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MarketUpdate
memanfaatkan momentum
investment grade
Langkah Pemerintah AS melarang hubungan kerjasama
bisnis dengan Iran, atau Iran Sanction, telah diikuti oleh para
pemimpin negara Uni Eropa yang mengembargo pengiriman
minyak mentah dan produk-produk dari Iran. Keputusan
tersebut diumumkan melalui joint statement antara Perdana
Menteri Inggris David Cameron, Kanselir Jerman Merkel, dan
Presiden Perancis Sarkozy (23/1). Besarnya tekanan terhadap
Iran meningkatkan kekhawatiran masyarakat internasional
terkait stabilitas energi dunia ataupun keamanan regional.
Mandiri Sekuritas dalam risetnya memprediksi tiga skenario
yang dapat terjadi dari larangan tersebut, yakni penerapan
Iran sanction dilakukan secara bertahap (gradual), Iran
membatalkan program pengembangan nuklirnya, atau bahkan
dapat terjadi perang antara kawasan tersebut.
Sementara itu, penanganan krisis utang Uni Eropa juga
belum mencapai titik temu. Para pemimpin Uni Eropa masih
berupaya menyelamatkan ekonomi dengan mengambil
beberapa kebijakan strategis antara lain menyetujui akta
kesepakatan yang mengatur batas tingkat utang pemerintah
Uni Eropa dan jumlah defisit anggaran, serta sanksi bila
terjadi pelanggaran. Selain itu, memperkuat dana stabilisasi
ekonomi melalui European Financial Stability Facility (EFSF)
atau European Stability Mechanism (ESM).
Di Indonesia sendiri, iklim ekonomi domestik saat ini
berada di teritori positif terlebih dengan kenaikan peringkat
surat utang negara ke investment grade. Namun demikian,
pelaku pasar keuangan mencermati potensi kenaikan inflasi
2012 karena beberapa faktor, yakni wacana pengaturan atau
kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan Tarif Dasar Listrik
(TDL), serta potensi perubahan iklim akibat Badai Matahari
seperti dilaporkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional (LAPAN), yang berpotensi menyebabkan gagal panen
dan dapat mengganggu produksi pangan nasional.
Berbagai hal tersebut mencerminkan kondisi ekonomi
global 2012 yang fluktuatif. Semua pihak, baik negara
ataupun korporasi saat ini perlu untuk mengantisipasi kondisi
tersebut dan memanfaatkan momentum positif dari kenaikan
peringkat investasi terutama dalam hal penerbitan instrumen
pendanaan. Salah satu keuntungannya adalah beban bunga
(cost of money) yang lebih murah pada penerbitan surat utang
atau pinjaman.
Bagi perusahaan Indonesia, termasuk Pertamina, hal ini
dapat menjadi perhatian dalam mempersiapkan pendanaan
guna menopang belanja modal (capex) 2012. Dengan
demikian, korporasi dalam negeri tidak melewatkan momentum
kenaikan peringkat untuk memperoleh pendanaan eksternal
yang paling efisien.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Opini Pekerja :
PENGEMBANGAN BUDAYA
KOMET
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Utama:
PELUMAS PERTAMINA
MENUJU PERTH

Pertamina Raih
Emerging Markets Award
Awal 2012 diwarnai kabar
baik bagi Pertamina
menyusul suksesnya
perseroan memborong
lima penghargaan
bidang keuangan
global. Penghargaan
yang diberikan oleh
sejumlah media finansial
global terkemuka ini
merupakan bentuk
pengakuan komunitas
keuangan, pendanaan dan
investasi global terhadap
Foto : KORNEL H. SOEMARDI
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Pojok Manajemen :
OPTIMIS BERLARI
GAPAI TARGET DI TAHUN 2012

kekuatan fundamental
bisnis Pertamina, serta
kesuksesan Pertamina
dalam menerbitkan Global
Bond medio 2011 lalu.

Direktur Keuangan Pertamina Andri T. Hidayat dan Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko Pertamina M. Afdal
Bahaudin foto bersama setelah menerima Emerging Market Awards.

LONDON - Institusi media
terkemuka di kalangan pasar
global, International Finance
Review (IFR), menyer ahkan
penghargaan Emerging
Markets Award kepada Direk
tur Keuangan Pertamina Andri
T Hidayat dan Direktur Pe
rencanaan Investasi & Man
ajemen Risiko Pertamina
M. Afdal Bahaudin di Grand
Ballroom Grosvenor House,
London, pada (18/1).
Acara yang disaksikan
juga oleh Prince Royal Anne
dari Keluarga Kerajaan
Inggris ini dihadiri lebih dari
1.500 orang yang terdiri dari

pimpinan perbankan global,
pimpinan Investment Banks
global, pelaku bisnis dari
berbagai sektor industri dari
beragam negara.
Penghargaan ini diberikan
khususnya kepada Global
Bond Pertamina yang kon
sisten menunjukkan kin erja
positif. Parameter kinerja
antara lain dilihat dari nilai
kupon, minat investor, ba
nyakn ya investor pembeli,
jumlah kelebihan permintaan
(oversubscribed) dan kinerja
obligasi yang diperdagangkan
di pasar sekunder.
Direktur Utama Pertamina

Karen Agustiawan menyambut
baik pengakuan para investor
internasional ini. “Penghargaan
ini membuktikan bahwa Global
Bond Pertamina menunjukkan
performa yang sangat baik di
tengah kondisi krisis Eropa
dan penurunan rating AS yang
membuat pasar bergejolak,”
tegasnya.
Di mata investor, peng
hargaan ini berperan dalam
memperkokoh citra Pertamina
sebagai perusahaan yang
kredibel dan dikelola seca
ra profesional. Dengan ke
percayaan investor yang
tinggi, posisi Pertamina untuk

kembali menarik dana dari
pasar uang semakin baik. Hal
ini tentu mampu mendukung
rencana pendanaan eksternal
Pertamina di 2012. “Terima
kasih kepada International
Finance Review yang sudah
member ik an kepercayaan
kepada Pertamina untuk men
dapatkan penghargaan ini,”
ujar Karen.
Inter national Finance
Review merupakan institusi
med ia global yang menjadi
rujukan para pelaku pasar
modal internasional, investor,
issuer (penerbit instrument)
dan korporasi. IFR antara
lain berkedudukan di New
York, London, Frankfurt, Hong
Kong & Tokyo dan memiliki
jaringan pembaca di kawasan
Asia, Eropa, dan Amerika Se
rikat.•INVESTOR RELATIONS
ARTIKEL TERKAIT halaman 12

VISI
Menjadi perusahaan energi
nasional kelas dunia
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VICE PRESIDENT LUBRICANT
SUPRIYANTO DWI HUTOMO
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MISI
Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

OPTIMIS

BERLARI GAPAI TARGET
DI TAHUN 2012

TATA NILAI

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.

Foto : KUNTORO

Dalam mencapai visi dan misinya,
Pertamina berkomitmen untuk
menerapkan tata nilai sebagai berikut:
PENGANTAR REDAKSI :
Kesuksesan Pertamina Lubricant dalam mendulang
profit kian melejit. Sepanjang tahun 2011 profit yang

akan bersaing dengan pelumas-pelumas impor. Jadi,
sudah tidak ada lagi keraguan bagi kami untuk bersaing.
Baik dari sisi kualitas maupun harga.

dihasilkan mencapai Rp 1,7 triliun, melampaui target
yang ditetapkan sebesar Rp 800 miliar. Setelah Cina,

Apa yang menjadi andalan Pelumas Pertamina,

unit bisnis Pertamina tersebut juga mendulang sukses di

pasar domestik atau pasar mancanegara? Sampai

beberapa negara bagian di Australia, yaitu Sydney dan

sekarang, bisnis kita yang paling besar adalah

Melbourne, dan sekarang Perth. Pertamina Lubricant

domestik, karena memang sudah lama kita garap.

tetap optimis berlari mencapai target penjualan 596

Sementara overseas baru kita garap empat tahun lalu.

juta liter, baik domestik maupun mancanegara. Berikut

Jadi, dari 596 juta liter target pencapaian penjualan,

Vice President Lubricant Supriyanto Dwi Hutomo

kontribusi domestik adalah 420 ribu ton atau 420 juta

angkat bicara tentang pencapaian pelumas Pertamina

liter. Selebihnya adalah dari overseas, yaitu antara 150

di tahun 2011, serta progress dan strategi apa saja

- 170 juta liter.

yang akan dilakukan unit bisnis yang dipimpinnya.

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.

Bagaimana dengan kinerja keuangan Pelumas
Rencananya Pertamina Pelumas akan

pada tahun 2011 lalu? Kinerja keuangan itu luar biasa.

menggulirkan program apa saja di tahun 2012

Data keuangan sampai dengan November 2011, kita

ini? Unit usaha Pelumas Pertamina sebenarnya sudah

sudah membukukan profit sekitar Rp 1,7 triliun dari

mempunyai road map jangka panjang sampai 2016.

target semula Rp 800 miliar, Alhamdulillah melampaui

Nah, pada tahun ini, untuk pasar domestik kami akan

target.

tetap mempertahankan sebagai market leader. Kita
mengikuti pertumbuhan industri, sekitar 3-4 persen.

Lalu bagaimana prediksi di tahun 2012 ini?

Ada juga action yang bersifat anorganik, yaitu kita

Prediksi 2012, beberapa bahan baku mengalami

berencana melakukan akuisisi terhadap brand lokal

kenaikan. Ini akan memberikan tekanan pada Unit

di pasar domestik.

Bisnis Pelumas Pertamina. Namun demikian kita akan

Kalau untuk overseas, kita sudah mempunyai

berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melampaui

beberapa road map-nya. Setelah ke China, kini

target-target yang sudah diberikan. Kita akan mencoba

Australia, khususnya Australia Barat. Kita akan

untuk tetap bertahan dengan pencapaian yang sudah

melakukan penetrasi untuk konsumen industri di

diraih pada 2011 lalu dan tidak boleh kurang dari itu.

Perth. Potensinya itu sangat besar karena banyak

Kita optimis, walaupun di tengah situasi yang sulit.

industri tambang. Kami juga akan menunjuk Country
Distributor untuk menggarap produk kita di sana.

Langkah apa yang akan dilakukan berikutnya?

Target tahun ini berkisar antara 1000 ton per tahun. Ini

Kita percaya dengan kualitas produk kita. Apalagi di luar

merupakan langkah awal yang akan kita garap terus

negeri kita masuk ke pasar yang high tier. Pasar high

menerus secara intensif, sehingga kita bisa punya

tier ini didukung oleh bahan baku terutama group oil

market yang banyak disana.

base 3 yang kualitasnya bagus sekali. Jadi kita sangat

Sebelum masuk ke Perth, kami sudah masuk ke

percaya diri untuk bisa memasarkan produk high tier

Sydney dan Melbourne. Beruntungnya, Australia ini

yang bersaing. Di samping itu kita akan berikan strategi

didominasi dengan pelumas impor, jadi sekaligus kita

harga yang terbaik.• SAHRUL HAETAMY ANANTO

EDITORIAL

Krisis Minyak vs
Ketahanan Energi
Ancaman krisis minyak apabila situasi Selat
Hormuz, Timur Tengah memanas membuat sejumlah
negara yang bergantung pada impor minyak Timur
Tengah ketar ketir. Selat Hormuz adalah selat yang
memisahkan Iran dengan Uni Emirat Arab. Terletak
di antara Teluk Oman dan Teluk Persia. Selat dengan
titik tersempit mencapai 54 km ini merupakan satusatunya jalur untuk mengirim minyak keluar Teluk
Persia. Bahkan menurut U.S. Energy Information
Administration, setiap hari 15 kapal tanker yang
membawa 16.5 hingga 17 juta barel minyak bumi
melewati selat ini.
Kita mungkin tidak ingin ikut cawe-cawe dalam
konflik Iran dengan negara-negara Barat. Namun
tak salah jika mewaspadainya. Apalagi Pemerintah
AS telah mengeluarkan Iran Sanction, melarang
hubungan kerja sama bisnis dengan Iran, yang
diikuti negara-negara Uni Eropa yang mengembargo
pengiriman minyak mentah dan produk-produk dari
Iran. Iran pun tak mau diam, akan memblokade jalur
penting Selat Hormuz.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi
Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto
dalam beberapa kali kesempatan menyampaikan
jika kondisi kian memanas, bisa berdampak pada
kekurangan pasokan minyak bagi dunia sebesar 1
juta-2 juta barel per hari. Tentu saja akan merembet
hingga ke Indonesia yang saat ini mendapat pasokan
minyak dari Saudi Arabia.
Bagimana mengantisipasinya? Kita harus
mengukur ketahanan energi kita. Berapa besar
ketergantungan kita dengan impor minyak asing.
Tentu akan banyak pertanyaan. Bukankah negara
kita kaya dengan sumber daya migas. Kenapa harus
ketar ketir dan impor juga?
Benar bahwasanya Indonesia memiliki potensi
migas. Tapi faktanya tidak semua hasil kekayaan alam
itu digunakan untuk bangsa ini. Selain Pertamina,
ada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang
mengelola sumber daya tersebut. Pertamina
otomatis mengolah hasil minyak mentahnya ke
kilang sendiri. Sementara KKKS bisa menjual hasil
produksinya kemana saja. Bisa ke kilang di Indonesia
yang notabene milik Pertamina. Atau bisa juga dijual
ke kilang luar negeri.
Bukankah lebih baik minyak hasil bumi kita
diolah di tanah air. Minimal bisa menambah
cadangan kebutuhan migas dalam negeri sehingga
ketahanan energi Indonesia tetap stabil. Pertamina
sendiri siap menerima minyak mentah domestik
dari KKKS dan mengolah di kilangnya. Penyerapan
minyak mentah domestik oleh Pertamina telah
terbukti sangat menguntungkan bagi negara.
Selain memberikan penerimaan yang lebih tinggi,
pembelian minyak mentah domestik juga dapat
mempertahankan harga minyak mentah Indonesia
pada level kompetitif.
Kini tinggal bagaimana pemerintah memberikan
dukungan dengan menyempurnakan regulasi bagi
hasil minyak dengan opsi agar KKKS menjual
minyak bagi hasilnya ke Pertamina. Jika terlaksana,
niscaya tidak ada kekhawatiran lagi dengan krisis
minyak. Karena cadangan minimal dalam negeri
telah terpenuhi, dan tentu saja amanat pasal 33 UUD
45, bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat” bisa terwujud.•

RALAT
Pada rubrik editorial Media Pertamina edisi 16 Januari
2012 terdapat kesalahan penulisan salah satu bahan bakar
untuk kendaraan pribadi. Di situ tertera LNG. Seharusnya LGV
(Liquified Gas for Vehicle) Demikian koreksi dari kami.
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Aries Hamdani - Quality Management RU III Plaju

Best Practice Industri Migas Melalui
Pengembangan Budaya KOMET
Selama tahun 2011, RU III meng-upload implementasi KOMET
berupa materi sharing knowledge menjadi aset pengetahuan
dalam portal KOMET berjumlah 168 aset pengetahuan atau
243% dari base target sesuai yang ditetapkan VP Planning &
Optimization dan memastikan RU III memperoleh The Best Komet
Agent Nominee Award dan Tthe Best Komit’er Nominee Award
dalam APQ Awards 2011.
Ada beberapa catatan yang diusulkan untuk menjadi con
tinually improvement bagi RU III ke depan dalam pengelolahan
manajemen sharing knowledge-nya. Analisa serta evaluasi dari
pengamatan implementasi KOMET di tahun 2011 menghasilkan
beberapa rekomendasi dan saran bagi RU III untuk meningkatkan
dan mengembangkan budaya berbagi pengetahuan di Perta
mina.
1. Organizational culture atau budaya organisasi dimana kegiat
an berbagi pengetahuan sebagai suatu bagian yang tidak
dapat terpisahkan dalam suatu organisasi. Direkomendasikan
beberapa kegiatan sebagai berikut :
a. Sosialisasi tata nilai dengan cara yang lebih impactful
(penajaman interpretasi dan aplikasinya) melalui tahapan
pengembangan budaya antara lain; menformulasi tata nilai
yang mendukung knowledge culture, internalisasi nilainilai, dan menetapkan mekanisme yang mengikat untuk
terwujudnya nilai-nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari.
b. Sistem Manajemen Terpadu (SMT) dijadikan mandatory
program bagi seluruh level pekerja di Pertamina, dimana
kegiatan pengembangan pekerja adalah sebuah sistem
baku dan terencana dan di Implementasikan melalui aktivitas
Calender Of Event ( CoE ) Mutu yang termonitoring realisasi
dan Implementasinya secara komitmen & konsisten dari
setiap elemen pendukungnya.
2. Leadership/Champion telah mendapatkan nilai “The Best
Quality Board” dua tahun berturut-turut sejak agenda APQ
Awards diselenggarakan dari tahun 2010 - sekarang, namun
tetap diperlukan usaha untuk menjaga dan meningkatkannya
dengan :
a. Memberikan modul-modul pelatihan bagi pekerja untuk
menjadi knowledge workers, termasuk para knowledge
managers, sebagai penyetaraan pemahaman mengenai
KOMET.
b. Implementasi nilai-nilai dan kegiatan-kegiatan KOMET
sebaiknya dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan SDM.
c. Inisiatif melakukan budaya sharing knowledge sudah
menjadi inisiatif masing-masing Fungsi dan Bagian untuk
melakukannya. Knowledge sharing culture yang dibangun
sejak 2008 sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi Fungsi
atau Bagian untuk meningkatkan kompetensi, knowledge,
skill dari pekerjanya melalui kegiatan budaya knowledge
sharing yang di-upload dalam Portal KOMET dan menjadi
aset pengetahuan dari Fungsi atau Bagian itu sendiri yang
dimonitor langsung oleh perusahaan atas report aktivitas
KOMET yang dilakukan (bisa berbentuk CoP, Expert Forum,
Rountable Forum, Discussion Forum). Materinya bersumber
pada tacit atau implicit yang dimiliki pekerja. Hal yang
sederhana yang dapat dilakukan oleh masing-masing Bagian
dalam membangun budaya sharing knowledge di RU III
pada tahun 2012 adalah melakukan discussion forum atau
CoP kepada semua Fungsi atau Bagian terkait Sosialisasi
Pedoman/TKO/TKI yang telah dilakukan Simulation/
Execution di tahun 2011 untuk menjadi aset pengetahuan
yang di-upload dalam Portal KOMET.
3. Innovation yang dihasilkan dari kegiatan Continuous Impro
vement Program (CIP) yang disusun oleh gugus/kelompok
mutu telah menghasilkan The Best Quality Control Project,
The Best Quality Circle dan The Most Productive CIP’er.
Untuk selanjutnya, direkomendasikan agar implementasi
inovasi ini lebih jauh melibatkan customer dan supplier serta
stakeholder.

4. Intellectual capital merupakan dimensi yang memiliki
presentase masih kecil dibandingkan tantangan yang
diharapkan oleh perusahaan dan rekomendasi yang dibe
rikan untuk dimensi ini adalah :
a. Sosialisasi pemahaman pentingnya intellectual capital
dalam knowledge based organization, di antaranya
dengan melakukan pengembangan kompetensi
pekerja untuk mengelola intellectual capital yang
dimiliki melalui pelatihan dan pengembangan sistem
penghargaan. Perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap
belum seragamnya sistem reward (penghargaan)
serta apresiasi di Pertamina yang menjadi pemacu
motivasi dan kreativitas pekerja untuk berkontribusi,
menghasilkan dan mengelola intellectual capital
bagi perusahaan serta menjadi sarana pembinaan
kompetensi dan skill pekerja.
b. Penyelenggaraan ajang penghargaan yang berkelanjutan
mengenai intellectual capital yang dijadikan sebuah
ajang prestisius bagi para pekerja (reward, incentives,
dsb.).
5. Sharing & collaboration di Pertamina telah berjalan dengan
baik didukung dengan adanya pelaksanaan Forum KOMET
yang telah dilaksanakan secara rutin. Pengembangan
selanjutnya adalah dengan pembentukan Community of
Practice (CoP) yang melakukan sharing melalui media online dan off-line dan telah menjadi budaya dan kebutuhan
mendasar pekerja dan Pertamina.
6.Organizational learning merupakan inisiatif learning
yang disediakan oleh perusahaan, namun belum teroptimal pemanfaatannya oleh pekerja, seperti e-learning.
Berdasarkan hal tersebut maka direkomendasikan untuk:
a. Pemanfaatan fasilitas/infrastruktur pendidikan yang
tersedia secara off-line dan on-line secara maksimal.
b. Membangun budaya coaching, dimana coaching
dilakukan dimana saja, kapan, dan oleh siapa saja yang
memiliki pengetahuan yang dibutuhkan.
7.Customer Knowledge memiliki banyak sekali inisiatif untuk
mengelola dan mengembangkannya, namun kegiatannya
masih deviasi dan belum selaras, rekomendasi yang dapat
dilakukan :
a. Integrasi Customer Database dengan CRM yang
didukung oleh Customer Intelligence sehingga data dan
informasi yang didapat lebih akurat.
b. Mengadakan pertemuan dengan para pelanggan untuk
mendapatkan tingkat kepuasan yang akurat untuk
berkolaborasi dalam menghasilkan perbaikan.
8. Organization Value yang didapat dari Manfaat KOMET
sudah mulai terasa oleh para pekerja. Namun, hasil nyata
daripada KOMET belum dapat dirasakan maupun diukur,
rekomendasi untuk organization value :
a. Pemetaan KOMET terhadap kinerja perusahaan dan
pekerja Pertamina, dengan pembuatan value chain dari
program-program KOMET untuk mencari nilai nyata dari
inisiatif-inisiatif tersebut.
b. Pemetaan ini dimanfaatkan sebagai dasar perumusan
ukuran pencapaian KOMET atas target-targetnya.
Diharapkan saran dan masukan ini dapat menjadi bahan
Review dan pertimbangan lebih lanjut bagi Tim Manajemen
serta menjadi bahan sharing bagi RU III ke depan sehingga
pengembangan budaya KOMET dapat terus berjalan dalam
upaya kita sebagai pekerja untuk mendukung Intellectual
Capital Pertamina menjadi Best Practice Industri Minyak dan
Gas di Indonesia dalam menjawab tantangan Global yang
semakin berat bagi Pertamina bila tidak segera melakukan
pembenahan dan pengembangan untuk menjawab tantangan
Global tersebut.•

JAKARTA (Investor Daily) - PT PLN (Persero)
akan mengakuisisi 50 persen saham PT Pertamina
Geothermal energy (PGE). Akuisisi dilakukan
untuk mempercepat penuntasan masalah
pasokan energi panas bumi bagi PLN. Menteri
Negara BUMN Dahlan Iskan mengatakan,
kedua belah pihak telah melakukan pembicaraan
intensif soal proses akuisisi tersebut. “Mereka
sudah melakukan pembicaraan untuk berbagi
50 : 50 di PGE,” katanya. Dahlan menjelaskan,
masuknya PLN ke PGE bisa mempermudah
pengembangan pembangkit listrik berbahan
bakar panas bumi. “Selama ini, perjanjian jual beli
(Power Purchase Agreement/PPA) listrik panas
bumi belum mencapai kesepakatan,” ujarnya.
Menurut Dahlan, kebuntuan soal PPA panas
bumi disebabkan Pertamina memasang harga
tinggi, sedangkan PLN menginginkan harga yang
rendah. “Karena tidak ada kesepakatan, mereka
punya ide untuk menjadikan PGE sebagai anak
usaha bersama,” jelasnya. Ke depan, diharapkan
antara Pertamina dan PLN sudah ada kepastian
soal pasokan listrik, karena tidak lagi terganjal
pada negosiasi harga yang cukup panjang.

pertamina tambah 26 kapal
JAKARTA (Kompas) – Pertamina menargetkan
penambahan kapal pengangkut migas berbagai
ukuran sebanyak 26 unit hingga 2015, dengan
total nilai investasi 370 juta dolar AS. Penambahan
kapal itu untuk meningkatkan kelancaran distribusi
BBM, Elpiji, dan produk lain di Indonesia. “Dari
26 kapal yang dikirim itu, 8 unit di antaranya
diproduksi galangan kapal nasional,” kata Vice
President Corporate Communication Pertamina
M. Harun di Jakarta. Menurut Harun, dari total
jumlah kapal baru itu, 12 unit di antaranya
dijadwalkan akan dikirimkan pada tahun ini, 2 unit
pada 2013, dan 1 unit pada 2014. Sebelas kapal
berbagai ukuran lain dalam proses persetujuan
investasi dan diharapkan sudah beroperasi pada
2015. Hal itu merupakan bagian dari rencana
investasi jangka panjang perseroan itu untuk
menambah armada kapal baru milik sendiri
dengan total jumlah kapal 47 unit hingga tahun
2015. Sejauh ini, Pertamina masih menerima
kapal 21 unit. “Penambahan kapal ini terutama
untuk meningkatkan kelancaran distribusi BBM,
elpiji, dan produk lain di Indonesia,” katanya.
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Akselerasi Menuju World Class HR
Jakarta - Sebagai bentuk
dukungan dan keseriusan
untuk menyokong visi Per
tamina menuju World Class
Company, Fungsi Human
Resource Corporate Pertamina
menggelar sosialisasi tentang
transformasi fungsi HR menuju
World Class di gedung utama
Pertamina, Rabu (18/1).
Hadir dalam acara terse
but Direktur Hulu Pertamina,
Muhamad Husen bersama
j a j a r a n D i re k t o r a t H u l u
yang menyimak persentasi

Foto : KUNTORO
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dari SVP HR Pertamina
Ahmad Bambang. Dalam
presentasinya, Ahmad me

Suasana sosialisasi tentang fungsi HR menuju World Class di hadapan manajemen Direktorat Hulu.

ngatakan bahwa HR dalam
usahanya menuju world

ketat. Selain itu, penjaringan

intensif dan HR Bussines

pekerja terkait masalah

class akan mengusahakan

langsung bibit unggul di kam

Partners, menetepkan talent

pendapatan, dan masalah

berbagai perbaikan yang telah

pus-kampus akan dijalankan.

pool, utilisasi maksimum HR

rekrutmen pekerja yang

diprioritaskan. “Tahun 2012

Ahmad juga mengat akan

Customer Service Center,”

sedianya segera dipercepat.

HR prioritaskan empat fokus

bahwa akan segera dibentuk

tegas Ahmad.

area untuk meningkatkan

HR Customer Service Center

Direktur Hulu Muhamad

nunggu lama HR korporat

standard layanannya, seperti

sebagai langkah cepat untuk

Husen menyatakan du

untuk merekrut pekerja karena

rekruitmen kerja, succession

merespon masalah, pertang

kungannya terhadap berbagai

daur mutasi di Hulu itu cepat

planning dan mutasi, pem

gungjawaban detail serta

langkah yang terlah diren

sekali. Kami butuh orang

belajaran dan HR Service

meningkatkan peran dari HR

canakan HR demi perubahan.

pengganti yang cepat. Kami

Centre,” kata Ahmad.

CS Center.

Namun ia juga menegaskan

akan bergerak cepat setiap

“Kami tidak bisa me

Terkait rekrutmen pe

“Progress ini intinya ada

beberapa hal, terkait dengan

bulan. Kami bisa mutasi

kerja, Ahmad Bambang

lah mengubah peranan.

HR Direktorat Hulu. Yaitu,

kapan saja sesuai kondisi

menambahkan

pola

Yang perlu dilakukan seba

bagaimana caranya agar HR

dan kebutuhan lapangan.

rekrutmen melalui online

gai langkah awal adalah ko

bisa mereduksi isu-isu negatif

Kami mau agresif,” tegas

akan diproteksi dan lebih

mun ikasi dan kerja sama

yang merebak di kalangan

Husen.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Kualitas dan Kinerja
Ditentukan dari Diri Sendiri
Medan – Kesuksesan dalam

tamina ini semata-mata agar

bekerja ditentukan oleh diri

ke depannya mampu bersaing

PEMERINTAH HARUS TEGAS SOAL
PEMBATASAN BBM SUBSIDI

sendiri, dengan menunjukkan

dalam bisnis global dengan

kualitas dan kinerjanya dalam

mengedepankan tata nilai

JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah diminta
segera menegaskan keputusannya terkait
pemberlakuan dan mekanisme pembatasan
konsumsi BBM bersubsidi jenis Premium yang
akan diberlakukan secara bertahap di wilayah
Jawa-Bali mulai 1 April 2012. Sesuai amanat
UU APBN 2012, aturan penerapan pembatasan
BBM harus dijalankan, mengingat pembengkakan
subsidi BBM terus terjadi setiap tahunnya.
“Ketegasan pendirian pemerintah itu harus
dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres)
yang merupakan revisi dari Perpres 55 tahun 2005
dan Perpres No. 9 tahun 2006,” kata Sofyano
Zakaria, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik
(Puskepi). Sofyano juga meminta kalangan DPR
untuk memberikan dukungan karena keberadaan
UU tersebut berdasarkan kesepakatan antara
pemerintah dan legislatif.•RIANTI OCTAVIA

memajukan perusahaan. Hal

6C. Yaitu, Clean, Competitive,

itu diungkapkan oleh General

Confident, Customer Fo

Manager FRM Region I,

cused, Commercial, dan

Gandhi Sriwidodo pada acara

Capable. “Kalau Anda pandai

Orientasi OJT BPS & BPA

memosisikan diri, yang siap

2012 selama dua hari, (2-3

untuk belajar dan berkarya

Januari 2012) di Gedung 2T

dengan maksimal,

Enviro.

Anda akan bisa memajukan

Foto : FRM REG. I

RESUME
PEKAN INI

maka
Peserta On Job Training (OJT) BPS dan BPA 2012 serius mendengarkan
penjelasan mengenai Pertamina.

Gandhi mengungkapkan,

perusahaan ini,” ungkap Gan

dalam melakukan rekrutmen,

dhi Sriwidodo di depan 30

tamina Marketing & Trading

Id Card). Di hari kedua

Pertamina sangat berhati-hati

peserta orientasi BPS dan

seperti tata tertib pekerja, etika

diberikan materi Overview

memilih seorang pekerja yang

BPA 2012.

profesional dan hubungan

Support Function Finance

berkualitas dan mempunyai

Kegiatan orientasi ini di

industrial, overview support

M&T, Overview Support

kemampuan dalam memaju

lanjutkan dengan pemberian

F u n c t i o n F i n a n c e M & T.

Function Engineering Services

materi dari beberapa pekerja

Materinya selanjutnya HSSE

dan Aspek Pengendalian

yang bertugas di Kantor Per

& Security (Safety Awareness,

Internal.•FRM REG. I

kan perusahaan.
“Apa yang dilakukan Per
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Penutupan Program BPA 2010 :

KUPANG – Sebanyak 20 anggota Komisi VII
DPR-RI melakukan Kunjungan Kerja ke Kupang,
Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9-21 Desember
2011. Dalam pertemuannya dengan Pertamina,
mereka mencermati pasokan BBM ke pulau-pulau
kecil di NTT, terutama menjelang Natal 2011 dan
Tahun Baru 2012. “Hal ini penting karena mayoritas
masyarakat di NTT adalah Kristiani, sehingga
pada saat Natal dan Tahun Baru pasti kebutuhan
meningkat,” ujar Ketua Tim Komisi VII DPR-RI
Teuku Riefky Harsya.
Menjelaskan hal tersebut, GM Fuel Retail
Marketing Region V Afandi menyampaikan bahwa
Pertamina sudah menyiapkan stok BBM di tiap
Terminal BBM di NTT. Saat ini, di wilayah NTT
beroperasi tujuh Terminal BBM, yaitu Tenau,
Reo, Waingapu, Ende, Maumere, Kalibahi dan
Atapupu.
“Kami belajar dari pengalaman-pengalaman
tahun sebelumnya, sehingga kami sudah
menyiapkan tambahan pasokan menjelang Natal
dan Tahun Baru. Pada dasarnya stok kami cukup.
Namun untuk menyalurkannya ke masyarakat,
kami juga tidak bisa melepas begitu saja. Tentu
ada berbagai pertimbangan, termasuk kuota dan
kebutuhan riil masyarakat,” jelas Afandi.
Pada kesempatan yang sama, Komisi VII DPR
juga mencermati pasokan BBM untuk nelayan,
pasokan BBM untuk sektor industri, Penjualan
Bahan Bakar Khusus dan konversi minyak tanah
ke LPG.
Pasokan BBM ke sektor industri baik PLN
maupun Non PLN di NTT memang mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena
pertumbuhan perekonomian masyarakat yang
meningkat, terutama di sektor wisata seiring
dengan terkenalnya Komodo sebagai salah satu
keajaiban dunia.
Selain itu, majunya perekonomian juga tercermin
dari meningkatnya frekuensi penerbangan dari
tahun ke tahun. Di Bandara El Tari misalnya,
frekuensi penerbangan dari dan ke Kupang
meningkat 39 persen dari tahun 2009 ke 2010.
Sementara pada 2011, frekuensi penerbangan
kembali naik 22 persen. Hal ini tentu berdampak
pada kebutuhan avtur yang harus disediakan.
Dalam pertemuan ini, Pertamina diwakili oleh
Direktur Keuangan Andri T Hidayat, SVP Petroleum
Products Iqbal Hasan, VP Management Accounting
M. Syahid, Korpel Konversi Minyak Tanah ke
LPG Arsono Kuswardanu, Manager Data dan
Informasi Ghanapati beserta jajaran manajemen
unit pemasaran Jatim Balinus.
Selain pertemuan dengan tim Pertamina,
Komisi VII DPR-RI juga melakukan kunjungan ke
PLTU Kupang dan perusahaan swasta lainnya.•FRM
REG. V

memanfaatkan kesempatan
berkiprah di Pertamina dengan
sebaik-baiknya.
“Manfaatkanlah kesem
patan ini dengan sebaikbaiknya, dan jangan mainmain karena tantangan di
Direktorat Pemasaran &
Niaga itu demikian berat.
Kami inginkan para pekerja
dengan semangat kerja yang
tinggi. Bahkan harus lebih
dari semangat kami, suatu
semangat energi terbarukan,”
ujar Djaelani.
Djaelani berharap agar
para insan baru tersebut da
pat berinovasi, penuh inspirasi
dan tidak loyo.
Acara ini ditutup dengan
pelepasan tanda peserta
secara resmi oleh Djaelani
Soetomo, kemudian dilanjut
kan dengan pemberian peng
hargaan kepada peserta

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Komisi VII DPR Cermati
Pasokan BBM
ke Pulau Kecil di NTT

JAKARTA - Sebanyak 47
peserta program Bimbingan
Praktis Ahli (BPA) Marketing &
Trading Pertamina Tahun 2010
secara resmi dilantik sebagai
pekerja baru Pertamina, pada
acara penutupan program
Bimbingan Praktis Ahli (BPA)
Pertamina, Batch II tahun
2010 Jum’at (23/12).
Acara yang diadakan
di ruang Pertamax, Lantai
21 Gedung Utama Kantor
Pusat Pertamina ini dihadiri
oleh Direktur Pemasaran &
Niaga Djaelani Soetomo,
Direktur SDM Rukmi Hadi
Hartini, serta para SVP dan
VP di lingkungan Direktorat
Pemasaran & Niaga.
Dalam kesempatan terse
but, Direktur Pemasaran
& Niaga Djaelani Sutomo
mengimbau para pekerja
baru tersebut untuk bisa

Direksi Pertamina memberikan ucapan selamat kepada peserta BPA 2010 yang
baru dilantik menjadi pekerja Pertamina.

terbaik dengan puncak nilai
86.38. Beberapa peserta
dengan nilai dan indeks pres
tasi terbaik itu diantaranya
adalah Suriadi dengan nilai
86.38, Very Aryanto nilai
86.17, dan Deni Apriyana
dengan nilai 84.72.
Nilai-nilai tersebut berda
sarkan pada penilaian selama
pendidikan BPA berlangsung.

Mereka dievaluasi untuk me
ngetahui efektifitas daya serap
peserta terhadap materi se
lama mengikuti pendidikan.
Bobot penilaian terdiri dari nilai
kinerja kelas dan evaluasi tulis
mingguan (20%), On the Job
Training (60%), Tulis Kertas
Kerja Wajib (10%), dan Saji
Kertas Kerja Wajib.• SAHRUL
HAETAMY A.

Nihil Insiden pada 2012 melalui CSMS
JAKARTA – Menilai pen
tingnya perhatian perusahaan
terhadap kecelakaan kerja,
Fuel Retail Marketing
(FRM) Region III Jakarta
melaksanakan Works hop
Contractor Safety Man a
gement Systems (CSMS)
dalam menajemen kes ela
matan kerja kontraktor di
lingkungan operasi kerja per
usahaan.
Workshop yang berlang
sung di auditorium Patra Loka
FRM Region III, Selasa (20/12)
ini diikuti oleh para kontraktor
atau mitra kerja FRM Region
III. Acara ini menghadirkan
motivator dan pembicara
yang berkompeten dalam
memberikan pengetahuan
yang lebih luas terkait masalah

safety. Hal ini mengingat
pengg unaan tenaga kon
traktor dalam kegiatan bisnis
Pertamina meningkat cukup
banyak hingga kecelakaan
kerjapun lebih banyak me
nimpa pada tenaga kerja
kontraktor sehingga pen
tingnya meningkatkan aspek
Health Safety Security En
vironment (HSSE).
Dalam kesempatan work
shop tersebut, Vice President
Project Management Per
tamina Heru Purnomo ber
harap ini akan mencapai hasil
maksimal yang bisa diterapkan
di lapangan dan komitmen
mitra kerja dalam meraih nihil
insiden tahun 2012.
Selain itu, CSMS bertujuan
agar pihak kontraktor sama-

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : FRM REG. V

Buktikan Semangat Energi Terbarukan Itu

Vice President Project Management Pertamina Heru Purnomo meminta para
kontraktor dan mitra kerja menomorsatukan aspek HSSE dalam pekerjaannya.

sama mengetahui setiap
langkah pekerjaan yang
akan dilaksanakan serta
mem ahami potensi resiko
yang akan terjadi dengan
mengimplimentasikan aspekaspek HSSE di lingkungan
kerjanya.
Manager HSSE Mar
keting & Trading Pertamina,

Masjuli juga menambahkan
bahwa keselamatan kerja
merupakan bagian dari
peningkatan performance
Pertamina. “Untuk itulah,
CSMS ini penting diterapkan
agar kegiatan bisnis Pertamina
berjalan dengan lancar tan
pa kecelakaan kerja,” jelas
nya.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Apresiasi untuk Bengkel Enduro
JAKARTA - Sebagai ung

Enduro. Acara dihadiri pemilik,

dibagikan dan membuat para

edukatif serta menjadi momen

kapan terima kasih kepada

mekanik beserta keluarga dari

peserta selalu antuasias.

tak terlupakan.

pemilik serta mekanik Bengkel

30 Bengkel Enduro untuk ber

Enduro, serta menjadikannya

gembira bersama.

Untuk memberikan mo

Dalam acara tersebut juga

tivasi kepada para pserta

memberikan apresiasi kepada

sebagai bagian dari keluarga

Kegiatan ini diisi dengan

gathering, juga diadakan

konsumen yang merayakan

besar Pelumas Pertamina,

organ tunggal serta permainan

diskusi dan tanya jawab serta

ulang tahun, sehingga da

pada 17 Des ember 2011

sulap yang memberikan kesan

berbagi informasi tentang

pat menyentuh hati yang

di hotel Nasa Banjarmasin

tak terlupakan bagi undangan

produk membuat suasana

paling dalam keluarga besar

dig elar Gathering Bengkel

yang hadir. Berbagai door prize

malam itu sangat meriah,

Enduro.•FRM REG. VI
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MEMELIHARA IMPLEMENTASI ISO
Salah satu kecenderungan yang tidak efektif dari organisasi adalah gampang mendapatkan tapi
susah mempertahankan, seperti yang terjadi dalam penerapan standardisasi sistem manajemen ISO.
Kita mengetahui bahwa dari semua UO/UB/AP yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO banyak yang
kalang kabut pada saat dilakukannya audit oleh surveylance atau pada saat dilakukan audit eksternal
oleh pihak independen yang seharusnya tidak akan terjadi apabila semua klausul dan persyaratan
dapat dijalankan dengan konsisten.
Kejadian seperti ini terjadi akibat kelalaian dan ketidakdisiplinan dalam menjaga implementasi dan
melaksanakan ketentuan yang sudah diatur dalam ISO-nya sendiri. Padahal pada saat organisasi
sepakat untuk melakukan implementasi ISO, semua ketentuan dan persyaratan adalah dibuat sendiri
mulai dari Quality Policy, Quality Objective dan seterusnya sampai ke level Work Instruction (TKI)
disusun dan dibuat sedemikian rupa oleh organisasi sendiri.
Pada awal mengadopsi suatu standardisasi sistem manajemen tentunya organisasi sudah
membandingkan dan melihat (benchmark) kepada organisasi lain yang ada disekelilingnya atau
yang terkait dengan bisnisnya. Dimana tujuan dalam menerapkan suatu sistem manajemen atau
standardisasi adalah menyederhanakan suatu proses untuk meningkatkan kehandalan dan efektifitas
hasil proses bisnis yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau
jasa.
Untuk dapat meyakinkan semua pihak terkait dalam pemeliharaan ISO adalah dengan memastikan
bahwa semua pihak sudah memahami manfaat penerapan suatu standard internasional, yaitu:
1) Organisasi dapat mengembangkan dan menawarkan produk dan jasa yang memenuhi spesifikasi
yang telah diterima secara internasional karena akan dapat bersaing secara global.
2) Dalam pengembangan teknologi baru, Standard Internasional membantu untuk mempermudah
terminologi, kompabilitas dan kecepatan keselamatan atas penyebaran inovasi dan pengembangan
produk yang akan dipasarkan.
3) Lebih memudahkan kepada konsumen untuk mencari produk dan jasa yang ada di pasar dengan
adanya kesamaan standar yang digunakan.
4) Standar Internasional menyediakan dasar teknologi dan ilmiah yang mendukung undang-undang
kesehatan, keselamatan dan lingkungan bago pemerintah.
5) Dalam perdagangan, Standar Internasional mempermudah kepada standar nasional atau regional
yang berbeda ynag selama ini menjadi hambatan teknis.
6) Bagi negara-negara berkembang, Standar Internasional memudahkan untuk mendefenisikan
karakteristik produk dan layanan yang akan diharapkan bertemu di pasar ekspor.
7) Lebih memberikan kepercayaan kepada konsumen terhadap jaminan mutu, keamanan dan
kehandalan produk atau jasa.
8) Standar Internasional memberikan kontribusi pada mutu hidup pada umumnya dengan memastikan
bahwa transportasi, mesin dan alat yang kita gunakan aman.
9) Standar Internasional memberikan manfaat untuk kehidupan dibumi (udara,air, dan tanah) yang
lebih baik, misalnya pengaturan terhadap emisi gas dan radiasi, aspek lingkungan produk yang
berkontribusi terhadap upaya melestarikan lingkungan.
Rangkuman manfaat dalam penerapan Standar Internasional ini didasari dari pengalaman dan
lesson learned yang dikumpulkan dari lebih dari 157 negara yang mempunyai industri-industri yang
menjadi leader di negaranya sehingga akhirnya ISO telah mengembangkan lebih dari 15.500 Standar
Internasional dari berbagai subjek.
Berkaca dengan pengalaman ini seharusnya penerapan Standar Internasional bisa menjadi
sesuatu yang bernilai bagi organisasi dalam meningkatkan kegiatan bisinis yang dilakukan. Secara
garis besar penerapan standar ISO dibagi dalam 3 sub kategories yang dinamakan dengan : Produk,
Proses dan Manajemen standard.
Segitiga kategori dalam penerapan implementasi standar yang dipakai saling
mendukung dan harus benar-benar dijaga oleh semua pihak yang terkait dalam
proses tersebut, dimana ketiga kategori tersebut pada :
• Produk akan berhubungan dengan kualitas dan keamanan (product
related to quality and safety)
• Proses standar mengacu kepada kondisi terhadap produk atau jasa
yang dibuat.
• Manajemen standar membantu organisasi secara operasional
Manajemen standard sering digunakan untuk membantu
manajemen dalam membuat kerangka kerja (framework) dalam
menggiring organisasi untuk mencapai atau memenuhi semua
persyaratan yang sudah ada dalam standard.
Pada akhirnya menjaga atau memelihara suatu sistem manajemen yang di pakai dalam suatu
organisasi memerlukan perhatian, kepedulian (awereness) dan selalu melakukan perbaikan yang
berkelanjutan (continual improvement) pada semua aspek dan oleh semua pihak terkait di organisasi
sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk mencapai misi yang sudah ditetapkan oleh masingmasing organisasi atau perusahaan.•
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pertamina going
regional - global
performance
excellent awards
Setelah lebih dari 8 (delapan) tahun menerapkan assessment kinerja Malcolm Baldrige Criteria
for Performance Excellence (MBCfPE), sudah saatnya bagi Pertamina untuk melangkah ke jenjang
yang lebih tinggi yaitu tingkat regional. Untuk tahun 2012 ini, Pertamina menyasar GPEA (Global
Performance Excellence Awards) sebagai alat strategis untuk mengukur keunggulan kinerja global
(global performance excellence). GPEA juga membantu untuk memperkuat strategi dan kinerja
perusahaan agar dapat berkembang lebih pesat dalam pasar global sehingga dapat bersaing
dalam bisnis global dan menjaga sustainabilitas Perusahaan.
Selain itu, GPEA adalah satu-satunya yang mendapat pengakuan
internasional yang berfokus kepada performance/ keunggulan bisnis.
Sejak tahun 2000, sejumlah 91 organisasi telah menerima berbagai
kategori penghargaan. Pada tahun 2010, kriteria penghargaan
berubah dari GPEA yang mencerminkan evolusi lingkungan perbaikan
kualitas pada produk dan layanan, menjadi kinerja organisasi secara
keseluruhan yang disebut kinerja organisasi / keunggulan bisnis.
GPEA dikelola oleh Asia Pacific Quality Organization (APQO) merupakan sebuah organisasi
non profit yang berfungsi sebagai payung untuk menyatukan semua perkumpulan profesional
terkemuka yang bergerak dalam bidang quality management di Asia Pasifik.
Pada penilaian GPEA, standard yang dipergunakan adalah
Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE),
sedangkan di Pertamina sendiri standard ini telah dilakukan
kostumisasi. Hal ini sejalan dengan roadmap percepatan perbaikan
kinerja di seluruh Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan
guna memperjelas arah perbaikan kinerja dan menjadi pedoman
dalam mencapai kinerja ekselen menjadi KKEP (Kriteria Kinerja
Ekselen Pertamina).
Aspek yang akan dinilai pada Malcolm Baldrige Criteria for
Performance Excellence (MBCfPE), meliputi :

Untuk mendukung keikutsertaan Pertamina pada penilaian GPEA, pada tanggal 9 Januari
2012 di Kantor Pusat Pertamina telah dilakukan kick off meeting yang dihadiri oleh perwalikan
seluruh Fungsi di Pertamina. Dalam rapat ini dibentuk Tim Penyusun Dokumen Aplikasi Pertamina
yang ditetapkan dengan Surat Perintah No. Prin – 03 / C00000/2012-S0, tentang Tim Penyusun
Dokumen Aplikasi Pertamina yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Pertamina (Persero).
Tim tersebut akan menyusun Dokumen Aplikasi (DA) sebagai prasyarat mengikuti GPEA.
Dalam teknis penyusunan Dokumen Aplikasi (DA) Pertamina, Tim Penyusun terbagi menjadi
dua yaitu Tim Inti yang bertugas menyusun DA Pertamina berbasis Malcolm Baldrige Criteria
for Performance Excellence (MBCfPE) dan Tim Narasumber yang menyediakan data-data yang
diperlukan selama proses penyusunan Dokumen Aplikasi sesuai persyaratan kriteria MBCfPE dan
selama dilakukannya proses asesmen.
Setelah pembentukkan Tim Penyusun Dokumen Aplikasi Pertamina, langkah berikutnya adalah
penyiapan dan finalisasi template, kemudian disusul oleh penyiapan dan finalisasi draft Dokumen
Aplikasi. Dan langkah terakhir, sebelum Dokumen Aplikasi dikirim akan dilakukan challenge session
yang melibatkan Direksi.
Diharapkan dengan dibentuknya Tim Penyusun Dokumen Aplikasi Pertamina dapat
berkonstribusi secara optimal sehingga Dokumen Aplikasi dapat disusun dengan baik sehingga
dapat memenuhi seluruh kriteria dalam Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence
(MBCfPE). Dan semoga keikutsertaan Pertamina pada ajang ini dapat memotret hasil proses bisnis
yang dilakukan di Pertamina, agar dapat meningkatkan dan mengakselerasi kinerja Perusahaan
sesuai dengan visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia.•

Oleh : Primawan Ratiansyah, Tim Quality Management – General Affairs Directorate

oleh Adriwal - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

“ Write what you do”
“Do what You Write”
Approve and Review It
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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Inilah buku yang menunjukkan
perkembangan paling mutakhir soal kegiatan
belajar-mengajar. CTL adalah sebuah sistem
belajar yang didasarkan pada fisolofi bahwa
seseorang pembelajar akan mau dan mampu
menyerap materi pelajaran jika mereka dapat
menangkap makna dari pelajaran tersebut.
Buku ini mendedah dasar-dasar filosofi
tersebut dari sudut pandang ilmu psikologi,
ilmu saraf (neuroscience), dan fisika serta
biologi modern.
CTL mampu memuaskan kebutuhan
otak untuk mengaitkan informasi baru
dengan pengetahuan yang sudah ada, yang
merangsang pembentukan struktur fisik
otak dalam rangka merespons lingkungan.
Ada tiga prinsip yang melekat pada segala
sesuatu di alam, termasuk makhluk hidup.
Hebatnya, ketiga prinsip tersebut, yaitu
saling ketergantungan, diferensiasi dan
pengaturan diri ada dalam CTL. Karena CTL
sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku
pada alam, belajar secara kontekstual berarti
belajar mengeluarkan potensi penuh seorang
siswa secara alamiah.
Kadang-kadang, waktu para siswa dan
mahasiswa hanya dihabiskan untuk mengisi
buku tugas, menndengarkan pengajar,
dan menyelesaikan latihan-latihan yang
membosankan. Alih-alih mengikuti ujian
yang bisa mengungkapkan pemahaman
mahasiswa, mereka hanya mengikuti ujianujian yang mengukur kemampuan mahasiswa
menghafalkan fakta.
Penelitian mengenai otak memberi
tahu kita bahwa pengaruh lingkungan lebih
besar dari pada yang kita bayangkan. Otak
seorang anak yang menghabiskan banyak
waktu menonton televise sangat berbeda
strukturnya dengan otak anak yang sering
berbicara dengan orang dewasa.
CTL adalah sebuah sistem yang
merangsang otak untuk menyusun polapola yang mewujudkan makna. CTL adalah
suatu Sistem pengajaran yang cocok dengan
otak yang menghasilkan makna dengan
menghubungkan muatan akademik dengan
konteks dari kehidupan sehari-hari siswa.
Untuk mencapai tujuan ini Sistem
tersebut meliputi delapan komponen berikut:
membuat keterkaitan-keterkaitan yang
bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti,
melakukan pembelajaran yang diatur sendiri,
melakukan kerja sama, berpikir kritis dan
kreatif, membantu individu untuk tumbuh dan
berkembang, mencapai standar yang tinggi
dan menggunakan penilaian autentik.
Buku ini menawarkan paradigma baru
belajar yang didasarkan pada bekerjanya
otak dan saling keterkaitannya dengan
lingkungan serta untuk mengeluarkan potensi
penuh yang ada dalam diri setiap individu
siswa. Lewat bahasa yang mengalir dan
simple, penulis menyajikan hal-hal penting
berkaitan dengan otak dalam rangka
membuat proses belajar dapat dijalankan
secara menyenangkan dan efektif. Silahkan
jika anda para pecinta pembaca buku ingin
membuktikannya sendiri.•PERPUSTAKAAN

Corporate Secretary Pertamina Hari Karyuliarto, Vice President Corporate Communication
Mochamad Harun, Senior Vice President Gas Nanang Untung di Kantor Tempo.

ungkap Corporate Secretary Pertamina Hari Karyuliarto.
Hari meminta kepada Tempo untuk merilis berita klarifikasi tentang
kasus tersebut, serta meneruskan masalah ini ke Ombudsman PT.
Tempo Inti Media. Sementara itu, Sekretaris Ombudsman Tempo Rustam
Mandayun mengatakan kesiapannya membawa keluhan Pertamina ke
Ombudsman Tempo, serta memberikan Pertamina hak konfirmasi di
depan wartawan Tempo.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Partisipasi RU II pada Hari Nusantara 2011
DUMAI - Dalam rangka Hari Nusantara 2011, RU II berpartisipasi
menyukseskan acara tersebut. RU II memfasilitasi penginapan
personil TNI AD, AL, AU dan POLRI serta beberapa tamu lainnya
di Komplek Pertamina RU II. Menteri Menteri Pertahanan Purnomo
Yusgiantoro beserta istri, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip
Sutardjo, dan Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan termasuk
yang menginap di MG-I komplek perumahan RU II di Bukit Datuk,
pada (12-13/12/2011).
RU II juga berperan serta dalam pembangunan landasan
helikopter (helipad) dan lapangan parkir seluas 200 m x 150 m
di Agribisnis Dumai (tanah PT Patra Dock), transportasi (pesawat
Pelita Air Service dan bus), dan pemasangan media luar ruangan
(baliho, spanduk, umbul-umbul). Bandara Pinang Kampai milik RU II
yang dikelola oleh Pemerintah Kota Dumai juga digunakan sebagai

Foto : RU II

Judul Buku : CTL (Contextual Teaching &
Learning) Menjadikan Kegiatan BelajarMengajar Mengasyikkan dan Bermakna
Penulis
: Elaine B. Johnson, Ph.D.
Penerbit : Kaifa
Pengantar: Prof. Dr. A. Chaedar Alwasilah

Jakarta - Pertamina melakukan mediasi dengan Majalah Berita
Mingguan (MBM) Tempo, Senin (16/1) di Kantor Koran Tempo dan
Tempo.co di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Upaya mediasi ini
merupakan bentuk keberatan Pertamina terkait konten pemberitaan
MBM Tempo edisi 9-15 Januari 2012 yang dinilai mendiskreditkan
Pertamina.
Pertamina diwakili oleh Corporate Secretary Hari Karyuliarto,
Vice President Corporate Communication Mochamad Harun, Senior
Vice President Gas Nanang Untung, dan Manager Media Wianda
Pusponegoro. Dalam mediasi tersebut Pertamina disambut oleh
Corporate Secretary sekaligus Sekretaris Ombudsman PT. Tempo
Inti Media, Rustam Mandayun, Legal PT. Tempo Inti Media, Tbk
Eko Hadi Sulistia bersama perwakilan dari Pusat Dokumentasi dan
Analisa Tempo.
Lewat mediasi ini Pertamina mengajukan keberatannya atas
konten berita MBM Tempo soal perpanjangan kontrak sewa tanker
pengangkut LNG Eka Putra, antara Pertamina dan PT Humpuss
Intermoda Transportasi yang banyak membubuhkan konotasi ‘miring’
tentang Pertamina tanpa verifikasi.
“Dalam kasus itu Pertamina berupaya memaksimalkan
keuntungan negara, tapi di pemberitaannya malah diputarbalikkan,”

Foto : TATAN

Pertamina Minta Kasus Tempo
Dibawa ke Ombudsman

base camp TNI. Pesawat Pelita jenis CASA pun juga digunakan untuk
membawa rombongan Gubernur Riau dan Pangdam Bukit Barisan
ketika melakukan peninjauan lokasi Hari Nusantara sebelum pelaksanaan
kegiatan.•RU II

KRONIKA

Senior manager Operational and
Manufacturing,
Refinery Unit II Dumai

MASPUTRA AGUNG

Planning & Evaluation Manager,
Planning & Optimization,
Refining Operation,
Refinery Directorate
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JAKARTA – Sebagai rangkaian dari perayaan Hari
Ulang Tahun ke-30 PT Tugu Pratama Indonesia
(TPI), diselenggarakan event Tugu Golf 2012 yang
berlangsung di Royale Golf Club, Jati Waringin,
Jakarta Timur, Minggu (15/1). Sebanyak 160
peserta meramaikan Tugu Golf Par-Tee ini. Turut
hadir diantaranya Direktur Perencanaan Investasi
& Manajemen Resiko PT Pertamina, M. Afdal
Bahaudin yang juga menjabat sebagai Komisaris
Utama TPI, Direktur Utama TPI, Evita M. Tagor serta
jajaran direksi, komisaris dari anak perusahaan
Pertamina dan stakeholder Tugu Pratama. Sesuai
dengan tahun kelahirannya pada tahun 1981, event
Tugu Golf kali inipun menyediakan sebanyak 81
lucky draw yang terdiri dari Sepeda Motor Matic, TV
LCD 40 inc, IPAD, Galaxy Tab, Blackberry. Selain itu,
disediakan empat unit mobil Mercedes Benz bagi
pemain yang berhasil Hole in One.•IRLI KARMILA

Foto : OKI NOVRIANSYAH

m. syaiful ghozali
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JALIN KEBERSAMAAN LEWAT
TUGU GOLF PAR-TEE

wawan adianto
Fuel Industry & Marine
Marketing Manager Region I

BENAHI PERMASALAHAN
DI DIREKTORAT PENGOLAHAN
eddy martin

JAKARTA - Direktorat Pengolahan Pertamina melakukan
Rapat Shipment Backlog Additive Purrad Non On Time,
Backlog MMNH & Peningkatan Utilisasi ERP tahun 2011 di
Lantai 21 Kantor Pusat Pertamina, Jakarta (14/12/2011).
Rapat ini bertujuan membenahi permasalahan yang terdapat di
pengolahan. Dengan banyaknya permasalahan di Pengolahan,
akhirnya Kantor Pusat memfasilitasi dan mengakomodasi
agar kendala-kendala yang ada di seluruh Refinery Unit
dapat terselesaikan. Sharing session juga dilakukan dari
beberapa Refinery Unit yang hadir pada rapat tersebut,
dengan tujuan mencari solusi agar setiap permasalahan segera
teratasi.•NILAWATI DJ

Asst Manager Plan & Control Facility,
Marine Region II

Warung Kopi

Safety Driving

Foto :TATAN AGUS RST

Foto : RU III PLAJU

Foto : KUNTORO

Foto : WAHYU NUGRAHA R.

Foto : RU II DUMAI
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Sudah seminggu berlalu, kejadian insiden di Tugu Tani
masih saja dibicarakan di kantin Mang Warta.

Wawan

Iyum
Wawan

Ujang

Pak Roni

Pak Endi
Wawan
Pak Roni

Sosialisasi Penjualan
Cakram Optic Teuku Wisnu
dengan Memanfaatkan
Nozzle Operator
Serang - Sebagai anak perusahaan PT Pertamina
(Persero) yang memiliki posisi strategis dalam
pengelolaan SPBU di seluruh Indonesia, Pertamina
Retail perlu mengembangkan inovasi untuk
pemanfaatan peluang bisnis di bidang Non Fuel
Retail (NFR) dalam upaya meningkatkan margin
penjualan di SPBU. Oleh karena itu, pada akhir
2011 lalu, diadakan sosialisasi penjualan cakram
optik Teuku Wisnu yang diikuti para pengusaha
SPBU di Hotel Ratu kawasan Serang - Banten.
Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, para
pengusaha SPBU memberikan dukungan karena
dapat meningkatkan keuntungan SPBU melalui
penjualan cakram optik Teuku Wisnu, khususnya
di bisnis NFR.•FRM REG. III

Foto :FRM REG. III

Pak Endi

: Hadeuuhhh... ampun deh. Masih aja di
pengkolan Tugu Tani macet cet.. cet..
: Pasti masih pada jalan pelan-pelan ya di
depan tempat kejadian insiden Tugu Tani
minggu lalu.
: Iyah Pak.... Padahal udah gak ada garis
polisi di situ. Tapi masih aja ada yang
moto-moto, sekedar ngeliat, atau lain-lain.
Sampe saya jadi ikut-ikutan bawa motor
pelan-pelan lewat situ.
: Masa sih Kang? Iyum tadi pagi naik bajaj
lewat situ sepi-sepi aja....
: Ya iya sepiii... Kamu lewat situ teh jam
berapa hayooo... Kalo jam 5.30 pagi mah
ya pasti sepi atuh Yum...
: Harap maklum kang.. Namanya juga Iyum
si sotoy... Eh, tapi kan bagus atuh kang,
jalan jadi pelan-pelan. Jadi lebh hati-hati
dan gak ada kecelakaan lagi.
: Hehehehe betul juga Jang... Tapi jangan
salah, si Wawan itu pelan-pelan bawa
motornya bukan berarti dia hati-hati. Dia
pasti ikut ngeliat apa yang dikerjakan
orang-orang di situ. Kalau sudah begitu,
sama juga bohong. Meleng sedikit bisa
bikin kecelakaan baru tuh...
: Tuh Wan.. dengerin....
: Hehehe iya sih... Jadi ikutan meleng. Tapi
dikiiiiiittt bangetttt.....
: Nah, yang kayak gini nih.... Kadang,
kita yang bawa kendaraan, baik motor
maupun mobil, suka gak merasa perlu
bertanggung jawab terhadap keselamatan
pengguna jalan lainnya. Coba deh diubah.
Kalo memang gak bisa menerapkan
safety driving, ya udah pake kendaraan
umum aja. Gak bikin macet pula....•

PENUTUPAN BPS DAN BPA PERTAMINA
BATCH II/2010

Foto : TATAN AGUS RST

Wawan

JAKARTA - Bertempat di Gedung Utama Lantai Ground
Pertamina mengadakan Penutupan Program Bimbingan
Profesi Sarjana (BPS) dan Bimbingan Profesi Ahli (BPA)
Pertamina Batch II tahun 2010, Selasa (22/11/2011). Direktur
Utama Karen Agustiawan berpesan agar para pekerja
baru ini dapat mengaktualisasikan diri secara profesional.
“Kami menginginkan generasi penerus yang andal dan
siap menghadapi tantangan serta mampu mendorong
peningkatan kinerja perusahaan,” ujar Karen. VP PLC Hasnil
Rasyid melaporkan penyelenggaraan program BPS dan BPA
peserta program terdiri dari 205 peserta mengikuti 8 jurusan
yaitu : BPS Marketing & Trading (67) orang, BPS Corporate
Shared Services (CSS) (23) , BPS Human Resources (26), BPS
Sekretaris Perseroan (17), BPS Satuan pengawasan Internal
(25), BPS Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko (11),
BPA Health, Safety, & Evironment( 4 ), dan BPA Keuangan
(31). Dari 205 peserta yang dinyatakan lulus sebanyak 204
orang dan 1 orang mengundurkan diri selama program ini
berjalan.•NAYA

JAKARTA - Sebagai perusahaan yang mayoritas
sahamnya dimiliki oleh Dana Pensiun Pertamina, PT
Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (Tugu Mandiri) merupakan
perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang telah lebih
dari 18 tahun mengelola Dana Pensiun untuk Pro
gram Pensiun Iuran Pasti (PPIP) melalui DPLK Tugu
Mandiri.
Sejak tahun 2008, Tugu Mandiri terus berupaya
meningkatkan kinerja baik dari sisi operasional serta
layanan, juga melakukan inovasi penyediaan produkproduk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Upaya-upaya tersebut menunjukkan hasil yang cukup
menggembirakan. Dalam ajang Insurance Award
2011 yang diadakan oleh Media Asuransi pada
Juni 2011, Tugu Mandiri berhasil meraih ”The Best
Life Insurance Company - untuk kategori ekuitas
di bawah Rp 100 miliar”. Sementara dalam rating
perusahaan-perusahaan asuransi yang dilakukan oleh
majalah Infobank pada Juli 2011 berdasarkan kinerja
keuangan 2010, peringkat Tugu Mandiri juga naik
menjadi “BAGUS” dari tahun sebelumnya “CUKUP
BAGUS”. Tingkat kesehatan keuangan/RBC Tugu
Mandiri per 31 Desember 2011 sebesar 300,3% juga
sudah jauh di atas ketentuan minimal yang ditentukan
sebesar 120%. Sedangkan ekuitas sebesar Rp 84,52
miliar juga sudah diatas batas ketentuan minimal yang
ditentukan sebesar Rp 70 miliar di akhir tahun 2012.
Direktur Utama Tugu Mandiri Maryoso Sumaryono
menjelaskan bahwa di tahun 2012, Tugu Mandiri
sudah siap memasuki pasar individu dan retail, dan
salah satu yang menjadi target pasar adalah para
pekerja dari perusahaan yang tergabung dalam grup
usaha Pertamina.
Sebagai bagian dari anak usaha Pertamina
tentunya menjadi skala prioritas Tugu Mandiri untuk
dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi group
Pertamina. Diharapkan nantinya Tugu Mandiri dapat
memberikan solusi bagi pekerja, dan pensiunan di
lingkungan grup Pertamina dalam hal penyediaan jasa
perlindungan pekerja melalui layanan asuransi.
Sementara itu DPLK Tugu Mandiri juga tidak
kalah dari Tugu Mandiri yang merupakan badan
hukum pendirinya. Dari tahun ke tahun DPLK Tugu
Mandiri telah menunjukkan kinerja yang membaik,
hal ini dibuktikan dengan Aset Kelolaan (AUM) per 31
Desember 2011 sebesar Rp 630,68 miliar (unaudited)
dengan jumlah peserta lebih dari 33.500 orang.
Sementara hasil investasi rata-rata sebesar 15,78%
p.a. Pencapaian tersebut membuktikan DPLK Tugu
Mandiri sebagai salah satu pelaku DPLK dalam industri
di Indonesia. Peningkatan kualitas layanan dilakukan
semata-mata untuk kepuasan pesertanya. Pada
tahun 2010 lalu, DPLK Tugu Mandiri meluncurkan
web akses ‘SIPERDANA”. Aplikasi melalui web yang
menyediakan informasi saldo harian secara real time
kepada peserta ini dapat diakses setiap saat oleh
peserta. Selain itu, seiring dengan komitmennya untuk
memberikan pelayanan yang bermutu, DPLK Tugu
Mandiri juga telah memiliki Sertifikat ISO 9001:2008.
Dengan visi menjadi penyedia layanan Asuransi
Jiwa, Kesehatan dan Dana Pensiun yang terkemuka,
dan dipercaya masyarakat, serta didukung oleh
shareholders dan manajemen yang berkomitmen
tinggi, Tugu Mandiri terus melakukan berbagai ino
vasi di semua aspek, baik dalam penyediaan produk
maupun pelayanan kepada para nasabahnya. “Ke
puasan nasabah adalah prioritas utama kami,” ujar
Maryoso Sumaryono.•TUGU MANDIRI

PT PAS Gerakkan Aksi Go Green
PONDOK CABE – PT. Pelita Air Service (PT PAS) turut
berpartisipasi dalam program nasional gerakan Go Green
dengan melakukan penanaman 400 pohon di area Lapangan
Terbang Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (20/1).
Aksi Go Green ini sebagai rangkaian perayaan hari ulang
tahun ke-42 PT. Pelita Air Service . Selain penanaman pohon,
dilaksanakan juga pengecatan walk way sebagai jalur untuk
sarana berjalan di dalam hanggar serta pemasangan ramburambu assembly point di beberapa hanggar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Utama PT PAS,
Andjar Wibawanun, seluruh jajaran direksi dan tim manajemen
PT PAS serta para Pekerja PT PAS di instalasi Pondok Cabe.
Di perayaan HUT ini, PT PAS mengusung tema “Semangat
Perubahan Adalah Awal dari Suatu Keberhasilan”, dimana
manajemen PT PAS sedang menggalakkan beberapa peru
bahan ke arah perbaikan sejak 2011 lalu, di antaranya gerakan
transformasi di beberapa aspek dan implementasi program ERP,
termasuk juga peningkatan laba.
Andjar mengatakan pada tahun ini pihaknya akan menda
tangkan empat unit pesawat baru jenis Helikopter Sikorsky S-76
C++. Helikopter seharga 11,4 juta dolar AS per unit tersebut
akan menambah performance PT PAS di dunia penerbangan
dan menunjang dalam peningkatan laba PT PAS di tahun 2012
ini. “Pada tahun ini PT PAS menargetkan laba sekitar Rp 40
miliar. Dari segi angka memang relatif kecil bagi Pertamina.
Namun jika dari persentase, naik 300 persen dari sebelumnya,”
ungkap Andjar.•IRLI KARMILA

Foto : TATAN AGUS RST

Tugu Mandiri
Mantap Melangkah
sebagai Bagian dari
Pertamina
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BP Migas Harapkan Kenaikan Produksi
dari Pondok Makmur dan ONWJ
Jakarta - Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Bumi (BP Migas)
melakukan inspeksi ke lapang
an Pondok Makmur Bekasi
Jawa Barat, pada Senin (9/1).
Pada kesempatan tersebut
turut mendampingi Direktur
Operasi Pertamina EP (PEP)
Bagus Sudaryanto dan Vice
President Legal & Relations
(PEP) Aji Prayudi.
Dalam kesempatan ter
sebut Deputi Perencanaan BP
Migas Haposan Napitupulu
menegaskan bahwa BP Mi
gas menargetkan produksi
minyak dari Lapangan Pondok
Makmur, Blok Tambun Bekasi,
Jawa Barat yang dikelola
PEP naik dua kali lipat tahun
ini dari 2.000 barel per hari
menjadi 4.000 barel per hari.
Area Pondok Makmur saat ini
memilki 10 sumur produksi,
dimana empat di antaranya
sudah memproduksi minyak
2.000 barel per hari.
Untuk meningkatkan pro
duksi di Lapangan Pondok
Makmur, selain membangun
fasilitas produksi awal, PEP
juga sedang memb angun
fasilitas produksi permanen

dengan kapasitas 7.500 barel
per hari yang ditargetkan
selesai pada tahun 2013.
“Produksi minyak di Blok
Tambun Bekasi diharapkan
menjadi salah satu andalan
produksi minyak nasional
di masa mendatang,” ujar
Haposan.
Selain melakukan kun
jungan ke Pondok Makmur,
BP Migas juga melakukan
melakukan inspeksi ke Onshore
Receiving Facilities (ORF) gas
ONWJ Muara Karang. BP
Migas menginginkan produksi
minyak dari Blok Onshore
North West Java (ONWJ)
dapat mencapai 55.000 barel
per hari pada tahun 2014
dengan cara meningkatkan
laju pengurasan (withdrawal
rate) dari sumur-sumur yang
ada.
Menjawab keinginan
BP Migas tersebut, General
Manager Pertamina Hulu
Energi (PHE) ONWJ Tenny
Wibowo menyampaikan
bahwa PHE ONWJ akan
berusaha mengejar target
tersebut. “Produksi minyak
pada tahun 2014 akan kita
upayakan di kisaran 40.000

Foto : KUNTORO
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Deputi Perencanaan BP Migas Haposan Napitupulu berbincang dengan Direktur
Operasi Pertamina EP (PEP) Bagus Sudaryanto dan Vice President Legal & Rela
tions (PEP) Aji Prayudi ketika mengunjungi Lapangan Pondok Makmur.

barel per hari hingga 50.000
barel per hari. Kita juga akan
aktifkan kegiatan eksplorasi
untuk dapat meningkatkan
cadangan migas yang ada,”
katanya.
Pada kunjungan kali ini
Haposan dan rombongan
berkesempatan melihat se

luruh fasilitas yang ada di
ORF Muara Karang. Di akhir
acara, Haposan menegaskan
komitmen BP Migas untuk
membantu segala sesuatu
yang memang diperlukan
guna mempercepat pening
katan produksi migas.•
KUNTORO
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FRM Region VI
Peduli Posyandu
BALIKPAPAN – Fuel Retail Marketing (FRM) Region
VI Kalimantan menyerahkan bantuan sarana senilai
Rp86 juta kepada posyandu – posyandu di Kelurahan
Sepinggan (1/12/2011). Di hari yang sama, SME, SR
& PP juga menyelenggarakan pelatihan bagi mitra
binaannya di Balikpapan.
Sebagai salah satu bentuk kepedulian bagi
kesehatan ibu dan anak, Pertamina Pemasaran
Kalimantan melalui program SEHATI memberikan
bantuan sarana posyandu berupa timbangan bayi
dan balita kepada posyandu – posyandu di Kelurahan
Sepinggan yang timbangannya sudah tidak layak
pakai. Selain timbangan, bantuan yang diberikan
berupa seragam untuk 365 kader posyandu. “Kader
posyandu adalah pekerja sosial. Tanpa digaji mereka
sukarela membantu masyarakat. Walaupun hanya
mendapatkan seragam, mereka sangat senang
dan lebih termotivasi,” ungkap drg. Sulastri, Kepala
Puskesmas Sepinggan. Di Kelurahan Sepinggan
sendiri terdapat 123 posyandu. Bantuan secara
simbolis diserahkan oleh Pjs. Assistant Manager
External Relation Rudy Biantoro kepada Lurah
Sepinggan Nyoto Harsono.
SEHATI juga hadir di Posyandu Sedap Malam II
Desa Karya Merdeka Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kader – kader di posyandu yang telah dibina oleh
Pertamina sejak tahun 2009 ini mendapatkan
pelatihan mengenai pengelolaan posyandu pada
(15/10), antara lain pembuatan balok SKDN,
menyelenggarakan kegiatan kreatif untuk anak-
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Sekolah Sobat Bumi Champion
Siap Sebar Semangat Hijau
Jakarta- Sebanyak 17
sekolah penerima Adiwiyata
berhasil menyandang predikat
Sekolah Sobat Bumi (SSB)
champion yang merupakan
program Pertamina Foun
dation.
Sekolah-sekolah hijau
ini nantinya mendapatkan
pendampingan untuk melak
sanakan empat proyek, di
bid ang pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, sekolah ini diwajibkan
membina 10 sekolah lainnya,
untuk dipromosikan menjadi
calon penerima Adiwiyata
dari Kementerian Lingkungan
Hidup.
“SSB yang menjadi
champion harus membagi
pengalamannya dengan se
kolah-sekolah binaan, secara
bertahap. Targetnya selama
tiga tahun tercapai 170
sekolah binaan. Satu sekolah
bisa membina 10 sekolah.
Pada tahun pertama targetnya
45 sekolah mewakili dari 8
provinsi, dan mencapai 17
kab upaten,” kata Direktur

Eksekutif Pertamina Foun
dation Nina Nurlina Pra
mono.
Sekolah yang berhasil
terpilih di antaranya adalah
SD Banjar Jati 9 Bogor, SD
Citra Alam Ciganjur, SDN
Benhil Jakarta Pusat, SDN
5 Bukit Raya Riau, SDN 4
Metro Timur Lampung, SDN
Ungaran I Yogyakarta, dan
SDN 3 Balikpapan.
Sedangkan kolompok
SMP adalah SMPN 1 Balik
papan, SMPN 1 Kedamean
Gresik, SMPN 7 Bandung,
SMPN 4 Mendoyo, dan
SMPN 10 Sukabumi. Untuk
kelompok SMA diraih oleh
SMAN 2 Probolinggo, SMKN
1 P ro b o l i n g g o , S M K N 3
Sukabumi, SMAN 10 Malang,
dan SMAN 5 Denpasar Bali.
Seleksi dilakukan di Perta
mina Simprug Residence
(PSR), pada tanggal 9-10
Januari 2012. Sekolah-se
kolah tersebut diwajibk an
mempresentasikan tentang
sekolah dan berbagai program
hijaunya. Beberapa poin yang

dinilai oleh tim juri di antaranya
kesiapan sekolah meliputi
kepala sekolah, guru, dan
murid serta orang tua dalam
melaksanakan program,
kesiapan dan duk ungan
serta komitmen pemerintah
(Bupati/walikota dan DPRD)
untuk sharing anggaran, dan
keterwakilan geografis.
Ketua dewan juri seleksi
Sasmita Nugroho berharap
dari SSB Champion ini akan
muncul sekolah lain yang
berbudaya lingkungan.
Terkait dengan itu, Ke
pala SDN 4 Metro Timur,
Lampung Murti Siswanti
mengaku bangga menjadi
salah satu penerima anugerah
SSB Champion Pertamina
Foundation. Selain lebih bisa
mengembangkan budaya
lingkungan di sekolahnya,
program SSB ini juga menjadi
jembatan untuk mentransfer
pembiasaan ramah lingkungan
melalui pembinaan di sekolahsekolah lain agar berbudaya
lingkungan.
Dihubungi terpisah

Kepala Sekolah SMPN 1
Balikpapan Ismaji mengakui
program SSB Pertamina
Foundation berbeda dengan
program sejenis lainnya.
Sebab, SSB mengharuskan
penerima program melakukan
pembinaan pada sekolah lain,
sehingga semakin tersebar
sekolah yang berbudaya
lingkungan.
Beberapa program yang
akan dikembangkan dalam
SSB, meliputi konservasi
energi, pengelolaan limbah,
tanaman, dan transportasi
hijau. “Kami berharap pro
gram ini bisa mendorong
tumb uh kembang sekolah
yang peduli kehidupan ra
mah lingkungan di semua
jenjang, serta mendorong
kesadaran warga sekolah
dan masyarakat di sekitarnya
untuk ikut mengurangi karbon
dioksida di udara,” kata Di
rektur Eksekutif Pertamina
Foundation Nina Nurlina Pra
mono.• SAHRUL HAETAMY ANANTO/
PERTAMINA FOUNDATION

anak dan sosialisasi tent ang kesehatan kepada
dr. Titania. Sejak dibina oleh Pertamina tahun 2009,
tingkat kedatangan ibu hamil, bayi, dan balita
meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Hal ini
dikarenakan Pertamina memperbaiki sarana dan
prasarana posyandu. “Untuk tingkat kedatangan
bayi dan balita setiap kali penimbangan cukup tinggi,
sudah 90% dari keseluruhan bayi dan balita yang ada
di desa ini. Kondisi ini sangat bagus bila dibandingkan
posyandu lainnya. Hanya, kader perlu mendapatkan
bekal pengetahuan bagaimana mengelola posyandu
agar aktif dan efektif. Dengan adanya pelatihan ini,
diharapkan kader menjadi lebih handal. Saat ini
Posyandu Sedap Malam II telah menuju kategori
Purnama. Dan pada tahun 2012, bisa menjadi
Mandiri,” jelas dr. Titania.
Di hari yang sama, di tempat terpisah, SME, SR
& PP juga menyelenggarakan pelatihan motivasi bagi
mitra binaan dan outsourcing Pertamina. “Peserta
pelatihan ini adalah mitra binaan SME, SR & PP
yang merupakan UMKM dan outsourcing Pertamina.
Diharapkan dengan pelatihan ini mereka termotivasi
untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya
agar mandiri,” papar Coordinator SME, SR & PP Abdul
Samad Yunus. Dana SME, SR & PP di Kalimantan
tahun 2011 yang telah disalurkan mencapai hampir
Rp 6 M.•FRM REG. VI

Pemeriksaan Kesehatan untuk
Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas
DUMAI - Refinery Unit (RU) II Dumai kembali mengadakan
pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat Kelurahan Tanjung
Palas, pada (8/1). Kegiatan kerja sama RU II Dumai dengan
Pertamina Hospital Dumai (PHD) ini merupakan bagian
dari rangkaian kegiatan HUT ke-54 Pertamina. Kegiatan ini
merupakan bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan
terhadap masyarakat yang berada di sekitar operasional RU II
serta sekaligus untuk mendukung program pemerintah dalam
bidang kesehatan.
Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan
Kota Dumai Marjoko Santoso, Legal & General Affairs Manager
RU II Fardi, HSE Manager RU II Achmad Muslimin, Director of
PHD dr. Saiful Bahri dan Lurah Tanjung Palas Syahrial.
Pemeriksaan kesehatan mengutamakan warga yang kurang
mampu. Sebelumnya, Lurah Tanjung Palas yang dibantu oleh
13 Ketua RT di Tanjung Palas membagikan undangan bagi
200 orang yang dipandang membutuhkan dan layak untuk
mendapatkan pemeriksaan kesehatan (keluarga pra-sejahtera
dan manula). Adapun warga yang hadir pada pemeriksaan
kesehatan tersebut berjumlah 178 orang. Pemeriksaan
kesehatan ini tidak dipungut biaya dan pengambilan obatnya.
Peserta juga mendapatkan paket sembako dari RU II.  
Dalam kegiatan ini, PHD mengerahkan 7 dokter umum,
1 dokter spesialis penyakit dalam, 1 dokter gigi serta bidan

Foto : RU II

masyarakat. Instruktur dalam pelatihan ini adalah

dan paramedis lainnya. Director of PHD dr. Saiful Bahri turun
langsung sebagai pemeriksa kesehatan dalam kegiatan kali ini.
Hal tersebut menunjukkan kepedulian RU II dan PHD terhadap
warga Kelurahan Tanjung Palas.  Program tersebut merupakan
salah satu bentuk kepedulian RU II kepada masyarakat sekitar
operasi. Kelurahan Tanjung Palas merupakan kelurahan yang
berdekatan langsung dengan kilang RU II.
Faktor kesehatan merupakan salah satu aspek yang
diperlukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Palas. Program
Pemeriksaan kesehatan kali ini merupakan yang ketiga kalinya
dilakukan di Kelurahan Tanjung Palas.•RU II
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Pertamina

Di awal
penerbitannya, dua
seri Global Bond
Pertamina termasuk
dalam kategori bond
berkupon rendah (5,25%
dan 6,5%), meskipun
diterbitkan oleh emiten
dengan rating di bawah
peringkat investasi
(below-investment
grade). Global Bond
tersebut juga mengalami
oversubscribed hingga
7X dan 10X untuk
masing-masing seri.
Serta diminati oleh lebih
dari 300 investor dengan
alokasi distribusi sebesar
38% investor bond Asia,
37% investor AS, dan
35% investor Eropa.
Penerbitan Global
Bond bertenor 30
tahun Pertamina juga
patut diacungi jempol.
IFR dan Finance Asia
memandang, hal ini
jarang dilakukan oleh
emiten berperingkat
below-investment grade.
Terlebih, keputusan
penerbitan bond
bertenor 30 tahun ini
diambil hanya dalam
selang 4 hari setelah
bond bertenor 10 tahun
diterbitkan (23/5/2011).
Di pasar sekunder,
Global Bond Pertamina
menunjukkan performa
yang sangat baik,
terutama di tengahtengah krisis Eropa
dan penurunan rating
AS yang membuat
pasar bergejolak dan
penuh ketidakpastian.
Menurut IFR Global,
dibandingkan mayoritas
emiten Asia lain, harga
bond Pertamina sempat
mengalami penurunan
yang tidak terlalu buruk,
dan selanjutnya mampu
kembali diperdagangkan
di level premium
atau di atas harga
saat penerbitan (face
value). Kemampuan
pemulihan harga ini
tentunya didukung oleh
kepercayaan investor
bahwa fundamental
dan kinerja Pertamina
menunjukkan outlook
yang positif. Kinerja
positif inilah yang
menjadi penguat
perolehan penghargaan
Pertamina.•INVESTOR
RELATIONS
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Pelumas Pertamina Menuju Perth
JAKARTA – Setelah men

lima tahun. Rencananya

dulang kesuksesan di be

pada Februari mendatang

berapa negara bagian di

produk Pertamina sudah

Australia, yaitu Sydney

resmi dipasarkan disana.

dan Melbourne sejak dua

Vice President Lubricant

tahun lalu, kini pelumas

Pertamina Supriyanto Dwi

Pertamina memasarkan

Hutomo mengatakan bahwa

produknya di negara bagian

Perth menyimpan potensi

Australia Barat, khsusnya

pasar industri dengan vo

Perth. Hal tersebut ditandai

lume sekitar 400 ribu hingga

dengan penandatanganan

500 ribu kiloliter per tahun

MoU Country Distributors

nya. “Ini merupakan potensi

Western Australia, antara

yang sangat besar dan men

Pertamina (Persero) dan

janjikan sekali,” ujarnya.

Harvest Time Enterprise

Supriyanto juga menga

Pty Ltd, pada Rabu (18/1)

takan bahwa Pertamina

di Jakarta.

akan masuk ke Perth de

Hadir menandatangani

ngan target volume hingga

Mou tersebut, Vice Presi

1000 ton atau satu juta

dent Lubricant Pertamina

liter pertahun dengan pro

Supriyanto Dwi Hutomo

duk-produk medium dan

dan Chairman Harvest

high tier. Supriyanto optimis

Time Enterprises Syahrul
Tahir. Ini merupakan kali
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Global
Bond
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Vice President Lubricant Pertamina Supriyanto Dwi Hutomo dan Chairman Harvest Time Enterprises Syahrul Tahir
berjabat tangan setelah menandatangani MoU Signing Contract Country Distributor Western Australia.

mas arkan pelumas untuk

pasar yang unik, karena

“Produk Pertamina su

kep erluan otomotif, Perth

terg antung dengan pasar

dah ditunjang dengan for

yang notabene kawasan

impor, jarang ada manufaktur

pelumas Pertamina dapat

mulasi yang bagus sekali,

industrial, disasar Pertamina

lokal yang memproduksi oli

diterima dengan baik disana,

khususnya yang dihasilkan

untuk prod uk pelumas in

disana. “Kami yakin bisa

pertama Pertamina meng

terlebih produk Pertamina

oleh RU II Dumai,” tegas

dust ri. “Pertamina hanya

bersaing dengan eksportir

gaet Harvest sebagai dis

sudah melalui berbagai

Supriyanto.

memerlukan strategi dengan

kelas global disana, seperti

tributor produk-produk

pengalaman di berbagai

Berbeda dengan Syd

sedikit pen anganan yang

Shell, Mobile dan Total,” kata

pelumas untuk wilayah

negara, maka otomatis

ney dan Melbourne, dima

berbeda di Perth,” jelasnya.

Supriyanto.•SAHRUL HAETAMY A.

Perth dalam kurun waktu

sudah pasti bisa diterima di

na Pertamina sukses me

berbagai negara juga.

Australia merupakan

Penarikan Undian

Pertamax dan Pertamax Plus Akhir Tahun
MEDAN - Rabu ,11 Januari
2011 merupakan hari
keberunt ungan Poniran,
warga Desa Air Ginting
Asahan, karena mendapat
telepon dari Pertamina yang
mengabarkan bahwa dirinya
memenangkan undian
Gebayar Pertamax Akhir
Tahun, dan berhak men
dapatkan satu unit sepeda
motor. Pegawai perkebunan
ini memang telah lama setia
menggunakan Pertamax
untuk kendaraannya. Sejak
tahun 2004 Pertamax
menjadi bahan bakar setia
untuk sepeda motor Supra
X hingga kini iapun sudah
menggunakan Honda Mega
Pro.
Acara pengundian ini
berlangsung di Gedung
Serb aguna Kantor Unit
Pertamina Medan. Selain
Poniran, ada tiga warga
Medan yang ber untung
mendapatkan BlackBerry,
yaitu Usman, Kimpian, dan
Suwandi.
Sales Area Manager BBM

Retail FRM Region I Budhi
Busama mengemukakan
bahwa jumlah kupon undian
yang terkumpul mencapai
sekitar 30.720 buah kupon
dari seluruh SPBU yang ada
di Sumatera Utara, sehingga
daya minat masyarakat
dalam mengkonsumsi
Pertamax mengalami
kenaikan sekitar 50% dari
12 kiloliter per hari menjadi
18 kiloliter perhari.
Menurut Budhi, program
undian ini dimaksudkan
agar makin banyak
masyarakat yang berminat
mengonsumsi Pertamax
yang memiliki kualitas tinggi
dalam pembakaran mesin
dan ramah lingkungan.
FRM Region I juga
mengundi program yang
sama di Riau, dengan
undian utama sepeda
motor dan beberapa hadiah
lainnya yang menarik seperti
dua unit TV LCD 32”, dua
unit notebook, dua unit
BlackBerry, dua unit mesin
cuci dan dua unit kamera

digital.
Sebuah sepeda motor
dimenangkan Normantias,
anggota Polri yang
bertugas di Polsek Lima
Puluh, Pekanbaru. TV
LCD 32” diperoleh Sanita
dan Enri Erman. Untuk
notebook, Dodi dan Siti
Aisyah yang beruntung
mendapatkannya.
Blackberry diperoleh Irwan
Zubir dan Syahrul Rahman.
Sedangkan mesin cuci
diperoleh Murni dan Sahinur.
Untuk hadiah terakhir
berupa kamera digital
diperoleh Hengki Darmas S
dan Wahid Hasim.
Sebelumnya, pada 5
Januari 2012, Sales Area
Kepri juga menggelar acara
”Penarikan Undian Promo
Pertamax Plus” dengan
membagikan hadiah berupa
satu unit sepeda motor
matic, 3 buah Blackberry
Gemini, 10 tas exclusive,
dan hadiah hiburan berupa
20 pelumas Fastron 10w-40
@4 liter.

Foto : FRM REG. I
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Normantias, anggota Polri yang bertugas di Polsek Lima Puluh, Pekanbaru berhasil
mendapatkan sepeda motor atas loyalitasnya menggunakan Pertamax.

Penarikan undian yang
d i l a k u k a n d i S P B U P T.
Batamindo Pertiwi – Tiban
ini memastikan Amal Rusli
mendapat hadiah satu unit
sepeda motor. Selanjutnya,
tiga unit BlackBerry
dimenangkan oleh Biliyam,
Ernawati, dan Marsita.
Momen ini juga diman
faatkan dengan adanya
talkshow Keunggulan Petamax
Plus di SPBU tersebut dengan
narasumber SAM Kepri, Ketut
Permadi A. Pada kesempatan
tersebut Ketut menekankan

keunggulan Pertamax
Plus sebagai bahan bakar
berkualitas dengan Ecosave
technology.
Program di tiga provinsi
ini sudah berjalan dari 1
Nov ember dan berakhir
pada 31 Desember 2011.
Konsumen pengguna Per
tamax dan Pertamax Plus
yang melakukan transaksi mi
nimal pembelian Rp. 20.000
(motor) atau Rp. 50.000 (mo
bil) berhak mendapatkan 1
kupon undian.•FRM REG. I

