengan baik.
“Target RKAP 2012 su
dah di depan. Maka kita
har us berupaya maksimal
merealisasikan peningkatan
laba bersih di atas Rp 1
trilun Rupiah, dengan total

gemilangnya kinerja keuangan
perusahaan selama tahun
2011 tercapai berkat kerja
keras para pekerja yang

investasi yang diharapkan
mencapai Rp2 triliun,” tegas
Gunung.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Ancang-ancang Menanti
Komando Go Public
Jakarta - Pertamina Gas (Pertagas) selaku anak perusahaan
dari anak perusahan Pertamina Hulu kini tengah menyiapkan
diri dan menunggu keputusan pemegang saham untuk Go
Public. Yaitu, menjadi perusahan yang sebagian sahamnya
bisa dimiliki oleh masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pertamina Gas,
Gunung Sardjono Hadi saat perayaan hari jadi Pertagas yang
ke -5 di kantor Pertagas, Oil Center Building, Jakarta , Kamis
(23/2).
“Go Public merupakan keputusan pemegang saham jadi
saat ini tahun 2012 kami diminta untuk menyiapkan Pertamina
Gas untuk menjadi perusahana publik di triwulan ketiga atau
semester dua di tahun 2012,” tegasnya.
Saat ini Pertagas tengah melakukan berbagai persiapan

termasuk melakukan review serta evaluasi yang melibatkan
pihak financial advicer serta legal advice. “Dalam kurun waktu
dua sampai tiga bulan ini kita bisa memberikan masukan untuk
pemegang saham. ‘Seperti ini lho kita’. Kalau pemegang saham
bilang oke, tetap go public, ya kita siapkan. Tapi kalau sebaliknya,
akan ditunda hingga 2013, ya kita jalani,” kata Gunung.
Gunung juga mengatakan bahwa inti dari ini semua adalah
bagaimana kami bisa memberikan yang terbaik, sebagaimana
yang dimananatkan oleh pemegang saham. “Bersama-sama
kita harus bisa men-deliver visi dan misi perusahaan dimana
tahun 2015 adalah target kita menjadi perusahaan world class.
Salah satu pekerjaan rumah kita saat ini adalah menyiapkan
Pertagas menjadi perusahan publik,” ungkap Gunung.•SAHRUL
HAETAMY ANANTO

PT. PAS Launching
Aircraft S-76 C++
Jakarta – Di awal tahun ini Pelita Air Service memberikan
kejutan yang luar biasa yaitu melakukan pembelian empat
buah pesawat terbang jenis sikorsky S-76 C++. Pada
Rabu (22/2), pesawat pertama di lauching di Hanggar
dua Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan.
Menurut Presiden Direktur PAS, Andjar Wibawanun
dengan adanya penggantian pesawat terbang jenis
sikorsky menandakan bahwa Pelita Air Service masih
mampu menjawab pasar bisnis penerbangan charter.
“Pembaharuan pesawat terbang ini menandakan bahwa
Pelita semakin fokus dalam melayani pelangganya
terutama perusahaan-perusahaan minyak dan gas,”
ujarnya.
“Investasi pesawat ini kami lakukan untuk memenuhi
kebutuhan perusahaan-perusahaan minyak yang bekerja
diarea lepas pantai. Sejak Pelita kembali lagi kejalurnya
yaitu mengembangkan penerbangan charter semakin
banyak customer yang percaya pelayanan transportasinya
dilakukan oleh Pelita. Sebut saja, ConocoPhilip, sampai
hari ini masih setia menggunakan jasa dari Pelita, Chevron,
dan yang baru bergabung adalah dari Pertamina Hulu
Energi,” papar Andjar.
Menurut Andjar, keberanian Pelita mengganti pesawat
lama dengan yang baru karena semakin banyaknya
perusahaan-perusahaan minyak yang menggunakan
jasa penerbangan Pelita. “Karena pesawat itu merupakan
investasi bagi perusahaan jasa transportasi udara seperti
Pelita. Kalau pesawatnya mempunyai kondisi yang
bagus para penumpang akan merasa nyaman dan aman
menggunakannya. Selain itu tidak ada penambahan rute,
karena tetap menggunakan rute yang lama,” ulasnya.
Adapun speksifikasi dari pesawat S-76 C++ sangat
beda dengan S-76 A keluaran tahun 1984. Peswat
terbang yang baru ini memiliki mesin yang canggih.
Perbedaan lainnya yaitu adanya penambahan kursi
pilot.•NILAWATI DJ
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Patra Niaga Ganti Logo
Jakarta – Dalam rangka
menyeragamkan logo anakanak perusahaan Direktorat
Pemasaran dan Niaga
Pertamina, satu per satu
logo anak perusahaannya
mulai dibenahi. Menurut
Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina, Djaelani
Sutomo perubahan ini
dilakukan sudah merupakan
kesepakatan dari RUPS
2011 lalu. “Karena pemegang
saham melihat dimana anakanak perusahaan Pertamina,
khusunya Pemasaran
dan Niaga mempunyai
logo masing-masing yang
tidak mencerminkan satu
kesatuan. Padahal semuanya
ini merupakan bagian dari
Pertamina holding,” tutur
Djaelani pada saat launching
logo baru Pertamina Patra
Niaga di Hotel Mulia Jakarta,
Senin (27/2).
“Dengan penyamaan
logo ini diharapkan menjadi
satu kesatuan dan semangat
dalam mendukung induk
perusahaan yakni Pertamina,”
papar Djaelani serius.
Lebih lanjut Djaelani
mengatakan perubahan logo
juga dapat mempengaruhi
ritme bisnis yang semakin hari
semakin tinggi, khususnya di
pemasaran dan niaga yang
selalu berinteraksi dengan
konsumen. “Bisnis di induk
begitu dalam dan susah, maka
dari itu melalui sinergi anakanak perusahaan diharapkan
dapat memperlancar semua
bisnis yang ada. Itu dapat
dilihat dari sisi kenaikan

Foto : KUNTORO

Foto : PT PAS

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

Jajaran Komisaris dan Direksi PT Patra Niaga di depan logo baru Pertamina Patra Niaga.

profit dari beberapa anak
perusahaan di Pemasaran
dan Niaga yang melebihi
taret, seperti halnya Patra
Niaga target profitnya 2011
naik hampir 200 persen,
begitu juga dengan Pertamina
Retail dan Pertamina Trans
Kontinental profitnya naik
secara signifikan. Artinya
dengan sinergi kinerja menjadi
bagus,” tandasnya.
Djaelani juga meng
harapkan dengan adanya
kesamaan logo kepercayaan
konsumen atau mitra semakin
tinggi kepada Pertamina.
“Kepada mitra yang telah
men inggalkan Pertamina
dapat kembali bergabung
lagi, begitu juga dengan
mitra yang masih menjalin
kerjasama akan semakin kuat
kepercayaannya terhadap
Pertamina,” tegas Djaelani
antusias.
Sementara itu, President
Director & CEO Pertamina

Patra Niaga, Delas M.
Pontolumiu mengatakan
perubahan logo dapat
mencerminkan kemauan yang
kuat dari seluruh insan Patra
Niaga untuk terus tumbuh,
berkembang, tinggal landas
atau bahkan meroket. “Nama
Pertamina Patra Niaga sendiri
merupakan kombinasi dari
nama Pertamina dan Patra
Niaga mencerminkan dua hal
yang diminta oleh mitra Patra
Niaga,” ungkapnya.
“Para mitra meminta
dengan perubahan logo ini,
dapat menjadikan Patra Niaga
lebih fleksibel, memberikan
harga yang murah serta
memberikan layanan yang
lebih baik lagi. Karena ketiga
hal itu merupakan cerminan
dalam brand equity Patra
Niaga,” ujar Delas.
Kemudian, menurut
Delas, nama Pertamina sendiri
mencerminkan kekuatan akan
security of supply (jaminan

pasokan). Semua mitra telah
mengetahui bahwa Pertamina
memiliki infrastruktur yang luas
dari Sabang sampai Merauke,
kemudian pengalaman yang
panjang dalam memasok
k e b u t u h a n c u s t o m e r.
Maka, cerminan dari nama
Pertamina di logo Patra Niaga
merupakan jaminan kekuatan
pasokan dari Patra Niaga.
“Dengan perubahan
logo ini kami berharap ada
kesadaran baik dari internal
Patra Niaga maupun dari induk
sendiri untuk bekerjasama
lebih erat lagi saling dukung
mendukung, sinergi yang
kuat antara Pertamina
dan Patra Niaga serta
seluruh anak perusahaan
di Pertamina. Bahkan kita
juga bisa memanfaatkan
sinergi BUMN yang akan
kami lakukan secara bertahap
sesuai dengan kondisi yang
ada sekarang,” tandas Delas
optimis.• NILAWATI DJ

PEP Go Live My SAP Modul Plant Maintenance
JAKARTA – Adanya keselarasan antara business process,

fasiltas produksi untuk meningkatkan kinerja operasi produksi

dan perlu kedisiplinan dari semua pihak untuk mendukung

people dan IT merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh

Pertamina EP dan menekan terjadinya unplanned shutdown.

Pertamina EP menuju World Class,” ungkap Syamsu Alam.

perusahaan. Menindaklanjuti hal itu, PT Pertamina EP

Dalam kesempatan Go Live tersebut, President Direktur

Go Live tahap pertama sebagai pilot project yaitu Field

melaksanakan Go Live My SAP Modul Plant Maintenance

Pertamina EP, Syamsu Alam mengatakan penggunaan My SAP

Prabumulih, Field Limau, Field Ramba, Field Subang dan

yang berlangsung di lantai 3, Ruang serbaguna Kantor Pusat

Modul Plant Maintenance ini sebagai wujud kepedulian dalam

Field Sangatta dan akan secara bertahap akan diikuti oleh

Pertamina EP, Senin (20/2).

mengelola aset perusahaan dengan baik dan benar.

Field Pertamina EP lainnya yaitu Field Sanga-sanga & Tarakan

Seiring berkembangnya teknologi, Pertamina EP

Menurutnya, keberadaan My SAP Modul Plant Maintenance

serta Field Tanjung. Dengan harapan di tahun 2012 ini semua

melakukan improvement terhadap fasilitas produksi untuk

ini sangat menguntungkan bagi Pertamina EP,karena pihaknya

Field Pertamina EP akan mengimplimentasikan My SAP Modul

mensinkronkan antara rate production dan indeks kehandalan

bisa membuat schedule maintenance dengan rutin, tertib dan

Plant Maintenance.

peralatan produksi tersebut dengan memanfaatkan My SAP

semuanya ter-record sehingga manajemen bisa maintenance

Dengan adanya CMMS ini, maka akan membantu dan

Modul Plant Maintenance sebagai Computerized Maintenance

dan mengetahui jadwal pengecekan fasilitas produksi juga

memudahkan manajemen dalam membuat keputusan dan

Management System (CMMS).

kelayakan penggunaan fasilitas.

data CMMS juga dapat digunakan untuk memverifikasi

CMMS ini nantinya akan membantu pekerja melakukan

“Kita harus mendukung terhadap My SAP sehingga proses

pekerjaan secara lebih efektif khususnya terhadap pemeliharaan

kita memonitor fasilitas perusahaan bisa berjalan dengan baik

kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di perusahaan.•IRLI
KARMILA
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PEKA Award 2012
CIREBON – Sebagai rangkaian dari kegiat
an Gebyar HSE 2012, PT Pertamina EP me
nyelenggarakan acara Pengamatan Keselamatan
Kerja (PEKA) Award di Ballroom Hotel Grage
Cirebon, Rabu (22/2).
Penghargaan PEKA Award yang dihadiri
oleh Presiden Direktur Pertamina EP, Syamsu
Alam ini bertujuan untuk memberikan apresiasi
kepada pekerja yang aktif dan ikut intervensi
masalah K3 selama triwulan tiga dan triwulan
empat di 2011.
Untuk kategori pelapor teraktif pada triwulan
ketiga dimenangkan oleh Ganesa, Sugeng dan
Normansyah. Sedangkan kategori proaktif dan
progresif dimenangkan oleh Field Rantau, Field
Tarakan dan Proyek Pengembangan Gas Jawa
(PPGJ).
Triwulan keempat untuk kategori pelapor
teraktif dimenangkan oleh Didi, Fitra dan Suwitro.
Sedangkan untuk kategori lokasi proaktif dan
progresif dimenangkan oleh Field Sangatta, Field
Cepu dan Kantor Pusat Pertamina.
“HSE sudah menjadi komitmen buat kita
semua khususnya Pertamina EP. Walaupun
kinerja produksi kita bagus tapi jika ada
korban jiwa dalam bekerja maka hal itu sangat
disayangkan,” ungkap Syamsu Alam dalam
kesempatan Gala Dinner Gebyar HSE.
Syamsu Alam mengimbau kepada seluruh
Field Pertamina EP untuk melakukan pertemuan
rutin terkait aspek HSE agar kesadaran terhadap
HSE semakin terus meningkat.
Pada kesempatan yang sama, Syamsu
Alam juga menyerahkan sertifikat ISO 14001
dan OHSAS 18001 kepada Field Subang
atas keberhasilannya menerapkan standar
internasional untuk Sistem Manajemen Ling
kungan dan standar internasional untuk Sistem
Manajemen Kesehatan dan Keselamatan
Kerja.•IRLI KARMILA
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Gebyar HSE 2012 :
Menakertrans Tutup Bulan K3
di PEP Cirebon
CIREBON – Bulan K3 Nasional
yang dilaksanakan selama satu
bulan mulai 12 Januari 2012
hingga 12 Februari 2012, resmi
ditutup oleh Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Menakertrans)
RI, Muhaimin Iskandar di Gedung
Pancakabraja Pertamina EP
Region Jawa, Cirebon, (23/2).
Pelaksanaan K3 merupakan
salah aspek perlindungan tenaga
kerja yang sangat penting karena
akan mempengaruhi ketenangan
bekerja, keselamatan, kesehatan,
produktifitas dan kesejahteraan
tenaga kerja.
Menakertrans Muhaimin
Iskandar menegaskan, untuk
menuju Indonesia berbudaya
K3 di tahun 2015, ada tiga
tahapan yaitu: Pertama, me
libatkan semua stakeholder
untuk implementasinya; Kedua,
p e r b a i k a n re g u l a s i u n t u k
disempurnakan dan Ketiga,
harus ada penindakan.
Sebagai perusahaan yang
bergerak di industri migas
tentunya memiliki resiko kerja
yang tinggi. Untuk itulah
peningkatan kualitas aspek
Health Safety Environment
(HSE) di Pertamina dinilai sangat
penting karena merupakan
keharusan untuk menuju
perusahaan kelas dunia.

Foto : KUNTORO

Apresiasi Bulan K3

Tahun XLVIII, 5 Maret 2012

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) RI Muhaimin Iskandar mencoba helm keselamatan kerja didampingi
Direktur Umum Pertamina Waluyo.

Direktur Umum Pertamina,
Wa l u y o m e n y a m p a i k a n
komitmen Pertamina terhadap
aspek HSE diwujudkan dengan
pencapaian yang telah berhasil
diraih Pertamina sepanjang
tahun 2011 diantaranya yaitu
dua Proper peringkat emas,
Proper hijau meningkat 270
persen, penghargaan HSE
Patra Adikriya Bhumi dan
penghargaan Zero Accident
Award dari Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi RI.
“Komitmen bersama
mencapai HSE world class
performance harus terus kita
galakkan dan dibutuhkan
upaya intensif untuk mencegah
terjadinya fatality,” kata Wa
luyo.
Muhaimin menilai usa
ha Pertamina dalam me
nerapkan HSE tersebut
bisa menjadi standar bagi
perusahaan-perusahaan lain
untuk menerapkan sistem
pengelolaan manaajemen K3
maupun aksi nyata dari pelak
sanaan budaya K3.
“Kita dorong Pertamina
menjadi leader dalam pene

rapan K3, disamping itu
kita serukan kepada semua
perusahaan dan masya
rakat untuk benar-benar me
laksanakan budaya K3 dan
HSE di dadaku Lets Act Safely
menjadi tema yang terus kita
kembangkan,” ungkapnya.
Usai pelaksanaan penu
tupan K3, Menakertrans
Muhaimin Iskandar yang
didampingi oleh Direktur Umum
Pertamina Waluyo melakukan
kunjungan ke Refinery Unit
VI Balongan untuk melihat
secara langsung sejauhmana
penerapan aspek HSE di la
pangan kerja Pertamina.• IRLI
KARMILA

GM RU II Resmikan

Section Head Academy
DUMAI - GM RU II Irwan didampingi oleh GM RU IV Suhaimi dan
HR Refinery Manager Amirsyal Umar meresmikan Section Head
Academy di Wing Kanan Balai Pertemuan Sasana Mitra (BPSM)
Bukit Datuk, (17/2). Hadir pula Tim Manajemen dan Section Head
RU II. Adapun asesmen Section Head Academy dilangsungkan
pada (16-17/2) di Gedung Diklat RU II.
Program yang digagas semasa kepemimpinan Suhaimi di
RU II ini didasarkan pada belum adanya succession planning
(perencanaan suksesi) yang definitif di RU II dan adanya gap
kompetensi antar generasi dari para kandidat manager dan
kandidat section head di RU II.
Asesmen Section Head Academy sendiri dimaksudkan
untuk memetakan kompetensi setiap pekerja dan menilai soft
kompetensi yang dimiliki. Hasilnya akan menjadi profil individu
yang akan dikembangkan melalui development program untuk
perencanaan suksesi jabatan di level Section Head.•RU II

