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Pertamina Dukung
upaya pertamina
tingkatkan transparansi dan
akuntabilitas informasi
Dalam iklim perdagangan bebas saat ini, aspek
kepercayaan sangatlah penting bagi berjalannya proses
bisnis suatu perusahaan. Mengingat kembali Skandal Enron
yang dibahas pada Market Update edisi lalu (No. 12 Tahun
XLVIII), masyarakat dunia sempat kehilangan kepercayaan
terhadap korporasi, pasar Keuangan AS, termasuk regulator,
yang disebabkan karena publik tidak memperoleh informasi
finansial dan informasi material secara transparan. Hal tersebut
berdampak pada operasional bisnis korporasi, iklim pasar
keuangan, hingga jatuhnya pasar modal.
Menyikapi penurunan kepercayaan tersebut, Pemerintah
AS kemudian menerbitkan Sarbanes-Oxley Act sebagai upaya
untuk mengembalikan kepercayaan publik, terutama terhadap
iklim pasar keuangan. Sarbanes-Oxley menjadi peraturan yang
masih diterapkan hingga kini untuk mengatur peningkatan
transparansi pengelolaan manajemen, penurunan resiko
kecurangan (fraud) korporasi, serta menjaga independensi
Kantor Akuntan Publik (KAP). Beberapa hal yang dipersyaratkan
dalam aturan ini antara lain pelaporan secara lengkap kejadian
material, serta kewajiban menyertakan pernyataan manajemen
mengenai internal control dalam Laporan Tahunan dan evaluasi
manajemen terhadap internal control tersebut.
Mengantisipasi kejadian tersebut, Pemerintah Indonesia
juga turut mengadopsi prinsip-prinsip dasar Sabanes-Oxley
Act dalam beberapa peraturannya misalnya melalui Peraturan
Menteri Keuangan RI No. 17/2008 tentang Jasa Akuntan
Publik, Keputusan Menteri BUMN No.117/2002 Tentang
Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada
BUMN, serta berbagai Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam LK) tentang
tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, independensi
akuntan, serta pembentukan Komite Audit. Peraturan tersebut
mendorong korporasi untuk lebih transparan, dan secara
jangka panjang dapat meningkatkan kepercayaan publik.
Lebih jauh, penerapan aturan tersebut dapat menarik minat
investor internasional untuk menanamkan investasinya di
perusahaan nasional, sehingga meningkatkan pertumbuhan
ekonomi Tanah Air.
Sebagai BUMN, Pertamina terus berupaya meningkatkan
Good Corporate Governance dan kredibilitas perusahaan
sebagai upaya untuk berperan dalam peningkatan kepercayaan
publik. Selain dengan penyusunan kebijakan pelaporan
keuangan dengan mekanisme Internal Control over Financial
Reporting (ICoFR), Pertamina telah melakukan upaya lain
seperti melalui Whistle Blowing System, dan Board Manual.
Melalui upaya tata kelola tersebut, Pertamina telah memiliki
standar sebagai perusahaan berskala internasional.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.

Rio ke GP2 Series
Pertamina terus
mendampingi pembalap
muda Indonesia, Rio
Haryanto, memulai
debutnya di arena balap
GP2. Dukungan ini
sebagai bukti bahwa
Pertamina sangat peduli
kepada ‘semangat
terbarukan’ yang dapat
mengharumkan nama
bangsa.

JAKARTA - Prestasi bagus
yang dibuat Rio Haryanto
di arena GP3 tahun 2011
lalu membuat man ajemen
Pertamina terkesan. Dan
Pertamina pun tidak segan
melanjutkan dukungannya
pada Rio di ajang GP2, yang
setingkat di bawah ajang paling
bergengsi di dunia balap singleseater, Formula 1.
“Ini memang sebuah road
map. Milestone-nya GP3 su
dah lewat, sekarang Rio akan
membalap di ajang GP2. Nanti
pada waktunya, kita juga akan
melihat Rio berlaga di arena
Formula 1,” kata Corporate
Secretary Pertamina Hari Kar
yuliarto ketika memberikan
sambutan dalam konferensi
pers memperkenalkan Perta
mina GP2 Team-Rio Haryanto.
Konferensi pers berlang
sung di Hotel Four Seasons,
Jakarta, Selasa (20/3). Hadir
dalam acara tersebut mantan
Menteri Pemuda dan Olahraga
Adhyaksa Dault, Corporate
Secr etary Pertamina Hari
Karyuliarto, VP Corporate
Comm unication Pertamina
M. Harun, Manager Balap
Piers Hunnisett, serta Sinyo
Haryanto dan istrinya. Dua
pebalap yang disponsori
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Corporate Secretary Pertamina Hari Karyuliarto dan pebalap Rio Haryanto mengacungkan jempol sebagai tanda dukungan
penuh Pertamina terhadap Rio untuk mengharumkan nama bangsa di arena balap GP2.

Pertamina juga tampak hadir,
Rifat Sungkar dan Alexandra
Asmasoebrata.
“Inilah anak muda yang kita
harapkan dapat mengharumkan
nama Indonesia. Oleh karena
itu, Pertamina tidak ragu untuk
terus mendukung perjuangan
Rio Haryanto di ajang balap
GP2 ini. Hal ini juga terjadi
karena Pertamina punya tagline
Semangat Terbarukan. Kami
percaya, untuk mencapai ajang
F1, harus memiliki semangat
pantang menyerah yang tidak
pernah padam,” lanjut Hari.
Dalam acara itu, Hari
menyerahkan helm balap yang
akan selalu dikenakan Rio se
panjang musim balap 2012
bersama mobilnya yang ada
dibawah tim Marussia Carlin.
Sementara VP Corporate
Communication Pertamina M.
Harun menegaskan keseriusan
Pertamina mendukung Rio.
“Untuk GP2 ini, investasinya
jauh lebih besar dibandingkan

sebelumnya. Berd asarkan
prestasi Rio dan timnya, kita
langsung sign contract untuk
dua tahun ke depan dengan
nilai kontrak 4 juta Euro. Ini
memang biaya yang cukup
besar, dan kita investasikan
untuk race dan kend araan
balap Rio.”
Harun menambahkan
selain investasi tersebut,
Pertamina harus menyiapkan
perangkat-perangkat lainnya
untuk tetap bisa mendukung
Rio. “Terus terang saja, investasi
ini merupakan investasi
jangka panjang. Sebagai
perusahaan energi, kita harus
melakukannya, apalagi ini
untuk kebaikan bangsa dan
negara kita. Anda tahu, yang
dinyanyikan di atas podium
itu adalah lagu kebangsaan
driver-nya, bukan spons or
mobilnya,” tegas Harun. “Mi
si di sini adalah bagaimana
mengibarkan bendara Merah
Putih dan Indonesia Raya

dinyanyikan di podium.”
Rio siap
Sepanjang tahun 2012
ini, Rio yang secara teknis
bergabung dalam tim Marussia
Carlin, akan membalap
sebanyak 12 seri. Seri pertama
dimulai di Sepang, Malaysia,
pada 23 Maret 2012.
Rio menyatakan bahwa
ia akan berusaha untuk
memenangi setiap balapan,
walau ia sadar, law an yang
bagus tidaklah sed ikit. Ia
berjanji untuk selalu tampil
maksimal dalam setiap seri.
Dalam kesempatan itu,
Pertamina juga menggelar kem
bali undian tour menyaksikan
salah satu seri kejuaraan Formula
1 dan GP Series di Sirkuit Monza.
Undian tour ini berlangsung dari
15 April sampai 30 Juni 2012.
Para pemenangnya akan me
nyaksikan Formula 1 dan GP2
pada 7-9 November 2012.•URIP
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MISI

PERTAMINA AVIATION
UTAMAKAN SERVICE
EXCELLENCE

TATA NILAI
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 : TATAN AGUS RST

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

Pengantar Redaksi :
Pertamina Aviation terus melakukan pengembangan serta
inovasi-inovasi yang berujung kepada kepuasan pelanggan. Itu
dibuktikan dengan kesungguhan Pertamina Aviation untuk selalu
melakukan improvement layanan untuk pelanggannya. Berikut
paparan Vice President Aviation, Iwan Hartawan kepada
Media Pertamina.
Apa yang memacu Pertamina Aviation untuk melakukan
inovasi-inovasi terutama dalam hal meningkatkan layanan
demi kepuasan pelanggan? Bisnis aviasi tidaklah mudah.
Banyak persyaratan yang harus dipenuhi karena bisnis aviasi
merupakan salah satu pendukung utama industri penerbangan
yang sangat mengutamakan keselamatan penerbangan. Perta
mina Aviation menyuplai Avtur kepada maskapai Garuda Indonesia
bukan semata-mata karena sinergi antar BUMN tetapi karena
Pertamina memenuhi persyaratan ketat kualitas dan layanan
sebagai supplier bahan bakar penerbangan dan juga memenuhi
persyaratan aspek bisnis. Artinya, kerja sama tersebut merupakan
kerja sama saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Dalam hal peningkatan pelayanan terhadap pelanggan,
Pertamina Aviation berkomitmen pada operation excellence dan
service excellence. Ditambah komitmen costumer focus, Pertamina
Aviation beberapa waktu yang lalu berhasil meraih ISO 9001:2008.
Dengan sertifikasi ISO tersebut membuktikan bahwa Pertamina
mampu menjaga sistem manajemen mutu dan operasional dalam
rangka memenuhi persyaratan dan ekspektasi pelanggannya.
Selain itu, Pertamina Aviation juga meraih ISO 14001:2004
dan OHSAS 18001:2007 yang merupakan standarisasi untuk
pengelolaan health, safety and environment dalam pengelolaan
unit bisnis.
Bagaimana kelanjutan kerja sama yang dilakukan Perta
mina dengan maskapai penerbangan? Kerja sama Pertamina
Aviation dengan maskapai penerbangan terjalin sangat baik dan
terus menerus ditingkatkan. Dengan Garuda Indonesia, belum lama
ini Pertamina melakukan peluncuran sistem Fuel Online Garuda
(FOGA) dan Online Sales Distribution System (OSDS).
Implementasi FOGA-OSDS antara Pertamina dan Garuda
Indonesia merupakan suatu sinergi nyata dalam pengembangan
sistem antara kedua perusahan yakni untuk melakukan verifikasi
data lebih dini dengan pihak Garuda sehingga data yang di entry
ke MySAP lebih tepat dan akurat sehingga pada akhirnya akan
memudahkan proses rekonsiliasi data transaksi dan ketepatan
pembuatan invoice sehingga mempercepat proses pembayaran
pembelian avtur.
Sebelumnya di awal Tahun 2012, Lion Air Group mempercaya
kan Pertamina sebagai supplier bahan bakar seluruh pesawatnya
baik untuk kebutuhan di Indonesia maupun di luar negeri. Keper
cayaan itu merupakan bukti pengakuan kualitas layanan Pertamina
dan terjalinnya hubungan yang saling memberi manfaat.
Bagaimana dengan pasokan dan kualitas Avtur Per
tam ina? Pengelolaan pasokan avtur Pertamina terlaksana
dengan baik dan terkendali. Artinya suplai dan distribusi avtur
dikoordinasikan dengan baik sehingga menghasilkan continuity
of supply. Pertamina Aviation melakukan koordinasi dan antisipasi

ketersediaan avtur di DPPU maupun depot-depot sehingga saat
ini maskapai penerbangan yang membutuhkan dapat menikmati
pasokan dan layanan avtur dengan baik.
Untuk kualitas avtur, Pertamina memberikan perhatian dan
penanganan quality control yang sangat ketat, dimulai dari kilang,
transportasi, hingga ke depot dan DPPU. Tes laboratorium
kita lakukan pada titik-titik tertentu di sepanjang rantai suplai
tersebut. Selain itu pada jalur pipa bongkar dan penyaluran avtur
dilakukan filtrasi menggunakan filter yang berlapis untuk mencegah
kontaminasi kotoran dan air. Pengecekan yang ketat bertujuan
menghasilkan keamanan dan keselamatan penuh dari aspek bahan
bakar penerbangan ketika pesawat tersebut mengudara. Spesifikasi,
kualitas dan standar penanganan yang dilakukan dan diterima
konsumen berstandar internasional.
Kualitas atau mutu avtur Pertamina dapat dipertanggungjawabkan,
karena penggunanya adalah setiap pesawat terbang yang datang ke
Indonesia baik itu lokal maupun luar negeri. Pada setiap pengisian
avtur selalu diambil retain sample. Hal ini menunjukkan Pertamina
bertanggung jawab dan sangat menjaga quality assurance avtur
yang diserahkan kepada pelanggan.
Sebagai bentuk komitmen Tim Manajemen dan seluruh jajaran
Pertamina Aviation dalam hal menjaga kualitas produk dan layanan,
saat ini telah dirumuskan sasaran operasional Pertamina Aviation
yakni Five Zero, yaitu zero accident, zero off spec, zero tolerance,
zero delay dan zero mistake.
Apakah avtur sudah masuk dalam penerapan ecogreen?
Mengenai ecogreen, untuk penerapannya saat ini memang belum
dilakukan karena di dunia internasional pun belum diterapkan
penggunaan biojet fuel secara luas dan terstandar, baru pada tahap
percobaan. Pertamina pun beberapa waktu lalu melalui laboratorium
Direktorat Pengolahan sudah mulai melakukan riset pengembangan
biojet fuel tersebut.
Secara teknis dengan menambahkan kandungan biofuel pada
avtur dapat mengurangi emisi hydrocarbon yang menyebabkan
polusi. Masalahnya, dengan menambahkan kandungan bio pada
avtur juga mengakibatkan persoalan yang tidak kecil berkaitan
dengan ongkos produksinya yang naik menjadi lima kali lipat dari
avtur konvensional.
Sekali lagi, Pertamina boleh dikatakan selangkah lebih maju
karena sudah memiliki demo plan di Pulo Gadung yang sudah bisa
menghasilkan biojet fuel, hanya saja perlu dikembangkan lebih besar
lagi. Penelitian laboratorium sudah berhasil, dan selanjutnya akan
kami bicarakan dan kembangkan lebih lanjut.
Apa saja yang telah dilakukan Pertamina dalam mengem
bangkan bisnis aviasinya? Saat ini Pertamina melayani 1.400
pengisian pesawat per hari di lebih dari 50 bandara di seluruh
Indonesia, serta memiliki lebih dari 80 lokasi jaringan penjualan di
seluruh dunia.
Selain bermain di pasar domestik, Pertamina Aviation melakukan
ekspansi layanan penjualan bagi maskapai-maskapai domestik di
lokasi penerbangannya di Singapura, Hongkong, Kuala Lumpur,
Bangkok, Jeddah, Madinah dan kota-kota lainnya di Asia Pasifik,
Middle East, Eropa. Pada tahun 2011 lalu, penjualan bahan bakar
penerbangan Pertamina mengalami peningkatan sebesar 6 persen
dibanding penjualan tahun sebelumnya (2010, red).•NILAWATI DJ

EDITORIAL

Duta Perusahaan
Gelombang penolakan terhadap rencana
kenaikan BBM bersubsidi terus bergulir.
Sekelompok massa menyalurkan aspirasinya de
ngan berbagai cara. Aksi demonstrasi ke anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah hampir
tiap hari terjadi di berbagai daerah. Beberapa
aksi tersebut juga ditujukan ke Pertamina,
yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan
rencana kenaikan tersebut.
Yang masyarakat awam tahu, Pertamina
lah perusahaan yang langsung menangani
masalah pendistribusian BBM bersubsidi. Se
hingga masih ada anggapan Pertamina yang
bertanggung jawab sebagai penyebab kenaikan
BBM tersebut. Apalagi berita kelangkaan, dan
antrian yang di-publish berbagai media, telah
membuat masyarakat kian melihat kesalahan
ada di Pertamina.
Melihat kenyataan tersebut, sebagai insan
Pertamina tentunya kita tidak ingin perusahaan
kebanggaan bangsa ini menjadi sasaran tembak,
sasaran amarah yang tak terkendali. Sudah
saatnya mulai hari ini seluruh insan Pertamina
menjadi duta perusahaan. Menjadi jembatan
untuk menjelaskan kepada masyarakat perihal
beberapa fakta kenapa pemerintah akhirnya
menaikkan harga BBM bersubsidi.
Latar belakang tentang kenaikan harga minyak
dunia yang kian melambung, beban pemerintah
atas subsidi yang tak terbendung, bisa menjadi
penjelasan awal kepada masyarakat bahwa
sebenarnya bukan Pertamina yang menginisiasi
kenaikan BBM bersubsidi.
Hal terpenting untuk disampaikan kepada
masyarakat bahwa berita kelangkaan dan juga
antrian BBM bersubsidi yang terjadi bukanlah
disengaja oleh Pertamina. Karena sampai saat
ini Pertamina tetap berkomitmen mendistribusikan
BBM bersubsidi sesuai kuota yang ditetapkan
pemerintah di setiap daerah. Namun jika kuota
telah tersalurkan, Pertamina tidak bisa melayani
permintaan mendadak di lapangan.
Kelangkaan yang terjadi di lapangan seha
rusnya dilihat secara jernih kemana larinya BBM
bersubsidi yang menjadi hak masyarakat kurang
mampu. Sebagai gambaran paling gampang
adalah kian menjamurnya penjual BBM eceran
di pinggir jalan di tengah antrian kendaraan di
SPBU, banyaknya kasus penimbunan BBM
bersubsidi yang terungkap di berbagai daerah.
Artinya kelangkaan BBM di lapangan lebih banyak
disebabkan oleh konsumsi BBM bersubsidi
yang berlebih, untuk ditimbun demi mengambil
keuntungan semata.
Selain mengedukasi masyarakat, serta
meluruskan persepsi terkait rencana kenaikan
BBM bersubsidi dan implikasinya, insan Per
tamina juga harus proaktif mengajak ma
syarakat untuk melaporkan indikasi kegiatan
penyalahgunaan BBM PSO ke pihak berwajib.
Berkoordinasi dengan kantor pemasaran Per
tamina di daerah tempat kita mencurahkan
energi untuk perusahaan tercinta ini. Atau jika
masyarakat segan berurusan dengan polisi,
bisa kita arahkan untuk menyampaikan peng
aduan dugaan penyelewengan BBM bersubsidi
ke Contact Pertamina 500 000. Langkah dutaduta perusahaan secara serentak mengedukasi
masyarakat niscaya akan memberikan pencerahan
kepada masyarakat sekaligus meluruskan per
sepsi negatif terhadap Pertamina.•
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Ibnu Prakoso • Pelumas

Sekali Lagi Soal Distribusi Normal People Review
Sudah beberapa tahun ini Pertamina menerapkan sistem
kalibrasi distribusi normal untuk penilaian tahunan performance
pekerja. Setiap pekerja dinilai KPI (Key Performance Indicator)
dan Leadership Behaviour-nya. Penilaian leadership inipun
360 derajat, dinilai oleh diri sendiri (self review), diniai temannya
atau pekerja lain se-level (peer) dan juga dinilai oleh bawahan
(sub ordinat) serta atasan (super ordinat). Selanjutnya dari dua
parameter, leadership dan KPI ini diperoleh nilai akhir pekerja.
Nilai akhir inilah yang kemudian dikalibrasi dengan sejumlah
pekerja lain di level yang sama di fungsinya masing-masing
dan selanjutnya distribusi nilai-nilai akhirnya harus memenuhi
distribusi normal. Khusus untuk pekerja salesforce level
tertentu digabungkan populasinya untuk diperbandingkan
atau dikalibrasi satu dengan yang lainnya, misalnya yaitu
Fungsi Pelumas dengan Fungsi BBM Industri.
Dari pengalaman banyak kejadian dimana dalam suatu
populasi pekerja yang rata-rata semuanya bagus tetapi
tetap harus dipaksa bisa “dibedakan” antara pekerja yang
satu dengan yang lain. Maka ujung-ujungnya yang terjadi
adalah memilih diantara pekerja tersebut sesuai dengan
pembagian kuota : berapa orang yang harus dapat nilai 7,
berapa orang yang harus dapat nilai 6, 5 dan seterusnya
hingga pada suatu posisi yang sulit. Yaitu, memilih siapa yang
harus menjadi korban tahun ini untuk mendapatkan nilai 3.
Tragis memang..., namun sementara ini pimpinan fungsi,
walaupun bertentangan dengan hati nuraninya, dengan
kondisi “dipaksa” ataupun “terpaksa”, tetap harus mengambil
keputusan pahit tersebut. Padahal alam semesta ini tidak ada
yang pernah memberikan distribusi normal. Distribusi normal
hanyalah rekayasa statistik ciptaan manusia. Data-data yang
tidak memenuhi distribusi normal harus “dipaksa” sehingga
menghasilkan grafik distribusi normal. Nilai suatu populasi
pelajar ataupun mahasiswa baik tingkat Sarjana (S1) hingga
program Doktor (S3) pun tidak ada yang secara alamiah
menghasilkan distribusi normal.
Nasib tragis yang menimpa pekerja yang menjadi
“korban” kalibrasi distribusi normal tidak berhenti hanya
sampai disitu. Muncul peraturan dari HR (Human Resources)
yang mengaitkan hasil penilaian people review dengan
persyaratan-persyaratan karier pekerja. Misalnya, bonus yang
diterima, kenaikan gaji berkala, kenaikan golongan, hingga
persyaratan-persyaratan mengikuti kursus tertentu yang
keikutsertaannya menjadi persyaratan promosi karier pekerja,
seperti : TLE (Transformation Leadership Engine) , PPEP
(Program Pelatihan Eksekutif Pertamina) dan sebagainya.
Seorang pekerja bisa saja sebetulnya memiliki performa
yang bagus, secara riil minimal masih dapat nilai 6, namun
karena dikalibrasi distribusi normal, terpaksa menjadi korban
mendapatkan nilai 4. Maka terkuburlah karier selanjutnya bagi
pekerja tersebut, karena pekerja yang mendapatkan nilai 4
“diharamkan” oleh peraturan perusahaan untuk mengikuti
PPEP. Padahal, PPEP itu sendiri saat ini menjadi salah satu
prasyarat bagi pekerja untuk menduduki posisi jabatan yang
lebih tinggi dan lebih strategis.
Bisa jadi seorang pekerja lain di fungsi lain yang performa
dan hasil kinerjanya nya berada dibawah dia, namun bernasib
baik dapat mengikuti PPEP ini, karena pada saat dikalibrasi
distribusi normal, populasinya memiliki jumlah yang sangat
sedikit sehingga dimungkinkan untuk mendapatkan nilai di
atas 4. Sampai saat ini tidak ada “cross correlation” bobot
nilai antar fungsi. Nilai 7 di suatu fungsi hanyalah relatif terbaik
di fungsinya saja, belum teruji jika dibandingkan dengan
fungsi lain. Nilai 4 di suatu fungsi belum tentu merefleksikan
performance dan hasil kinerja yang sama jika dibandingkan
dengan pekerja yang juga mendapatkan nilai 4 di fungsi

lain.Akan tetapi, perlakuan perusahaan baik tentang gaji,
promosi, persyaratan keikutsertaan kursus dan lain-lain
terhadap keduanya adalah sama.
Sebagai contoh konkret misalnya di suatu fungsi yang
tidak tercapai KPI tahunannya juga ada nilai 7 dengan
kuantitas yang sama untuk populasi distribusi normal yang
sama dengan fungsi yang KPI tahunannya tercapai 120%
atau lebih. Bagaimanapun kinerja pekerja yang nilainya 7
di fungsi yang KPI nya 120% berbeda kualitas dan hasil
kinerjanya dengan yang mendapatkan nilai 7 di tempat
(fungsi) yang KPI-nya tidak tercapai. Tetapi oleh perusahaan
kedua orang ini mendapatkan perlakuan yang sama, fasilitas
yang sama dan lain-lain preferensi yang sama.
Hal tersebut diatas pernah saya tanyakan kepada
petugas HR (Human Resources) yang menjadi fasilitator
people review. Pertanyaan saya adalah : “Kalau di suatu
fungsi yang targetnya melebihi stretch adakah pekerja
yang harus dapat nilai 3?”…..Jawabnya adalah: “Ya, kalau
jumlah populasi distribusi normalnya memenuhi syarat
dan mengharuskan adanya nilai 3, ya harus ada nilai 3”.
Selanjutnya kami bertanya lagi : “Kalau di suatu Fungsi
yang tidak tercapai target KPI nya apakah ada nilai 7?” …
Jawabnya adalah : “Kalau dengan sistem distribusi normal
ini ya iya, bisa ada nilai 7, jumlahnya tergantung kepada
populasinya. Dengan data jumlah populasi tersebut, lalu
di-input-kan pada rumus distribusi normal, maka didapatlah
berapa kuota nilia 7, nilai 6, nilai 5 dan seterusnya”.
Ada kalanya betul, bahwa disuatu populasi ada pekerja
– pekerja yang tidak perform atau bahkan termasuk kategori
“nakal” sehingga pantas mendapatkan nilai 3 (tiga). Namun
apabila di suatu populasi semuanya tidak ada yang nakal,
semuanya performance bagus, integritas juga oke, maka
pimpinan Fungsi akan mendapatkan kesulitan untuk
memilih siapa diantara anak buah yang semuanya bagus
itu untuk menjadi “korban” mendapatkan nilai 3. Manakala
sistem distribusi normal “memaksanya”…. Maka mau tidak
mau kemudian dicarilah sasaran – sasaran yang harus
dipaksa untuk dijadikan “korban”. Korban ini biasanya
adalah : pekerja yang MPPK (Masa Persiapan Purna
Karya) tidak peduli walaupun dia pada tahun itu berjasa
bagi perusahaan, pekerja yang sakit, pekerja yang baru
saja meninggal dunia, dan sebagainya. Betapa kejamnya
kita ini… Itupun mendingan kalau ada… Kalau tidak ada?
dengan terpaksa dipilih pekerja yang harus menjadi “tumbal”
penilaian people review. Gilirannya adalah atasan pekerja
yang bersangkutan pusing tujuh keliling, tentang bagaimana
cara menjelaskan nilai 3 itu kepada anak buahnya yang
menjadi tumbal tersebut.
Saya rasa sudah saatnya sistem penilaian people review
dengan distribusi normal ini ditinjau kembali. Permasalahan
distribusi normal ini selalu menjadi perbincangan yang hangat
di semua level pada setiap kesempatan penyelenggaraan
people review. Apalagi lahirnya sistem ini adalah bersamaan
dengan saat-saat awal transformasi, dimana sebagai nara
sumber transformasi tersebut adalah suatu konsultan ma
najemen asing, yang akar budayanya sangat jauh berbeda
dengan akar budaya negara kita. Bukan berarti saya men
jelekkan akar budaya asal sang konsultan dan memuji akar
budaya kita, namun sebagai sistem yang sudah terbukti
dimana-mana selalu dikritisi dan dipersepsikan jelek oleh
segenap pekerja Pertamina ini sebaiknya dikaji kembali
sebelum memunculkan efek sosial sampingan yang tidak
diinginkan seperti : demotivasi, kontra produktif, apatisme
di kalangan pekerja dan efek negatif lainnya.•

KENAIKAN HARGA BBM CEGAH
DEFISIT MEMBENGKAK
JAKARTA (Investor Daily) – Mantan Wakil
Presiden Jusuf Kalla menilai, kenaikan harga
BBM merupakan satu-satunya solusi untuk
mencegah terjadinya pembengkakan defisit
APBN. “Kenaikan harga BBM dapat mengurangi
subsidi anggaran pemerintah,” katanya. Menurut
Kalla, tidak ada cara lain untuk mengurangi
subsidi anggaran atau mencegah terjadinya
pembengkakan defisit APBN selain menaikkan
harga BBM. “Kebijakan kenaikan harga BBM
sudah berkali-kali diterapkan oleh pemerintah,
termasuk adanya kompensasi yang diberikan
selama ini berupa bantuan langsung tunai,”
ujarnya. Dia mengatakan, dalam kondisi kenaikan
harga BBM yang telah beberapa kali diterapkan,
tidak ada gejolak berlebihan yang dirasakan.
“Kita tunggu pemerintah saja, tunggu waktunya.
Pemerintah sudah janji menaikkan, sehingga
kita tunggu saja, begitu juga kompensasinya, itu
sudah berkali-kali dijalankan. Apalagi pemerintah
selama 10 tahun sudah tujuh kali menaikkan
harga BBM,” kata Kalla.

SUBSIDI MEMANG PERLU DIKURANGI
BERTAHAP
JAKARTA (Koran Tempo) – Peneliti Center for
Strategic and International Studies Foundation
(CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan pengu
rangan subsidi BBM secara bertahap perlu
dilakukan oleh pemerintah. Upaya ini akan mem
bendung dampak inflasi. “Dengan begitu, efek
inflasi akan lebih halus,”kata Yose di Jakarta.
Haryo Aswicahyono, peneliti CSIS lainnya pun
sependapat denga Yose. Menurutnya, pe
ngurangan subsidi perlu dilakukan agar konsumsi
masyarakat terhadap BBM dapat dikuragi.
“Jika harga BBM naik 9,4 persen per tahun,
konsumsi BBM akan bisa ditekan menjadi hanya
4 persen per tahun,” ucapnya. Dengan cara
itu, katanya, subsidi BBM akan nol,” kata dia.
Haryo mengingatkan, jika upaya ini tak dilakukan,
subsidi BBM justru akan membengkak. Pasalnya,
konsumsi BBM pasti akan meningkat.

TIGA BUMN IMPOR CONVERTER KIT
BANDUNG (Republika) – Tiga Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) ditugasi pemerintah untuk
mengimpor alat pengalih BBM ke BBG untuk
kendaraan bermotor (converter kit). Sebanyak
25 ribu unit converter kit impor itu dari Italia dan
Korea Selatan. Ketiga BUMN itu, yaitu PT Wijaya
Karya, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad.
Menperin MS Hidayat mengatakan pada tahap
pertama penggunaan converter kit diutamakan
untuk kendaraan umum dan mobil dinas.
“Converter kit itu akan diberikan gratis kepada
angkutan umum dan mobil dinas,” ujarnya di
sela-sela lokakarya kebijakan industri di Bandung,
Jawa Barat, pekan lalu. Pemasangan alat tersebut
hanya sekitar enam hingga delapan jam. Selain
impor, menurut Hidayat, ada sejumlah industri di
dalam negeri yang memproduksi converter kit.
Namun, belum mencukupi kebutuhan yang ada
sehingga tahap awal harus impor. Pemerintah
juga menyiapkan enam unit SPBG di Jakarta
dan akan dikembangkan di beberapa kota di
Jawa.•RIANTI OCTAVIA
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Pertamina Job Fair 2012 :

Pola Rekrutmen Pusat dan
Anak Perusahaan Sama
Jakarta - Tahun ini, PT Per
tamina (Persero) menggelar
rekrutmen calon pekerja
yang dijaring melalui job fair
maupun online di website
resmi Pertamina. Hal yang
sama juga terjadi di beberapa
anak perusahaan seperti
Pertamina EP dan Pertamina
Gas, sejak dua tahun terakhir
ini proses rekrutmen pekerja
dilakukan secara mandiri tidak
melulu terpusat di korporat
lagi.
Beberapa alasan dilakukan
oleh anak perusahaan untuk
mengambil langkah otonom
dalam pola rekrutmen calon
pekerja. Salah satunya
berkaitan dengan akselerasi
dan kebutuhan pekerja yang
tidak bisa ditunda. Direktur
Hulu Pertamina Muhamad
Husen dalam satu kesempatan

mengatakan, kebutuhan SDM
di Hulu sangat besar, jika
tidak sigap alamat bisa digaet
yang lain. “Saya tidak bisa
menunggu lama ketika daur
mutasi di Hulu bergulir cepat,”
katanya.
Terkait dengan hal ter
sebut Vice President HR
Pertamina Insan Purwarisya
mengatakan bahwa
walaupun anak perusahaan
melakukan rekrutmen sen
diri, namun koordinasi te
tap terus dilakukan oleh
HR korporat dan HR anak
perusahaan. Sehingga proses
rekrutmennya memiliki pola
yang sama.
Menurut Insan, ini bukan
merupakan ketimpangan,
justru menjadi solid. Karena
data-data yang dimiliki
Korporat bisa dimanfaatkan

oleh anak perusahaan, se
perti sekali mendayung
dua tiga pulau terlampaui.
”Contohnya, job fair yang
kami adakan sekarang,
bisa juga dimanfaatkan oleh
anak-anak perusahaan,”
kata Insan, ditemui di tengah
riuhnya gelaran UI Career and
Scholarship Expo di Balairung
Universitas Indonesia, Sabtu
(10/3).
Insan juga mengatakan
bahwa rekrutmen kali ini
sebagian besar untuk kor
porat. Tetapi masih ada
beberapa anak perusahaan
yang masih menitipkan re
krutmen kepada korporat,
seperti PGE dan PDSI.
Selain merekrut tenaga
baru lewat program BPS
dan BPA, Pertamina ki
ni juga tengah getol men

jaring tenaga-tenaga berpe
ngalaman, yang bisa ber
dedikasi lebih dan sudah
mat ang di lapangan. Hal
tersebut menyikapi kenyataan
bahwa Pertamina mengalami
kekosongan di tingkat middle
management.
“Korporat juga merekrut
tenaga-tenaga experience,
untuk menutup gap di middle
management. Proses ini kita
lakukan sebagai upaya untuk
menutup gap setelah 10
tahun tidak merekrut pekerja,”
ungkap Vice President HR
Pertamina Insan Purwarisya.
Kekosongan ini akibat
jeda atau skip penerimaan
pekerja yang berlangsung
sepanjang sejak tahun 1993
sampai dengan 2000.• SAHRUL
HAETAMY ANANTO

BBM Bersubsidi Terus Dibahas
dalam RDP dengan Komisi VII DPR
Jakarta - Pemerintah me
nargetkan kuota baru BBM
bersubsidi sebesar 40 juta
kiloliter dalam APBNP 2012.
Hal tersebut disampaikan
oleh Dirjen Migas Evita
Legowo dalam Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan
Komisi VII DPR RI yang juga
dihadiri oleh Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan,
Senin (12/3).
Salah satu anggota
Komisi VII, Agus Sulistiyono,

menyangsikan target 40 juta
kiloliter yang ditargetkan
pemerintah dapat tercapai.
Hal tersebut mengingat pada
tahun 2011 lalu, realisasi
konsumsi BBM bersubsidi
mencapai 41,79 juta kiloliter.
Dirjen Migas Evita Le
gowo mengatakan bahwa
sedianya seperti sudah ia
kemukakan dalam forum, ada
beberapa cara yang pihaknya
usulkan untuk merealisasikan
volume tersebut. Salah

sat u di antaranya adalah
dengan memberikan contoh,
dimana seluruh kendaraan
instansi pemerintah baik
BUMN, BUMD, terutama
untuk daerah-daerah yang
sudah tersedia BBM non
subsidi dan sudah adanya
gas, harus menggunakan
bahan bakar non subsidi.
“Ini bisa membatasi subsidi,”
tegas Evita.
“Jadi ada satu hari dalam
seminggu, kita coba terapkan

hal tersebut. Kita juga akan
mengurangi dispenser BBM
bersubsidi di daerah-daerah
elit dan jalan tol,” imbuhnya.
Langkah lain yang di
tempuh untuk mengendalikan
konsumsi BBM bersubsidi
adalah dengan melakukan
konversi BBM ke gas yang
rencananya akan diterapkan
untuk seluruh kendaraan
umum di Jabodetabek, mulai
Oktober 2012.•SAHRUL HAETAMY
ANANTO

RU II Dumai Adakan Fire Fighting Contest
DUMAI - Dalam rangka Bulan K3 tahun 2012, Panitia Gernas
mengadakan acara Fire Fighting Contest pada (13-14/2) di Fire
Ground HSE RU II Dumai. Fire Fighting Contest ini bertujuan
untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pekerja
dalam pelaksanaan penanggulangan kebakaran.
Kegiatan ini diikuti oleh 18 tim, yang setiap timnya terdiri
dari tujuh peserta. Pada kesempatan ini, tim manajemen dan
Section Head RU II juga ikut berpartisipasi melakukan refreshing
pemadaman dengan membentuknya menjadi dua tim besar.
Dalam kontes tersebut, diskenariokan terjadi kebocoran
pipa karena penipisan lapisan pipa sehingga menimbulkan
kebakaran (disimulasikan pada kebakaran dengan fire screen)
di kilang RU II Dumai. Api dari pipa ini menyambar bak terbuka
yang berisi minyak yang disimulasikan dengan kebakaran
pada bak, sehingga terjadi dua kebakaran pada waktu yang
bersamaan. Untuk menuju lokasi kebakaran para peserta harus
melewati rintangan (disimulasikan dengan tumpukan ban).

Foto :RU II

RESUME
PEKAN INI

Para peserta harus membawa peralatan pemadam beru
pa tiga roll selang dan dua nozzle, me-lay out selang serta
melakukan pemadaman dengan teknik pemadaman yang
benar.
Penilaian lomba dilakukan oleh empat juri dengan melihat
segala aspek. Mulai dari persiapan, pelaporan, skill dalam melay out selang, team work, teknik dan strategi pemadaman, APD
sampai dengan keseriusan setiap peserta lomba.•RU II

Foto : PRIYO

Director of Greenlife Pertamina Foundation Wahyudin Akbar memberikan
reward kepada anggota Kompas Muda yang berprestasi pada Investo.
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Bedah Kampung BALI
ala Warga Bali
Bali – Warga di Banjar
Ambengan, Sanggaran dan
Banjar Labuhan, Manggis
siap menyulap kampungnya
menjadi Kampung BALI
(Bersih, Asri, Lestari, Indah)
melalui program Pengelolaan
Sampah. Semangat ini
terungkap dalam kegiatan
edukasi Pengelolaan Sampah
di Sanggaran pada Minggu
(26/2) dan Manggis (27/2).
Program pengelolaan
sampah ini merupakan bagian
dari CSR Pertamina di bidang
lingkungan yang bertujuan
mendampingi warga, teru
tama di sekitar wilayah ope
rasi untuk mengelola sam
pah menjadi sesuatu yang
bermanfaat. Melalui program
ini, Pertamina bukan hanya
memberikan peralatan pe
ngelolaan sampah seperti
mesin pencacah, komposter,
takakura dan bak sampah.
Namun juga pendampingan

masyarakat mulai dari
memilah sampah, mengelola
sampah menjadi kompos
dan memanfaatkan sampah
menjadi produk ekonomis.
“Kami tentunya sangat
senang menerima program
ini dan berharap ke depan
nya dapat menjadikan kam
pung kami lebih baik dari
sebelumnya. Ini juga menjadi
stimulus bagi warga, bahwa
pihak dari luar kampung saja
peduli dengan kebersihan dan
keindahan kampung kami,
tentunya kami harus lebih
peduli lagi,” ujar Ketua Adat
Banjar Ambengan Sanggaran
Made Suamba dalam
acara edukasi Pengelolaan
Sampah.
Dalam acara ini, Pertamina
melalui fasilitator pendamping
di bidang pengelolaan sam
pah, W-Queen mengajak
masyarakat untuk mengelola
sampah rumah tangganya

Foto : FRM REG. V

Jakarta – Investo, Investasikan Energimu
untuk Bumi. Itulah tema yang diusung antara
Pertamina Foundation dan Kompas dalam
rangka meningkatkan perhatian terhadap
lingkungan. Demikian disampaikan Director
of Greenlife Pertamina Foundation, Wahyudin
Akbar di acara malam puncak penobatan
Kompas Muda di Central Park Jakarta, Sabtu
(10/3).
Lebih lanjut Wahyudin menjelaskan
kegiatan Kompas Muda ini bertujuan untuk
mencetak jurnalis-jurnalis muda hijau dan
mempunyai visi menyelamatkan bumi. “Hal
itu tertuang dengan adanya perencanaan
pembuatan sembilan kebun raya mini, yang
akan diimplementasikan di sekolah alam,”
paparnya.
“Kebun raya mini nantinya akan diisi
den gan tanaman-tanaman langka, yang
dipelihara sedemikian rupa secara kreatif.
Selain untuk pembelajaran tanaman langka,
kebun raya mini tersebut nantinya dapat
dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Ren
cananya kebun raya mini tersebut akan siap
dalam waktu tiga bulan mendatang,” tukas
Wahyudin.
Sementara itu, lanjut Wahyudin, program
kerja Pertamina Foundation sendiri terdapat
tiga pilar. Pilar pertama, berupa menabung
pohon dalam 5 tahun akan mengerjakan
penanaman 100 juta pohon. Pilar kedua,
berusaha mewarnai sekolah sebagai contoh
sekolah Sobat Bumi. Dan, Pilar ketiga,
mencoba melakukan hal-hal kecil tetapi cukup
fundamental dalam hal ecopreneurship-nya.
Penghargaan yang diberikan seperti
kategori penulis muda diraih Hilaria Norma,
Rahardian Muslim, dan Jati Wicaksono.
Kategori web muda competition diraih Wendy
Achmad, Arfika Pertiwi, dan Asyif Fajar.
Kategori fotografi muda diraih I Nyoman
Haryadi, Mediana, dan Prasetyo. Kategori
komik muda diraih Andre Pratama, M.
Prasetyo Darmadi, dan M. Rizky Abdul Kohar.
Kategori muda musikustik diraih Tree Bagus
Bagas Kara, SWAG, dan Melati Pertiwi.
Untuk best concept dan best survey Kebun
Raya Mini diraih oleh tim Surabaya, Jakarta
dan Bandung. Adapun peserta Kompas Muda
berasal dari 9 kota, yaitu Jakarta, Semarang,
Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Palembang,
Medan, Bali dan Makassar.•NILAWATI DJ
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m a s i n g - m a s i n g . K a re n a
dengan mengelola sampah
rumah tangga, maka
masyarakat dapat membantu
mengurangi volume sampah
sekaligus dapat memanfaatkan
sampah menjadi produk
ekonomis seperti tas, payung
hiasan, kerajinan atau produk
lainnya.
Selain itu, juga disampaikan
cara-cara menggunakan

peralatan pengelolaan
s a m p a h y a n g d i b e r i k a n
seperti mesin pencacah,
komposter, takakura dan
bak sampah. Masyarakat
juga akan didampingi selama
3 bulan untuk ‘membedah’
kampungnya menjadi lebih
Bersih, Asri, Lestari dan
Indah. Sehingga terciptalah
Kampung BALI yang sebe
narnya, di Bali.•FRM REG. V

SMA Plus YPHB :
Mendidik Siswa Cinta Lingkungan
BOGOR - Siswi itu tampak
lincah menepukkan kedua
telapak tangannya, maka lam
pu pun menyala. Sekali lagi ia
menepukkan tangannya, lam
pu pun mati.
Demikianlah peragaan
yang dilakukan Mandha, siswa
kelas 11 SMA YPHB yang
terletak di Jl. Pajajaran, Bogor.
Ia membuat lampu dari barangbarang bekas yang menyala
dan mati berdasarkan bunyi.
Terletak di kota Bogor
yang sejuk, SMA Plus YPHB
(Yayasan Persaudaraan Haji
Kota Bogor) membangun
reputasinya sebagai sekolah
yang menaruh perhatian dalam
bidang lingkungan. SMA yang
dibangun oleh Ikatan Per
saudaraan Haji Indonesia (IPHI)
Kota Bogor sebenarnya masih
muda, berdiri sejak 1996.
Kunjungan ke SMA Plus
YPHB termasuk bagian dari
kunjungan Tim Supervisi Lomba
Sekolah Pelopor Lingkungan
Pertamina Green Act 2011. Tim
dipimpin Dr. Tati Budiarti (LPPM
IPB), Kamir R. Brata, dan

mahasiswa IPB. Rombongan
diterima Kepala Sekolah SMA
YPHB Tri Suharnowo, yang
didampingi dua guru, Ahmad
Wahyudin dan Ukas Danaria.
Tri menuturkan bagaimana
sekolah membuat program
untuk menciptakan suasana
yang segar dan kondusif, agar
bisa menunjang proses belajar.
Berikutnya, menemukan cara
bagaimana mengolah sampah
organik dan unorganik menjadi
materi-materi bahan yang
memberikan nilai tambah.
“Kami mengupayakan agar
sampah-sampah itu bisa
diproses di dalam sekolah
sehingga mencapai titik zero,”
kata Tri Suharnowo. “Upaya
itu dilakukan dengan membuat
pengolahan sampah yang
menghasilkan pupuk kompos,
baik kering maupun basah.”
Selain itu, dikembangkan
pula pengolahan dari sampah
organik menjadi barang-barang
yang punya nilai ekonomi dan
bisa dijual. “Di situlah upaya
kita untuk menggiring anakanak agar mampu memelihara

Foto : KUNTORO

Investo,
Cikal Generasi Muda
Peduli Bumi

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Lampu dari barang-barang bekas yang menyala dan mati berdasarkan bunyi,
hasil karya Mandha, siswa SMA YPHB, Bogor.

dan mengembangkan ling
kungannya dengan baik.”
Sudah sejak tahun 2005,
SMA Plus YPHB mengusung
isu lingkungan menjadi pro
gram unggulan. Tidak heran
jika banyak kegiatan yang
berorientasi pada lingkungan
dikembangkan, seperti mem
buat lubang resapan biopori
(LRB), efek rumah kaca,
penanaman buah langka, dan
penanaman tanaman obat.
Bahkan ada pula program
untuk mengubah barang-ba
rang bekas untuk bisa di

fungsikan kembali.
Hal itu yang kami lihat
di bengkel sekolah, ketika
melihat koleksi barang-barang
yang difungsikan kembali.
Diantaranya adalah Mandha,
yang membuat barang dari
materi bekas bengkel las.
”Ini bukan sekadar lomba,
tetapi yang penting adalah
bagaimana mengukur sebuah
kebiasaan proses pengenalan
pada lingkungan,” ujar Tri Su
harnowo tentang Pertamina
Green Act 2011.•URIP HERDIMAN
KAMBALI
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DA Pertamina :
CIP RU V Balikpapan :

Sebuah Bentuk Budaya Mutu yang
Mengakar Kuat di Pertamina
Sebuah kesempatan yang sangat berharga bagi Tim BPS Quality Management Korporat
untuk berkunjung dan melihat secara langsung bagaimana penerapan kegiatan mutu di RU V
Balikpapan. Tim bergerak dari basecampnya di Kantor Pusat Pertamina dengan membawa
misi melakukan survey, khususnya terhadap pelaksanaan dua pilar QM, yaitu: Continous
Improvement Program (CIP) dan Knowledge Management.
Saat menapakkan kaki di Kantor Besar RU V Balikpapan, Tim sudah dapat merasakan
budaya kekeluargaan yang sangat erat di kalangan pekerja maupun level manajemennya. Hal
ini terlihat dari banyaknya Pekerja yang datang ke ruang Tim QM RU V hanya untuk sekedar
menyapa, bertanya maupun berbagi informasi. Selain itu, banyaknya poster atau tulisan-tulisan
berisi imbauan dan ajakan berkegiatan mutu banyak ditemukan di sudut dan sisi ruang Kantor
Besar RU V. Tidak heran bila kegiatan mutu memang benar menjadi bagian erat dari kegiatan
sehari-harinya, terutama untuk pelaksanaan sharing knowledge dan CIP.
Kegiatan sharing knowledge sudah dilakukan secara aktif dan mandiri oleh para pekerja
tanpa menunggu arahan dan perintah dari Tim QM RU V. Setiap minggu, pekerja di tiap-tiap
bagian secara proaktif menyelenggarakan sharing session baik dalam bentuk morning meeting
maupun forum KOMET. Semua penyelesaian masalah, pengetahuan baru dan semua tacit
knowledge diberikan kepada pekerja lain sebagai suatu aset berharga perusahaan.

Selangkah
Menuju GPEA
Dokumen Aplikasi (DA) Pertamina 2012 untuk
diajukan ke Global Performance Excellence Award
(GPEA) yang diselenggarakan oleh APQO telah dapat
diselesaikan. Dokumen ini memotret kinerja perusahaan
dalam aspek proses dan hasil kinerja sesuai Malcolm
Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE).
Kriteria Proses meliputi: Leadership; Strategic Planning;
Customer Focus; Measurement, Analysis and Knowledge
Management; Workforce Focus; dan Operational Focus.
Sedangkan kriteria hasil meliputi: Product and process
Outcomes, Customer-focused outcomes, Workforcefocused outcomes, leadership and governance
outcomes, dan financial and market outcomes.
Setelah 4 tahun tidak lagi menyusun DA Pertamina berbasis kriteria Baldrige, proses
penyusunan kali ini terasa seakan kembali belajar menyusun. Ada kendala di sana sini
terutama tentang koordinasi dengan fungsi/bagian terkait langsung dengan ketersediaan
data dan informasi yang sesuai dengan persyaratan kriteria.
Informasi tentang Proses misalnya membutuhkan deskripsi yang jelas tentang
bagaimana proses bisnis berlangsung, sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
monitoring & control, proses review, dan tindaklanjut/inovasi. Penjelasan ini tentunya harus
mengacu pada pedoman/STK/TKO yang ada.
Demikian juga data dan informasi tentang Hasil, diperlukan data kinerja setidaknya untuk
3 tahun terakhir, dan juga data pembanding (benchmark) yang relevan.
Proses penyusunan DA ini dilakukan secara marathon sepanjang bulan Februari-Maret
yang cukup melelahkan melalui tahapan-tahapan pengisian template, penyiapan draft,
konsinyering, finalisasi draft, challenge session, dan finalisasi DA.
Untuk mengetahui sejauh mana kelemahan yang masih ada dilakukan assessment
bekerjasama dengan AMMPI (Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia).
Apresiasi patut diberikan bagi Tim Penyusun DA ini, baik yang termasuk dalam Tim Inti
(Examiner Pertamina), maupun Tim Narasumber (Manager/VP terkait). Adanya koordinasi
yang baik menentukan keberhasilan dari penyusunan DA ini. Apresiasi juga untuk Tim Kreatif
(BPS QM) yang mampu menghadirkan DA ini dengan tampilannya yang oke deh!

Tim CIP RU V sukses menjuarai konvensi mutu level korporat maupun level Nasional. Dalam
diskusi dengan Tim didapatkan fakta bahwa kegiatan improvement sudah dirasakan sebagai
kebutuhan bagi pekerja di RU V. Tim CIP RU V tidak menyangka akan memperoleh reward
khusus sebagai penghargaan atas buah kerja keras mereka selama ini.
Sama halnya dengan kegiatan sharing knowledge, para pekerja senior juga secara
proaktif menyelenggarakan coaching penulisan risalah dalam bentuk klinik-klinik kecil dengan
sebagian besar pesertanya adalah pekerja-pekerja muda yang belum memiliki pengetahuan
atau pengalaman dalam menulis risalah CIP.
Disamping mensurvei secara langsung kegiatan mutu di RU V, Tim QM juga mengumpulkan
feedback pelaksanaan kegiatan CIP, mulai dari penilaian prestasi pekerja hingga teknis
pelaksanaan Annual Pertamina Quality Awards yang dirasakan masih ada kekurangan oleh
para pekerja. Dengan adanya feedback tersebut, diharapkan dapat menjadi dorongan
bahkan cambukan bagi Tim QM korporat agar makin kencang berlari dan mampu menambal
kekurangan tersebut supaya pelaksanaan
kegiatan mutu menjadi lebih baik.
Dengan mengetahui budaya yang ada
di Unit Bisnis/Region yang bersifat unik
satu sama lain, Tim berharap agar Quality
Management Corporate mempersiapkan
program-program mutu yang lebih sesuai
dengan budaya, kelebihan dan kendala yang
ada di masing-masing Unit Bisnis/Region
Pertamina. Sehingga seluruh kegiatan mutu
dapat menyatu dengan kegiatan di Unit
Bisnis/Region dan bukan menjadi sebuah
tugas khusus yang membebani.
Majulah Pertamina, Jayalah Indonesia !!

Proses selanjutnya dalam minggu depan adalah penyiapan DA dalam bahasa Inggris,
dan Feedback Report untuk segera dikirimkan ke GPEA.
Bagaimanapun DA Pertamina hanyalah sebuah potret dari kinerja kita dalam mengelola
perusahaan selama ini. Tentunya kita tidak perlu berlama-lama untuk memandangi kelebihan
ataupun kekurangan yang ada. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita bisa
menindak lanjutinya dalam bentuk perbaikan-perbaikan terhadap proses kerja yang berjalan
selama ini dan menetapkan target kinerja yang lebih tepat dan fokus dalam meminimumkan
gap dan mengejar ketertinggalan, sehingga pencapaian target keuntungan sebesar Rp. 50
triliun di tahun 2015 benar-benar dapat terwujud. Semoga!•

oleh Annisrul Waqie – Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Susanti Chandra – BPS 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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Siapa Bilang untuk meraih sukses harus
menunggu usia tua? Siapa bilang untuk
menjadi kaya dan mempunyai harta benda
melimpah harus menempuh hari-hari yang
sangat panjang dan melelahkan? Ternyata,
sukses, kaya, terkenal bisa diraih saat masih
muda dan tidak memerlukam waktu yang
panjang dan melelahkan.
Merry Riana misalnya. Seorang anak
muda Indonesia yang berdarah Tionghoa
yang menjelma menjadi milioner muda dan
diakui sebagai pengusaha sukses, motivator
yang sangat dinamis, serta pengarang buku
terlaris di Singapura. Dia melewatkan masa
kuliah yang penuh dengan keprihatinan
finansial di Nanyang Technological University,
Merry kemudian menciptakan perubahan
paradigma berfikir dan memulai sesuatu
perjuangan dengan konsep dan etos kerja
luar biasa. Akhirnya, dia berhasil meraih
penghasilan 1 juta dolar di usia 26 tahun.
Buku ini berisikan tentang pengalaman
dan perjuangan Merry beserta hikmah yang
sangat inspiratif dan bisa diterapkan untuk
menjadi sukses dalam kehidupan. Berawal
dari keterpaksaan Merry ketika ia harus
mengungsi ke Singapura karena Jakarta
sedang dilanda kerusuhan Mei 1998.
Merry yang kala itu tidak pandai berbahsa
Inggris dan relatif terbatas dalam keuangan
harus mulai hidup prihatin. Setelah berhasil
menyelesaikan kuliahnya di Nanyang
Technological University, Singapura, Merry
memutuskan untuk terjun ke dunia Bisnis.
Merry mulai merangkak sebagi sales dari
berbagai macam barang. Namun, berkat
keuletan dan ketabahan, Merry yang kini
menjadi Duta Produk LG di Asia bisa meraih
sukses dan berhasil mendirikan Merry Riana
Organization.
Selain itu didalam buku ini juga terdapat
cerita tentang bagaimana Merry sangat
mengidolakan dan ingin sekali bertemu
dengan Anthony Robbins. Hal terpenting
yang Merry pelajari dari seorang Anthony
Robbins adalah pembuktian akan keajaiban
dari keberanian. Bertemu dengan Anthony
Robbins membuatnya terpacu untuk terus
membuat langkah demi langkah baru,
menembus jalan menuju impianku. Merry
menangkap berbagai peluang untuk bisa
menemukan pintu gerbang yang lebih jelas
menuju sukses.
Menurut Merry Riana, sebuah
kenikmatan memiliki kebebasan financial
sambil terus menjalankan kehidupan
sederhana. Ini membuktikan semangatku
di awal buku ini bahwa kemapanan
semata-mata adalah sebentuk cara untuk
mendukung ketenteraman hidup kita dan
bukannya untuk mengubah kita menjadi
manusia yang berfoya-foya. Semoga buku
ini dapat memberikan inspirasi untuk kaum
muda sehingga melahirkan entrepreneurentrepreneur muda yang ulet dan tangguh
seperti perjuangan Merry Riana.•PERPUSTAKAAN

JAYAPURA – Sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap
kebersihan lingkungan di Kota Jayapura, Fuel Retail Marketing
(FRM) Region VIII memberikan bantuan satu unit truk sampah
kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura. Kendaraan tersebut
diserahkan di halaman Kantor Wali Kota Jayapura, pada 5 Maret
2012. Penyerahan dilakukan oleh TBBM Area Manager Maluku –
Papua selaku Pjs. GM FRM Region VIII Agus Dwi Jatmiko kepada
Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano.
Dalam sambutannya, Benhur menyampaikan rasa terima
kasihnya atas kepedulian Pertamina terhadap lingkungan di
kota Jayapura. “Ini adalah bentuk kepedulian Pertamina dalam
mendukung upaya kita untuk menjaga kebersihan dan keindahan
lingkungan di Kota Jayapura. Karena itu, selaku penerima bantuan,
kami sangat berterima kasih,” ujar Benhur Tommy Mano.
Benhur menjelaskan, truk tersebut akan digunakan untuk
mengangkut sampah, khususnya yang ada di kompleks pemukiman.
Karena itu, Walikota langsung menyerahkan kepada Dinas
Kebersihan dan Pemakaman yang akan menggunakan truk
tersebut. “Gunakan dengan sebaik-baiknya untuk operasional di
lapangan,” pesannya.
Di tempat yang sama, Agus Dwi Jatmiko selaku Pjs. GM

Foto : FRM REG. VIII

Truk Sampah untuk Pemkot Jayapura

TBBM Area Manager Maluku – Papua selaku Pjs. GM FRM Region VIII Agus Dwi Jatmiko
menyerahkan secara simbolis kunci truk sampah kepada Walikota Jayapura Benhur Tommy
Mano.

FRM Region VIII mengatakan, apa yang diberikan tersebut merupakan
upaya Pertamina untuk membantu program kelestarian dan kebersihan
lingkungan di Kota Jayapura.•FRM REG. VIII

Pertamina Latih Mitra Binaan Sulawesi
MAKASSAR - Tidak hanya menyalurkan modal usaha bagi
masyarakat, Pertamina melalui program Small Medium Enterprice
& Social Responsibility (SME & SR) Partnership Program juga
berkomitmen memajukan peningkatan usaha kemandirian. Hal itu
ditunjukkan melalui pelatihan mitra binaan dan pengarahan bina
lingkungan kepada mitra binaan yang diselenggarakan 18 Februari
di hotel Singgasana baru baru ini.
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan tambahan ilmu
pengetahuan bagi mitra binaan dalam meningkatkan dan
mengembangkan kewirausahaan. Para pengusaha mikro yang terdiri
dari pedagang kelontong, pangkalan gas elpiji 3 kg, dan beragam
usaha lainnya diharapkan bisa memanfaatkan modal yang berikan

Pertamina sebaik mungkin.
“Kami berharap mitra binaan yang telah terpilih bisa memanfaatkan
pinjaman modal yang kami berikan sebaik-baiknya,” ujar Pjs. GM FRM
Region VII Sureatno saat membuka pelatihan.
Coordinator SME & SR PP Region Sulawesi Laode Syarifuddin Mursali
mengungkapkan, telah menjadi tanggung jawab perusahaan untuk
mendorong masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat
yang lebih baik dalam kemandirian wirausaha.
“Kami akan tetap memantau perkembangan usaha dari para mitra
binaan. Jika perkembangannya terus menunjukkan kemajuan, kami
akan memberikan pinjaman modal yang lebih besar dari sebelumnya,”
urai Laode.•FRM REG. VII

Foto : KUNTORO

KRONIKA
jarwo sanyoto
Vice President Gas Resources &
Subsidiary Management,
Gas & Power,
M & T Directorate

kardjono hadi
Subsidiary Management Manager,
Gas Resources & Subsidiary Management,
Gas & Power,
M & T Directorate
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PERTAMINA PEDULI
MANTAN PENGGUNA NARKOBA
DI PULAU SEBARU
JAKARTA – Manager CSR Ifki Sukarya (tengah) sedang
memperhatikan jadwal kegiatan sehari-hari para mantan
pengguna narkoba didampingi oleh staf BNNP Banten
Kombes Agus Gatot (kanan) dan Dr Kusman Deputi
Bidang Rehabilitasi (kiri) di Pulau Sebaru Kepulauan Seribu,
pada (9/3). Pertamina berencana memberikan bantuan
BBM kepada BNN (Badan Narkotika Nasional) untuk
keperluan operasional (transportasi, pembangkit listrik,
air bersih) tempat pasca rehabilitasi pengguna narkoba
di Kepulauan Sebaru selama satu tahun ke depan. Di
kepulauan ini para mantan pengguna narkoba diberikan
pelatihan yang berbasis konservasi kelautan seperti
penanaman terumbu karang dan pembuatan tambak
ikan. BNN juga memiliki beberapa tempat rehabilitasi
dan pasca rehabilitasi untuk mantan pengguna narkoba,
seperti di Lido Sukabumi dan Tambling Lampung Barat
yang berbasis konservasi kehutanan. Pertamina dan BNN
juga berencana melakukan kerja sama untuk sosialisasi
penyalahgunaan narkoba di Pertamina.•PRIYO WIDIYANTO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

POSISI

yuttie nurianti
Power and Renewable Energy Manager,
Gas & Power,
M & T Directorate

PERTAGAS gelar fun bike

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

amir harahap
Asset Management Manager,
Technology,
Gas & Power,
M & T Directorate

patumpu p. simamora
Gas Trading & Logistics Manager,
Gas & Power,
M & T Directorate

MENGENAL AKTIVITAS KESEHATAN
DI KLINIK FIELD SANGASANGA
Sangasanga - Klinik PT. Pertamina EP
Field Sangasanga menerima kunjungan dari Taman
Kanak-Kanak Cahaya Mulya, Kelurahan Bantuas
belum lama ini. Dengan dipandu Dr. Renaldi,
sebanyak 33 murid berbaris rapi bergantian
memasuki ruang klinik PT. Pertamina EP Field
Sangasanga. Ada sebagian anak yang ketakutan
ketika diajak berkeliling di ruangan apotik karena
melihat bermacam obat-obatan dan alat suntik.
Namun sebagian besar siswa sangat antusias
mendengar penjelasan tentang peralatan peralatan
medis yang tersusun rapi di ruang pemeriksaan.
Anak-anak juga diajak melihat ruang apotik, ruang
inap dan ruang emergency. Selain itu, Dr. Renaidi
juga menjelaskan kepada anak-anak dan guru
untuk terus berperilaku hidup bersih dan sehat
agar mereka terhindar dari penyakit yang dapat
mengganggu proses pendidikan dan pertumbuhan
anak.•PEP FIELD SANGASANGA

Foto : PEP FIELD SANGASANGA

CNG & Pipe Gas Manager,
Commercial & Business Development,
Gas & Power,
M & T Directorate

Foto : OKI NOVRIANSYAH

Foto : KUNTORO

linda sunarti

Jakarta – Lebih dari 300 orang bersepeda
mengelilingi Jalan Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia
dan Kawasan Thamrin, pada 11 Maret 2012. Mereka
dilepas oleh Direktur Hulu Pertamina Muhamad
Husen dari Kantor Pertamina Gas di Gedung oil
Center, Jakarta. Kegiatan fun bike yang diikuti
oleh keluarga besar Pertagas tersebut merupakan
bagian dari rangkaian acara peringatan HUT ke-5
Pertagas. Direktur Utama Pertagas Gunung Sardjono
Hadi mengharapkan fun bike ini dapat menambah
keakraban keluarga besar Pertagas.• FAJAR KURNIA

merry marthegianti
Gas Resources Management Manager,
Gas Resources & Subsidiary Management,
M & T Directorate

subiyanto
Production I Manager
Refinery Unit IV Cilacap

Foto : RU II

Foto : RU IV CILACAP

RU II ADAKAN SOSIALISASI LALU LINTAS
UNTUK SISWA SMP & SMA
MAKASSAR – Dalam rangka memperingati kegiatan bulan
K3, Security dan HSE RU II mengadakan sosialisasi lalu lintas
di Aula Sekolah SMA YPP 7 Bukit Datuk, (17/2). Sekitar 1000
siswa SMA YPP 7 beserta kepala sekolah dan guru-guru
berkumpul di Aula Sekolah mereka untuk mendengarkan
sosialisasi lalu lintas ini. Kemudian, pada (18/02) panitia
Gernas K3 RU II juga mengadakan sosialisasi lalu lintas ke
SMP YPP 7. Siswa SMP YPP 7 berkumpul di Aula bersama
guru mereka. Mereka antusias mendengar penjelasan yang
diberikan oleh narasumber tentang pentingnya menaati
peraturan lalu lintas.•RU II DUMAI

Jakarta : Pertamina EP (PEP) tengah meniti langkah
guna memulai suatu proses bisnis baru, dimana sebuah
pola aset manajemen baru akan dibentuk. Berbagai
langkah tengah diusahakan dalam progress ini,
khususnya mengubah poin yang menjadi fundamental,
yaitu mindset. Hal itu seperti yang terpeta dalam acara
Change or Die, Change Champion Program, hari kedua
yang digelar pada Rabu, (29/2).
Bertempat di auditoriaum Andra Sentra, Aston
Resort, Bogor, acara yang bertema “Its Time for Leading
your Self and your Team Transformation Organization”
ini dihadiri oleh berbagai lapisan di BOD Pertamina EP,
meliputi para General Manager (GM), Field Manager
(FM).
Presiden Direktur Pertamina EP, Syamsu Alam
mengatakan bahwa helatan ini merupakan salah satu
program transformasi yang terus PEP lakukan. Di sini
manajemen PEP diajak untuk mengubah mindset.
“Di sini kita belajar suatu proses yang disebut
IASDEO (Identify Acces Select Define Execute Operate)
yang harus dilakukan oleh pekerja Pertamina EP sebelum
mengusulkan suatu project,” katanya.
IASDEO merupakan konsep manajemen peng
ambilan keputusan yang meliputi beberapa tahapan.
Yaitu, mengidentifikasi, memilih, mengeksekusi, menilai,
menilai, mendefinisikan dan mengoperasikan. Pertamina
EP beritikad untuk menanamkan pola pikir tersebut
ke dalam standard kerja di PEP. Hal tersebut untuk
membentuk para pemimpin PEP yang memiliki pemikiran
yang progresif. Lewat acara ini para peserta diajak untuk
melakukan exercises berupa simulasi pengembangan
lapangan.
“Jadi nanti semua Field Manager akan menjadi CEO
atau COO di areanya masing-masing. Kemudian ditarik
ke atas GM juga akan ditarik menjadi CEO dan COO
untuk arealnya maisng-masing, sampai di level yang
tertinggi di Presdir kita,” ungkap Direktur Eksplorasi dan
Pengembangan Pertamina EP Dodi Priambodo.
Dalam acara tersebut peserta dibuat seolah-olah
memiliki lapangan sendiri dan meraka dan dimintai
usulan pengembangannya nanti, mau seperti apa. Tak
tanggung-tanggung data yang digunakan adalah real
data lapanga, selain itu didatangkan pula beberapa
narasumber dari BP Migas dan Bank Mandiri, untuk
memperkaya proses ini. Hal itu mengingat bahwa kedua
institusi tersebut dinilai telah cukup sukses terlebih
dahulu dalam menerapkan IASDEO.
Dodi Priambodo yang juga menjadi salah satu
peserta program tersebut berharap mudah-mudahan ke
depannya dengan metode seperti ini Pertamina EP akan
menemukan banyak cadangan dari sisi ekplorasi dan
bisa mengetahui secara persis, aset servisnya seperti
apa, serta kaitannya dengan produksi.
Membahas kapan konsep IASDEO akan direalisasi
kan, Dodi mengatakan bahwa jika simulasi kali ini
berjalan sukses, maka instruksi untuk merealisasikan
IASDEO kepada seluruh GM dan FM untuk menggali
arealnya sendiri, adalah suatu keniscayaan. “Mereka
akan diminta untuk melakukan assessment terhadap
aset-asetnya dengan baik,” tegasnya.
Terkait dengan hal ini, Presiden Direktur Pertamina
EP Syamsu Alam berharap bahwa di tahun 2014 PEP
bisa merealisasikan world class. “Tolok ukurnya ada tiga,
yaitu prosesnya sudah benar, sistemnya sudah benar,
dan tekniknya sudah benar,” ujarnya.
“Kami harap nanti semua usulan dan program yang
ada di Pertamina EP itu memang sudah dilakukan
evaluasi mendalam, sehingga kalau kita mau menyusun
target, buat perencanaan, apalagi jangka panjang itu
lebih realistis,” paparnya.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Pertamina EP dan Kementerian Kehutanan

Selesaikan Tumpang Tindih Lahan
JAKARTA - Timbulnya ber
bagai persoalan di wilayah
operasi migas, khususnya
tumpang tindih lahan,
coba diselesaikan pihakpihak terkait. Untuk itu,
PT Pertamina EP dan
Kement erian Kehutanan
menyelenggarakan acara
Konsinyering PT Pertamina EP
dan Kementerian Kehutanan :
Sinergi Kegiatan Operasi TAC
dan KSO Pertamina EP Terkait
Permenhut No. P-18/Menhut
II/2012 untuk mendukung
Pencapaian Target Produksi
Migas Tahun 2012.
Konsinyering berlangsung
di Hotel Mulia, Jakarta, pada
Selasa (13/3), menghadirkan
Dirjen Planologi Kementerian
Kehutanan
Bambang
Soepijanto, Presiden Direktur
Pertamina EP Syamsu
Alam, VP Usaha Kemitraan
Pertamina EP Irfan Zainuddin,
VP Legal Pertamina EP Aji
Prayudi. Dari pihak mitra
Pertamina EP, hadir 43
GM ataupun pejabat yang
mewakili TAC dan KSO.
Persoalan tumpang
tindih lahan ini memang
dikhawatirkan dapat
mengganggu pencapaian
target PEP, untuk mening
katkan cadangan dan pro
duksi. Tahun 2012 target
produksi minyak Pertamina
sekitar 200.000 bopd, se
mentara Pertamina EP ha
rus memberikan distribusi
135.000 bopd. “Tentu saja
kontribusi dari para mitra juga
tidak kecil untuk mencapai
target tersebut,” kata Syamsu

Alam dalam sambutannya.
Tahun ini, kontribusi mitra
Pertamina EP diharapkan
sekitar 24.000 bopd, semen
tara realisasinya baru 21.000
bopd.
Dirjen Planologi Bambang
Soepijanto menyatakan bah
wa usaha migas dan geo
thermal sekitar 70% - 80%
berada di kawasan hutan.
Kawasan kehutanan yang
diperkenankan dipakai untuk
kegiatan non-kehutanan ialah
kawasan lindung dan pro
duksi. Di kawasan tersebut
juga terdapat core business
Kehutanan, yaitu HPH alam
dan tanaman. “Khusus
untuk penggunaan kawasan
pertambangan, migas dan
geothermal, maka di hutan
produksi bisa tumpang tindih
dengan izin pemanfaatan
hutan alam dan hutan tanam
an,” kata Bambang.
Bambang menegaskan,
ruang yang digunakan untuk
kegiatan non kehutanan itu,
termasuk migas, berapa pun
luasnya maka nilai inves
tasin ya akan diganti oleh
operator pertambangan.
“Sehingga tidak ada per
soalan. Jadi tumpang tin
dih yang diperkenankan
adalah tumpang tindih nonkehutanan, khususnya per
tamb angan, migas dan
geot hermal, dengan izin
pem anfaatan hutan yang
namanya Izin Usaha Hasil
Hutan Kayu untuk Hutan Alam
dan Hutan Tanaman,” tutur
Bambang lebih lanjut.
Tumpang tindih lahan bisa

Foto : KUNTORO
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Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan Bambang Soepijanto memberikan
penjelasan mengenai aturan izin pinjam kawasan hutan kepada mitra kerja
Pertamina EP.

diketahui karena semua izin
berasal dari Direktorat Jen
deral Planologi – Kementerian
Kehutanan. Izin-izin itu misal
nya HPH, hutan alam, hutan
tanaman, termasuk izin pinjam
kawasan hutan. “Sehingga
kamilah yang sebenarnya
menempatkan mereka pada
koordinat berapa,” tegas
Bamb ang. “Dan itu tidak
boleh lebih dari 10% luas
efektif konsesinya. Sehingga
tidak mengganggu usahanya
untuk kelestarian hutan alam
dan hutan tanaman.”
Secara undang-undang,
tumpang tindih memang
diperkenankan dengan te
kanan yang berbeda. Usaha
kehutanan berprinsip pada
pelestarian, sementara
usaha pertambangan su
dah ada desain untuk me
reklamasi, merehabilitasi dan
merevegetasi. “Tidak ada
masalah kalau dua kegiatan
itu bersinergi dalam satu
kawasan hutan, untuk pem
bangunan kita semua,” te
gasnya.

Syamsu Alam juga meng
akui bahwa wilayah kerja
Pert amina EP, termasuk
mitra TAC dan KSO, sekitar
70% berada di kawasan
kehutanan, selain juga ada di
perkebunan. “Kita bertemu
hari ini sebenarnya untuk
lebih memberikan penjelasan
kepada mitra-mitra kita me
ngenai Permenhut No. P-18.
Kalau Pertamina EP dengan
Kehutanan kan sudah sangat
bagus,” jelas Syamsu.
Kalau nanti Permenhut ini
masih belum sempurna, belum
bisa menunjang kegiatan
operasi, diharapkan mungkin
saja direvisi. “Ini yang coba
kita selesaikan. Kita coba
share dengan Kemenhut,
kira-kira apa yang harus kita
lakukan, ” tukas Syamsu.
Untuk persoalan tumpang
tindih dengan perkebunan,
Pertamina EP berencana
akan berbicara dengan
Kementerian Negara BUMN
yang membawahi BUMN
Perkebunan.• URIP HERDIMAN
KAMBALI

PEP Field Pendopo Bina Peternak Sapi
PENDOPO - PT Pertamina EP Field Pendopo menyelenggarakan
Focus Group Discussion dengan peternak sapi untuk membahas
dengan pengolahan limbah ternak sapi, (15/2). Kegiatan yang
dilaksanakan di Desa Sugihwaras, Kecamatan Sukakarya,
Kabupaten Musi Rawas tersebut, bekerja sama dengan Dinas
Peternakan Musi Rawas.
Pada tahun lalu, PEP Field Pendopo memberikan modal
usaha ternak sapi untuk kelompok tani Mega Jaya sebanyak 20
ekor. Tidak lama setelah itu, Dinas Peternakan juga memberikan
bantuan modal sebanyak 20 ekor, sehingga total jumlah sapi
yang mereka miliki adalah 40 ekor. Melihat banyaknya limbah
buangan sapi, tercetus ide untuk mengolah limbah sehingga
bisa bermanfaat.
Ka. Bidang Peternakan Suprayitno dalam kesempatan
tersebut mengatakan bahwa tujuan dari diskusi ini antara lain
untuk berbagi pengetahuan pengolahan limbah sapi. Tim dari
Dinas Peternakan memaparkan mengenai pengolahan limbah

Foto : PEP FIELD PENDOPO
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sapi untuk biogas dan pupuk organik. Peserta diskusi terlihat
antusias dan tidak ragu untuk bertanya.
Sementara dari Pertamina menjelaskan bahwa tujuan
pemberdayaan ini adalah untuk membantu peningkatan eko
nomi masyarakat secara berkelanjutan.•PEP FIELD PENDOPO

PEP Field Rantau
Tajak Sumur RNT-SZ18
RANTAU - PT Pertamina EP Field Rantau melakukan
mulai melakukan tajak Sumur RNT-SZ13 yang berada
di Desa Kebun Rantau, Kecamatan Rantau, Kabupaten
Aceh Tamiang, sekitar 10 km arah Timur kota Kuala
Simpang. Kegiatan tersebut merupakan penajakan RK
(Rencana Kerja) tahun 2012.
Lokasi RNT-SZ13 ini ditajak dengan menggunakan
Rig CWKT 210B/2A milik PDSI (Pertamina Drilling
Service) yang berkapasitas 400 HP hingga mencapai
kedalaman akhir ± 826 mMD (meter measured depth)
dari lantai bor. Penajakan dimulai pada 13 Januari 2012
dengan estimasi jangka waktu pelaksanaan selama 17
hari pengeboran.
Tujuan dari pengeboran ini adalah untuk menghasil
kan hidrokarbon di struktur Rantau, khususnya lapisan
Z-730. Setelah berproduksi, Sumur RNT-SZ13 ini
menjadi sumur P-413.
Field Manager Rantau Jayasurya Danuatmaja
mengimbau kepada pekerja dan pekarya yang terlibat
selama proses pengeboran agar senantiasa mematuhi
serta menaati aturan dan Aspek HSE (Health Safety
& Environment) dalam menjalankan tugas untuk
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PTC Peroleh Lisensi Lembaga
Sertifikasi Operator Pengisian Avtur
KUTA BALI – Guna meningkatkan pelayanan darat pesawat
udara di Bandar Udara seluruh Indonesia, Pertamina perlu
meningkatkan kompetensi para operator dan sistem operasi
Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara. Peningkatan kompetensi
dilakukan melalui pendidikan serta pelatihan Operator yang di
selenggarakan Lembaga yang sudah disertifikasi oleh Direktur
Jenderal Perhubungan Udara RI. Hal ini mengacu pada
peraturan penerbangan Indonesia dibawah otoritas Undang
Undang Penerbangan No.1 tahun 2009 dan Peraturan Menteri
Perhubungan No. KM 24 tahun 2004.
Karena itu Pertamina Training & Consulting (PTC) berupaya
untuk melakukan pelatihan mandiri bagi para operator pengisian
bahan bakar yang diakui lembaga resmi. Upaya tersebut
mendapat respon positif dari Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara RI yang memberikan Sertifikat Lembaga Pendidikan
dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara No : 08/SL3BUDBU/I/2012 kepada Pertamina. Sertifikat diserahkan oleh Direktur
Bandar Udara Dirjen Perhubungan kepada Direktur Utama PTC
Wisnuntoro Jumat, (6/3) di The Patra Bali Villas Kuta, disaksikan
VP Pertamina Learning Center Hasnil Rasyid, Phd, Kepala DPPU
Ngurah Rai Yusnik Adi Putro mewakili VP Aviasi.
Dengan Sertifikat tersebut PTC menjadi lembaga bertaraf
Internasional, karena proses sertifikasi mengacu kepada Aturan
Internasional ICAO (International Civil Aviation Organization) Annex

Foto : PTC
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Direktur Utama PTC Wisnuntoro, VP Pertamina Learning Center dan Kepala DPPU
Ngurah Rai, foto bersama setelah menerima lisensi lembaga sertifikasi oeprator
pengisian bahan bakar pesawat udara di The Patra Bali Villas.

1 tentang Personnel Licensing. “Setelah lebih dari 5 tahun sejak
2007 diberikan kepercayaan oleh Pertamina menangani proses
Refuelling & Defuelling Truck di Bandar Udara seluruh Indonesia,
maka sejak 7 Pebruari 2012, PTC memperoleh pengakuan sebagai
Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara
oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Dengan demikian,
PTC saat ini menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang
mempunyai ijin mengeluarkan Sertifikat Kompetensi Refuelling &
Defuelling Truck Personel Bandar Udara”.•PEP

menghindari hal-hal yang dapat menghambat atau
merugikan perusahaan.
“Kami mengharapkan dukungan dari Pemerintah
Daerah, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama dan seluruh
masyarakat yang berada dilingkungan operasional,
agar kiranya dapat mendukung terlaksananya kegiatan
pengeboran ini dengan baik,” ujar Jayasurya dalam
acara syukuran penajakan, pada (26/1).
Dalam kesempatan tersebut Field Manager Rantau
Jayasurya Danuatmaja didampingi Muspida dan Tim
Manajemen menyerahkan santunan kepada 100 anak
yatim dan kaum dhuafa yang berada di sekitar lokasi
penajakan sumur.•PEP FIELD RANTAU

Tugu Mandiri Akan Perkuat Bisnis di Lini Brokerage
JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri berkomitmen akan
memperkuat bisnis dari lini brokerage. Hal tersebut dikemukakan
Direktur Utama Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Mayoso Sumaryono
dalam acara Broker Gathering baru-baru ini.
Maryoso mengungkapkan, jalur distribusi pialang atau yang
selama ini dikenal dengan sebutan broker memberikan kontribusi
hampir 40 persen terhadap keseluruhan bisnis Tugu Mandiri
pada tahun lalu. “Kontribusinya cukup besar. KAren aitu, kami
akan memperkuat bisnis dari jalur broker ini. Mereka umumnya
bergerak di bisnis asuransi kesehatan. Selain itu juga bergerak di
bisnis employee benefit (program pesangon ) dan asuransi jiwa

kredit,” katanya seperti dikutip Bisnis Indonesia.
Menurut Maryoso, broker gathering yang diadakan Tugu
Mandiri ini juga merupakan salah satu strategi untuk mendekatkan
diri kepada pialang asuransi. Ia berharap, kelak bisa menjalin
bisnis dengan lebih banyak perusahaan broker yang hadir pada
saat itu.
Maryoso menjelaskan, sepanjang 2011, perseroan
membukukan perolehan premi bruto sebesar Rp 68 miliar dari
delapan perusahaan pialang. Adapun perolehan premi bruto
Asuransi Tugu Mandiri secara keseluruhan pada tahun lalu
mencapai Rp 188 miliar.•TUGU MANDIRI

Bright With Pertamina, Memacu Prestasi Siswa
Sangasanga – Kesehatan mata sangat berpengaruh pada
kegiatan belajar mengajar anak usia sekolah. Jika dibiarkan akan
mengganggu konsentrasi belajar dan menurunkan prestasi anak
di sekolah. Kondisi ini bisa dibantu dengan pemakaian kacamata
untuk mengoreksi penglihatan sehingga bisa menjadi lebih
baik. Namun harga kacamata yang tak terjangkau, membuat
sebagian besar masyarakat masih enggan memeriksakan
mata pada anak-anak mereka khususnya yang masih duduk
di bangku sekolah dasar.
Karena itulah Pertamina terus menggulirkan program Bright
With Pertamina. Sebuah program tanggung jawab sosial yang
bertujuan memperbaiki kualitas penglihatan para generasi muda
melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan mata dan pemberian
kacamata baca.
Kali ini giliran para siswa dan guru SD di Kecamatan
Anggana, Sangasanga mendapatkan manfaat kacamata baca
dari Pertamina. Penyerahan 369 kacamata secara simbolis
dilakukan pada akhir Februari 2012 lalu di SD 003 Sungai
Meriam, Sangasanga atas kerjasama PT Pertamina EP Field
Sangasanga dengan Pemerintah Kecamatan Anggana, UPTD
Disdik Anggana, UPTD Puskesmas Sungai Meriam.
“Kami selaku Pemerintah Kecamatan Anggana sangat
berterima kasih kepada PT. Pertamina EP yang telah memfa

silitasi penyelenggaraan kegiatan ini, serta memberikan
perhatian yang sangat baik kepada kebutuhan anak-anak kami
di Sekolah Dasar seluruh Kecamatan Anggana” ujar Norhairi
sekertaris Camat Anggana. Ia berharap kerjasama yang terjalin
dengan baik antara PT Pertamina EP Field Sangasanga dan
seluruh stakeholder Pemerintah Kutai Kertanegara dapat terus
berkesinambungan serta bersinergi.
Dalam sambutannya dr. Sakka, Kepala UPTD Puskesmas
Sungai Meriam juga mengucapkan terima kasih kepada
Pertamina, karena kegiatan ini sejalan dengan program yang
sudah direncanakan oleh Puskesmas Sungai Meriam pada
tahun 2011.
Assisten Menejer Layanan Operasi Field Sangasanga,
Hardi Sudirman, secara terpisah mengungkapkan kegiatan ini
merupakan Program Bright With Pertamina yang merupakan
program CSR Pertamina Persero. Program ini telah
dilangsungkan secara rutin setiap tahunnya, untuk di wilayah
Kecamatan Anggana telah dimulai sejak akhir tahun 2011
dengan diawali melakukan pemeriksaan mata kepada siswasiswi SD. “Dari pemeriksaan yang dilakukan kepada 2.827
pelajar SD terjaring 369 anak yang mengalami masalah pada
penglihatan dengan kadar minus yang bervariasi” jelasnya.
Dari seluruh siswa yang mendapatkan bantuan kacamata

gratis, 20 orang anak berasal dari 10 SD yang berbeda untuk
mengikuti penyerahan kacamata secara simbolis.
Pertamina percaya bahwa pemakaian kacamata baca bisa
membantu para siswa yang membutuhkan dalam memenuhi
haknya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa
kendala penglihatan, serta mendorong meningkatkan prestasi
belajar siswa. “Setidaknya dengan bantuan kacamata ini, anakanak SD di Kecamatan Anggana akan berpacu meraih prestasi
di sekolah,”pungkas Hardi.•PEP SANGASANGA
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Contact Pertamina Raih
Good Service Performance
hasil dari riset call center yang
dilakukan oleh Carre CCSL.
Riset tersebut dinamakan Call
Center Service Excellence
Index (CCSEI) 2012 yang
dihasilkan dari pemantauan
kinerja sepanjang semester
dua tahun 2011.
Dalam pemantauan kinerja
Carre CCSL pada tahun 2012
ini sebanyak 143 merek call
center, 10 di antaranya merek
perbankan Singapura dan
Malaysia.
Penilaian performance call
center didasarkan pada tiga
customers touch point, yaitu
access, system & procedure
dan people. Customers touch
point access memiliki tiga
atribut Key Performance In
dicator (KPI), yaitu accessibility,
availability dan connection
speed.
CCSEA memberikan pe
nilaian kategori exceptional,
excellence dan good award.
Exceptional diberikan kepada
merek call center yang mem
punyai nilai CCSEI di atas
90,500 dan nilai CCSEI

Hulu Pastikan
Setiap Investasi
Berjalan On Schedule

Foto : KUNTORO

Jakarta – Kembali Contact
Pertamina 500 000 meraih
penghargaan dengan kategori
Good Service Performance
dari Call Center Service
Excellence Award (CCSEA)
2012. Penghargaan diberikan
oleh Director Carre Center for
Customer Satisfaction and
Loyalty (CCSL) Harry Susanto
k e p a d a O ff i c e r C o n t a c t
Pertamina Vega Pita di Balai
Sarbini Jakarta, Kamis (9/3).
Care CCSL dan Majalah
Service Excellence secara
konsisten terus menerus
berusaha untuk menginisasi
penciptaan situasi yang
kondusif bagi perusahaanperusahaan di Indonesia
untuk menciptakan budaya
pelayanan pelanggan me
lalui cara menciptakan peng
hargaan bagi perusahaan
yang memiliki perhatian dan
komitmen untuk memberikan
pelalyanan yang excellence
kepada pelanggan.
Merek-merek call center
yang menerima penghargaan
CCSEA 2012 didasarkan pada

Director Carre Center for Customer Satisfaction and Loyalty (CCSL) Harry Susanto
menyerahkan penghargaan Good Service Performance untuk Contact Pertamina
50000. Penghargaan diterima oleh Officer Contact Pertamina Vega Pita.

yang dimilikinya di atas ratarata industrinya. Excellence
diberikan kepada merek call
center yang mempunyai nilai
CCSEI di atas 80,500 sampai
dengan 90,500 dan nilai CCSEI
yang dimilikinya di atas rata-rata

industri. Dan kategori Good
diberikan kepada merek call
center yang mempunyai nilai
CCSEI di atas 70,500 sampai
dengan 80,500 dan nilai CCSEI
yang dimilikinya di atas ratarata industrinya.•NILAWATI DJ

Partisipasi Pertamina pada
Diskusi Whistle Blowing System

Association of Certified Fraud
Examiners (ACFE) Indonesia
Chapter, asosiasi anti-fraud
dunia.
Acara dimulai dengan
paparan aktivitas WBS
di Kementerian Keuangan,
Pertamina dan Jasamarga.
Setelahnya dilanjutkan de
ngan diskusi isu-isu WBS di
antaranya tingkat keamanan
WBS, tekanan yang dihadapi

dalam pengelolaan WBS dan
tindak lanjut temuan WBS.
Isu lain yang mengemuka
adalah perlunya lembaga yang
mengkoordinir pengelolaan
WBS secara nasional.
Dari hasil diskusi, WBS
merupakan metode yang
menjanjikan untuk meng
antisipasi fraud dengan jalan
membuka akses pelaporan
fraud yang aman dan ter

Jakarta - Direktorat Hulu mengadakan workshop
investasi yang dihadiri oleh Direktur Hulu Muhamad
Husen dan Direktur Perencanaan Investasi dan
Manajemen Resiko Pertamina M. Afdal Bahaudin,
Kamis (8/3).
Bertempat di Gedung Utama Pertamina, workshop
ini membahas seputar realisasi investasi Direktorat
Hulu pada tahun lalu sebesar 78 persen dan rencana
investasi tahun ini dari sembilan proyek prioritas,
dengan nilai investasi terbesar dan berdampak
strategis terh adap Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP).
“Secara reguler ada yang harian, mingguan,
bulanan, dan kita akan monitor terus dengan ketat.
Tidak hanya itu, saya dan Direksi anak perusahaan
sering juga sampai terjun ke lapangan untuk
memonitor pelaksanaan proyek-proyek ini. Jadi
kami beserta jajaran pimpinan akan terus bekerja
untuk memastik an proyek tersebut berjalan on
schedule,”kata Husen.
Selain berupaya memonitor jalannya proyekproyek prioritas, Direktorat Hulu tahun ini akan
mengejar target investasi dari proyek-proyek
akuisisi lapangan baru di luar negeri dengan total
nilai Rp18,7 triliun. Beberapa lapangan yang diincar
adalah lapangan dengan kapasitas produksi 5.000
barel di Asia Tenggara, Afrika Barat dan bekas
negara-negara Uni Soviet, seperti Kazakhstan dan
Turkmenistan.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Bulan K3 di RU IV

Foto : COMPLIANCE

Jakarta – PT Pertamina
( P e r s e ro ) m e l a l u i F u n g s i
Compliance berpartisipasi pada
Round Table Discussion (RTD)
Whistle Blowing System (WBS)
yang diadakan oleh Perimpunan
Auditor Internal Indonesia
(PAII). Acara berlangsung
di Balai Kartini pada Rabu
(14/03) dengan tema Peranan
Whistle Blower dalam Fungsi
Int ernal Audit. Peserta yang
berpartisipasi adalah para
auditor internal di BUMN/
BUMD, instansi pemerintah,
bank dan perusahaan swasta.
Berlangsung selama tiga jam,
acara tersebut menampilkan tiga
narasumber yang mengangkat
topik seputar pelaksanaan
WBS di organisasinya masingmasing. Selaku narasumber dari
Pertamina adalah Compliance
Manager Pertamina Mardiani.
Narasumber lainnya, yaitu
Inspektur Jenderal Kementerian
Keuangan, Sonny Loho dan
Kepala SPI Jasamarga, Djoko
Dwiyono. Selaku moderator
adalah Hari Setianto yang
merupakan Sekretaris
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percaya. Sehingga WBS dapat
meningkatkan fungsi kontrol
dan mengurangi risiko yang
timbul akibat fraud.
Antusiasme peserta ter
lihat dari banyaknya jumlah
pertanyaan yang dilontarkan. Dari
forum tersebut diketahui bahwa
Pertamina telah menerapkan
WBS lebih dahulu dibandingkan
Kementerian Keuangan dan
Jasamarga.•COMPLIANCE

CILACAP - Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)
merupakan faktor penting dalam suatu industri. Di
Refinery Unit (RU) IV Cilacap kepedulian akan K3
tidak hanya menjadi komitmen top management saja
namun juga sudah mendarah daging bagi pekerja dan
mitra kerjanya. Hal ini tergambar pada pelaksanaan
bulan K3 yang diawali dengan entry point berupa
apel pencanangan Bulan K3 di lapangan sepakbola
Komplek Pertamina Donan pada (31/1). Apel ini
diikuti oleh jajaran manajemen, pekerja dan mitra
kerja, mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap
sesuai aturan perusahaan mulai dari safety shoes
hingga safety helmet.
GM RU IV Suhaimi dalam kesempatan tersebut
menjelaskan, berdasarkan laporan ILO tingkat
kecelakaan kerja di Indonesia masih cukup tinggi,
sehingga pemerintah mengimbau kepada perusahaan
untuk memberikan perhatian khusus kepada aspek
K3 dengan mengintegrasikan K3 di setiap jenjang
manajemen perusahaan.
Dalam rangkaian apel Bulan K3 ini juga diper
tontonkan demonstrasi pemasangan scaffolding
oleh tim rigger & scaffolding RU IV, demonstrasi
penggunaan breathing apparatus (BA) dan pema
daman api dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
oleh mitra kerja RU IV.
“Dengan adanya demonstrasi pemasangan
scaffolding, BA dan APAR ini diharapkan dapat
menjadi safety behavior role model dan dapat meng
gelorakan semangat kesadaran setiap pekerja dan
mitra kerja terhadap aspek HSE,” ungkap Muh. Hadjar
selaku Ketua Panitia Bulan K3.•RU IV

