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MarketUpdate
memahami kelompok negara
ekonomi maju

Kondisi perekonomian yang terjadi di developed countries
berpengaruh besar bagi iklim ekonomi dunia karena kelompok
negara ekonomi maju dipandang sebagai negara utama
pelaku ekonomi di pasar internasional, serta memiliki tingkat
pertumbuhan ekonomi dan aspek keamanan tinggi. Kriteria
lainnya adalah pertumbuhan dalam hal pendapatan per kapita,
domestik bruto (PDB/GDP), industrialisasi, serta tingkat hidup
yang lebih tinggi dibanding emerging markets. Singkatnya,
dipandang memiliki ekonomi yang lebih maju. Data IMF (2011),
total GDP dari developed country tahun 2010 mengontribusi
65,8% dari GDP dunia. Selain disebut sebagai developed
country, seringkali digunakan istilah lain yang bermakna
sama yakni ‘advanced country’, negara industri maju, ‘more
developed country’ (MDC), ‘more economically developed
country’ (MEDC), atau ‘first world country’. 10 negara terbesar
dalam kelompok ini adalah AS, Jepang, Jerman, Perancis,
Inggris, Italia, Kanada, Australia, Spanyol, dan Korea Selatan.
IMF mengidentifikasi 35 negara dalam kelompok ekonomi
berkembang ini. Sedangkan, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mengidentifikasi 34 negara,
dan IMF sebanyak 66 negara berdasarkan kategori ‘pendapatan
tinggi’ (high income).
Salah satu kelompok developed countries yang disegani
oleh pelaku ekonomi internasional adalah G8 (Group of Eight)
yang terdiri dari Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, AS,
serta Kanada dan Rusia. Selain itu, kelompok ekonomi Uni
Eropa juga termasuk dalam G8 namun tidak dapat menjadi
tuan rumah atau ketua dalam pertemuan G8. Pada tahun
2011, total GDP dari negara-negara G8 mengontribusi 51%
terhadap GDP dunia.
Lebih jauh, pergerakan ekonomi di developed countries kini
menjadi perhatian komunitas ekonomi internasional karena akan
mempengaruhi iklim ekonomi dan investasi dunia, regional, serta
Indonesia. Pada akhirnya, perusahaan perlu memahami kondisi
ekonomi developed country untuk mengkaji potensi risiko se
hingga dapat menentukan strategi bisnis yang tepat.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Iklim perekonomian global berada pada situasi ‘mix’ karena
berbagai kondisi ekonomi dari negara-negara ekonomi maju
(developed countries). Di AS, meski pertumbuhan ekonomi pada
kuartal I-2012 tercatat sebesar 2,2% atau lebih lambat dibanding
ekspektasi pasar sebesar 2,5%, optimisme pelaku pasar
keuangan internasional mulai tumbuh karena data-data positif
AS, seperti konsumsi domestik, tingkat pengangguran, inflasi
rendah, dan ekspor impor. Pelaku ekonomi juga memandang
positif iklim ekonomi Cina karena perlambatan ekonomi pada
kuartal I-2012 tidak seburuk seperti perkiraan pasar. Sementara
itu, pelaku ekonomi global pesimistis terhadap pertumbuhan
ekonomi di kawasan Eurozone walaupun telah melakukan
upaya penghematan anggaran belanja negara dan bailout untuk
mengatasi krisis utang. Sentimen negatif juga terjadi di Inggris
yang dipandang telah memasuki masa resesi ekonomi oleh
pelaku pasar ekonomi global.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berbincang dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Sekjen Transperancy International Indonesia
(TII) Teten Masduki, sebelum menyaksikan film “Kita vs Korupsi” bersama pelajar dan mahasiswa di XXI Epicentrum Kuningan, Rabu (2/5).
Kegiatan yang digelar dalam rangka Hari Pendidikan Nasional ini merupakan upaya Pertamina menanamkan budaya anti korupsi.

Dukung Kampanye Anti Korupsi
Pertamina mendukung
gerakan anti korupsi Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam memperingati
Hari Pendidikan Nasional.
Merangkul generasi muda
dalam upaya membangun
mentalitas bangsa dan
mencegah perilaku korupsi
sejak dini.

JAKARTA - Film adalah sebuah
media yang berpengaruh kuat
untuk menyampaikan pesan
kepada publik. Berangkat
dari hal tersebut, sekaligus
menyambut Hari Pendidikan
Nasional 2 Mei 2012, maka
Pertamina pun mendukung
kampanye menanamkan bu
daya anti korupsi KPK (Komisi
Pemberantasan Kor upsi)

dengan turut menggelar
nonton bareng film Kita Versus
Korupsi. Acara nonton bareng
dilaksanakan di Epicentrum
XXI, pada Selasa (2/5).
Di hadapan pers, Dirut
Pertamina Karen Agustiawan
memberikan apresiasi kepada
para sineas Indonesia yang
masih memiliki idealisme
unt uk mendidik bangsa.
“Film ini menunjukkan masih
ada sensitivitas dan itikad
baik dari para sineas untuk
menghasilkan film yang
berkualitas, baik secara teknis
maupun nilai-nilai moral yang
dapat membangun mental
bangsa kita,” kata Karen.
Menurut Karen, saat ini
bangsa Indonesia dihadapkan
pada pragmatisme versus
idealisme. “Korupsi sangat

ditentang dimana-mana,
namun pada kenyataannya,
praktek ini memang terjadi
dimana-mana,” kata Karen.
Oleh karena itu, di
Hari Pendidikan Nasional
kali ini Pertamina tergerak
memberikan edukasi kepada
2.000 mahasiswa dan pelajar
tentang gerakan anti korupsi
melalui film.
Karen pun percaya, film
bisa menjadi salah satu
pendekatan efektif dalam
upaya membangun mentalitas
bangsa dan mencegah
perilaku korupsi sejak usia
dini. “Pesan-pesan dalam
sebuah film kita harapkan
akan lebih mudah dicerna oleh
berbagai kalangan. Karena
itu sebagai perusahaan,
Pertamina memiliki komitmen

tinggi menjadi zona terbebas
dar i korupsi di Indonesia.
Pertamina juga mendukung
penuh upaya sosialisasi anti
korupsi melalui pemutaran
film,” tegasnya.
Kita Versus Korupsi me
rupakan rangkaian 4 film
pendek dengan total durasi
sekitar 70 menit. Keempat
film pendek mengangkat
tema dari keseharian kita,
yang jika dibiarkan akan
menjadi budaya korupsi yang
berkembang luas. Film ini
hendak memberikan inspirasi
kepada penonton dalam
menumbuhkan budaya antikorupsi.
Hadir pula dalam acara
tersebut Ketua KPK Abraham
Samad dan Sekjen ICW Teten
Masduki.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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MISI
Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

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.

mengukur employee
engagement
Foto : TATAN AGUS RST
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THeme-o-meter survey i 2012,

PENGANTAR REDAKSI :
Theme-O-Meter Survey merupakan salah satu alat pulse-check
untuk mengukur kondisi Transformasi Pertamina yang diluncurkan
mulai 2007. Selaras dengan tema aksi perubahan budaya baru yang
ditetapkan di tahun 2009, survei tahun ini fokus pada pengukuran
tingkat persepsi pekerja atas hasil budaya kinerja dan seberapa jauh
engagement pekerja terhadap perusahaan.
Apa tujuan Theme-o-Meter Survey? Theme-O-meter Survey
merupakan pulse-check tools bagi progress perubahan budaya di
Pertamina. Seperti kita ketahui, bahwa perubahan budaya adalah
tema fundamental Transformasi Pertamina, karena sustainability
Transformasi sangat bergantung pada dukungan dan perubahan
manusianya. Setelah sembilan kali pelaksanaan Theme-O-Meter
Survey, hasil menunjukkan tingkat actively supporting yang meningkat
signifikan dibandingkan survey pertama kalinya. Secara keseluruhan,
tingkat dukungan aktif pekerja terhadap perubahan budaya dapat
dikatakan stabil dan tetap berada di atas tipping point 30%. Ini berarti
critical mass bagi sustainability Transformasi sudah tercipta.
Mengacu hasil Organizational Performance Profile (OPP) Survey
tahun 2009 Theme-O-Meter kali ini masih mengangkat delapan
tema aksi baru bagi perubahan budaya, yang salah satunya adalah
memperkuat employee engagement. Dengan kata lain, Theme-OMeter Survey kali ini bertujuan mengukur persepsi pekerja atas hasil
budaya kinerja dengan penekanan pada employee engagement
tadi.
Apa beda Theme-O-Meter kali ini dengan tahun kemarin?
Theme-O-Meter tahun ini sedikit berbeda dengan tahun 2011 dimana
tahun lalu kita menggunakan ukuran EMI atau Employee Mindset
Index untuk melihat persepsi pekerja atas hasil-hasil dari tema aksi
budaya. Di tahun ini, kami memperluas ukuran EMI dengan Employee
Engagement, di mana akan diukur persepsi pekerja atas hasil-hasil
dari beberapa elemen pendukung Employee Engagement. Yaitu,
Objectives & Aspirations, Accountability & Collaboration, Performance
Management & Recognition serta People Manager Capabilities
& Interactions. Untuk mengukur elemen-elemen tersebut, jika
sebelumnya survei hanya mengajukan 10 pertanyaan, maka di survei
Theme-O-Meter akan mengajukan 16 pertanyaan tambahan lagi
untuk Employee Engagement Survey (total pertanyaan 26 buah).
Mengapa Employee Engagement penting? Employee
Engagement dalam beberapa tahun menjadi marak dan sering
terdengar dalam wacara manajemen SDM. Konsep ini diperkenalkan
sebagai prediktor kesuksesan pada level individu maupun organisasi.
Apabila seorang karyawan engaged (terikat) terhadap pekerjaan dan
perusahaan maka kinerjanya akan unggul. Apabila tingkat employee
engagement tinggi, maka kinerja perusahaan itu akan unggul.
Mengacu benchmark, perusahaan yang mempunyai employee
engagement tinggi ternyata berkorelasi dengan hasil hasil yg baik
seperti peningkatan produksi 18%, customer service meningkat 12%
dan profitable juga meningkat 12%. Jadi secara ilmiah, ada hubungan
antara peningkatan employee engagement dengan peningkatan
kinerja perusahaan.
Apakah Employee Engagement? Employee Engagement
berbeda dengan kepuasan pekerja atau employee satisfaction,

yang mungkin banyak kita dengar selama ini. Kepuasan pekerja lebih
mengukur persetujuan pekerja atas kepuasan atas apa yang telah
terjadi karena ditentukan berdasarkan gap atau perbedaan antara apa
yang diinginkan dari pekerja dengan apa yang telah diperoleh.
Sementara itu, Employee Engagement justru fokus pada kepe
dulian pekerja atas masa depan perusahaan dan kesediaan mereka
untuk menginvestatsikan upaya-upaya yang tidak terbatas bagi
perusahaan. Pekerja-pekerja yang ‘engaged’ akam merasakah ikatan
emosional yang kuat dengan organisasi mereka.
Menurut saya, pembentukan Employee Engagement sangat
penting bagi Pertamina mengingat perjalanan panjang kita menjadi
world class energy company. Kita butuh orang-orang yang memiliki
willingness dan endurance bagi pencapaian visi itu.
Bagaimana mengukur Employee Engagement? Untuk
memperoleh tingkat persepsi dan feedback pekerja terhadap hasil
perubahan, diharapkan 80% pekerja berpartisipasi sebagai responden
survei Theme-O-Meter. Employee engagement diukur didasarkan pada
hasil survei, dengan target 75% yang berarti 75% pekerja menyetujui
hasil-hasil perubahan budaya terkait 4 domain atau elemen-elemen
employee engagement. Dengan data hasil survei, kita akan melakukan
program-program peningkatan employee engagement sehingga pada
akhirnya insya Allah diperoleh nilai lebih dari 75% di akhir tahun.
Bagaimana hasil Theme-O-meter Survey tahun 2011 yang
lalu dan apa harapan tahun ini? Saya menyampaikan terima kasih
atas partisipasi pekerja terhadap Theme-O-meter Survey tahun
2011 yang diikuti oleh 14.396 responden. Survei tahun lalu belum
menunjukkan hasil yang diharapkan, baik untuk EMI maupun PPC.
Tingkat EMI maupun PPC masih pada level common (69.63%),
dengan beberapa tema masih signifikan di bawah level superior yaitu
Performance Management, Internal Development dan Recognition.
Tema lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah aspirations,
karena sekalipun pekerja sudah merasa alignment antara visi Pertamina
dengan aspirasi individu, tetapi perlu peningkatan praktek strategic
clarity dan employee involvement.
Selain itu, elemen-elemen Renewal, yaitu praktek-praktek
innovation dan external orientation seperti customer focus, dan
business partnerships harus ditingkatkan secara signifikan untuk
mendukung tagline Pertamina “Renewable Spirit”.
Tema-tema yang masih perlu diperkuat tersebut sebenarnya
merupakan elemen-elemen pembentuk Employee Engagement
sehingga Theme-o-Meter Survey di tahun ini pada intinya akan
mengukur secara lebih dalam keberhasilan tema-tema tersebut.
Seperti yang saya sudah sampaikan di atas, dari sisi jumlah
responden, Theme-O-Meter Survey mentargetkan sekitar 80% pekerja
dapat berpartisipasi. Dengan keikutsertaan seluruh pekerja dalam
menyampaikan pendapatnya, akan dengan sendirinya menjadikan
hasil survei lebih representatif. Survei ini juga diharapkan dapat
menjadi engagement tools untuk menyampaikan secara clear sasaran
perubahan budaya dan kontribusi pekerja bagi program ini.
Sementara untuk hasil survei, target tahun ini adalah bisa
mencapai level 75% employee engagement dan untuk mencapai
target ini tentunya merupakan tanggung jawab kita semua, para
pimpinan maupun pekerja. Pimpinan harus menunjukkan perilaku yang
mendorong perubahan, sementara pekerja menerima dan mendukung
perubahan.•HR

EDITORIAL

Jujur
Rabu pekan lalu, Pertamina mengajak
ribuan pelajar dan mahasiswa ‘nonton’
bareng film Kita vs Korupsi di gedung
bioskop kawasan kuningan, Jakarta
Selatan. Awalnya beberapa pemuda yang
datang hanya berpikir sekadar ikut nonton
saja. Tetapi setelah sesi pemutaran film
pertama selesai, beberapa dari mereka
mulai tercengang. “Berasa diri kita sendiri
sering nggak jujur, dan itu jadi bibit korupsi
kecil di lingkungan kita,”ujar Lita mahasiswi
salah satu perguruan tinggi negeri di
Jakarta.
Lita merasa tersadar lewat salah satu
cuplikan film “Pssstt… Jangan Bilang
Siapa-siapa”. Dalam film itu digambarkan
tindak korupsi kecil yang sudah dilakukan
sejak anak duduk di bangku sekolah.
Ketidakjujuran menyampaikan harga buku
paket sekolah kepada orang tua yang
dampaknya merembet pada tindak korupsi
selanjutnya.
Disini tidak akan diulas panjang tentang
cerita film Kita vs Korupsi. Tetapi lewat
pemutaran film yang diselenggarakan
Pertamina bekerja sama dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi telah
menyadarkan generasi penerus bangsa
untuk berbuat jujur mulai saat ini. Berbekal
kejujuran, segala tindakan yang dilakukan
akan bersih. Terbebas dari tindak
manipulasi dan kecurangan.
Bgaimanan dengan Pertamina ? Di
lingkungan Pertamina, prakarsa untuk
berperilaku “bersih”, antisuap sudah
dilakukan sejak tahun 2006. Yakni dengan
menerapkan prinsip-prinsip integritas,
Pertamina Clean, serta mencegah korupsi
dengan pedoman gratifikasi.
Prakarsa itu tidak sekadar hitam di atas
putih. Tetapi diwujudkan dalam berbagai
kegiatan operasi Pertamina. Hasilnya
Pertamina meraih peningkatan rating
GCG dari tahun ke tahun. Jika tahun 2011
mencapai 86,79 % maka pada tahun 2012
menjadi 91,85%.
Seperti kata Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan, sebagai perusahaan,
Pertamina memiliki komitmen tinggi
menjadi zona terbebas dari korupsi di
Indonesia. Karena itu, BUMN ini selalu
mendukung penuh upaya sosialisasi anti
korupsi dengan berbagai cara ke semua
kalangan, terlebih kepada insan Pertamina.
Termasuk memberangus akar korupsi di
dalam tubuhnya sendiri.
Apa yang dilakukan Pertamina semua
tak lepas dari jujur dan keterbukaan. Jujur
dan terbuka dalam setiap kegiatan bisnis
yang dilakukan. Jujur dari hal yang kecil,
yang berdampak pada meningkatnya
kepercayaan masyarakat bahwa Pertamina
sekarang bersih.•
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Cepat dan Terikat
Seolah terinsipriasi dengan perkataan Dirut Pertamina
“kita harus bekerja keras dan cepat” pada saat Town Hall
Meeting, design dari Booth Theme-O-Meter Survey yang
menyertakan employee engagement di tahun ini pun
berubah. Menggunakan latar belakang orang yang sedang
berlari seolah-olah sedang mengejar sesuatu. Ketika penulis
bertanya apa maksud dari latar belakang tersebut ternyata ide
dari design tersebut menggambarkan usaha yang dilakukan
pekerja pertamina untuk mencapai visi perusahaan menjadi
NOC di tahun 2025. Mengapa berlari? Karena tahun 2025
bukanlah waktu yang lama, oleh karena itu butuh percepatan
yang di analogikan dengan cara berlari.
Hal yang baik menurut penulis di tahun ini bentuk
nyata usaha percepatan ini adalah dengan menggulirkan
program employee engagement. Kenapa harus employee
engagement? Saya pikir bukan kapasitas saya untuk
menjawab pertanyaan itu namun mengapa penulis katakan
itu baik untuk mendorong upaya percepatan? Apakah ada
kaitannya antara employee engagement dengan mem
percepat kinerja perusahaan? Tentu semua ada alasannya,
menurut penelitian yang dilakukan oleh sejumlah konsultan,
perusahaan yang memiliki pekerja dengan tingkat engagement
yang tinggi menunjukkan kinerja di atas rata-rata. Penelitian
tersebut menunjukkan tim kerja yang ter-engage cukup
tinggi akan memberikan hasil yang lebih baik baik dari sisi

produktivitas, pelayanan terhadap konsumen dan tentunya
profitabilitas.
Kenapa pekerja yang memiliki tingkat keterikatan yang
tinggi dengan perusahaan menjadi terdorong kinerjanya?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut saya akan coba
mulai dengan pemahaman saya mengenai engagement
itu sendiri. Menurut sebuah jurnal Seijts, Gerard H. and
Dan Crim (2006). “The Ten C’s of Employee Engagement”.
Ivey Business Journal, pekerja yang terikat adalah mereka
yang secara emosional terhubung dengan perusahaan
dan peduli terhadap masa depan perusahaan dengan rela
melakukan investasi usaha yang tiada henti.
Analogi mudahnya adalah tentunya anda akan
melakukan apapun ketika rumah yang anda tempati
mendapati ancaman dari luar. Relakah rumah kita tergusur
bulldozer kuning, terbakar api merah atau tertiup angin
puting beliung hijau??? Orang-orang yang terikat tinggi
dengan perusahaan bersedia memberikan lebih dari 100%
dari apa yang dia miliki. Hal itulah yang menurut penulis akan
mengakselerasi kinerja individu yang tentunya berpengaruh
pada kinerja perusahaan. Teringat sebuah quote “Berjalan
di tempat yang tepat saja tidak cukup, bergeraklah dengan
cepat jika tidak anda akan ketinggalan”. Pilihan di tangan
Anda kerja santai atau kerja cepat!•

!

Source: Gallup Management Journal: gmj.gallup.com (database with 10m responses); www.watsonwyatt.com/research; Hewitt 2005 Best Employers; ISR brochure

Forum KOMET Bersama GM FRM Region I
Medan – Sebagai pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
yang bergerak bidang usaha minyak dan gas dengan segala
persaingan dan dinamika di dalamnya, setiap pekerja harus bisa
dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan
dengan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada
perusahaan. Sehingga pekerja mempunyai manfaat yang besar
kepada negara, masyarakat, dan perusahaan.
Hal itu diungkapkan oleh General Manager Fuel Retail
Marketing Region I, Gandhi Sriwidodo yang menjadi narasumber
utama di acara Forum Komet “Menuju World Class Marketing
& Trading Business : Success Story & Lesson Learned” yang
diadakan di Gedung 2T Enviro M&T Medan Region I Medan,
Rabu (19/4).
Di depan seluruh pekerja Marketing & Trading Region I
Gandhi mengungkapkan kisah pengalaman bekerja di Pertamina
yang diawali menjadi Sales Representative di salah satu kota di
Sumatera Selatan, Baturaja.
Selama dua jam, Gandhi menceritakan seluruh jejak kariernya
di Pertamina, yang membentang lebih dari 20 tahun, dimulai

sejak tahun 1991 hingga saat ini. Dalam tiap tantangan saat
menempati berbagai jenis jabatan di Pertamina, Gandhi
memberikan success story, terutama mengenai inovasiinovasi yang pernah dilakukan serta lesson learned atas setiap
kesuksesan maupun kekeliruan yang pernah dialami.
Dengan format talkshow interaktif, Gandhi beberapa kali
mengajak peserta Forum untuk berinteraksi dengan cara
mengajukan kuis dan memancing pertanyaan. Antusiasme
peserta forum terlihat dari banyaknya pertanyaan dan respons
selama kegiatan berlangsung.
Dalam kesimpulan acara, Gandhi bersama peserta forum
berdiskusi untuk merumuskan kesimpulan mengenai sifat
kepemimpinan yang harus dimiliki dan diasah oleh para pekerja
Pertamina. Hasilnya, seorang pemimpin harus bersifat inovatif,
risk taker, confident, visioner, relationship & networking skill,
fighting spirit, sense of crisis, teamwork, loyalitas, problem
solver, involved, peka terhadap situasi, rela berkorban dan
bijak.•FRM REG. I

JAKARTA (Seputar Indonesia) – PT Pertamina
(Persero) menyatakan dana hasil penerbitan
obligasi internasional atau global bond senilai 2
miliar dolar AS atau sekitar Rp 18 triliun, sebagian
besar atau hampir separuhnya akan digunakan
untuk membiayai pembangunan pembangkit
panas bumi. “Buat pengembangan geotermal
kita siapkan 700 juta dolar AS. Selain itu, buat
infrastruktur lain dan nanti buat akuisisi,” kata
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan saat
ditemui di kantor Kementerian ESDM. Menurut
Karen, sisanya akan digunakan untuk membiayai
sejumlah investasi, baik di industri hulu maupun
hilir minyak dan gas bumi. Karen mengatakan,
hasil roadshow ke sejumlah negara sangat positif.
Para investor masih berminat membeli surat
utang BUMN migas ini.

KKKS MIGAS DIMINTA
UTAMAKAN PRODUK LOKAL
JAKARTA (Investor Daily) – Gabungan Usaha
Penunjang Minyak dan Gas Bumi (Guspen
Migas) meminta agar Kontraktor Kontrak Kerja
Sama (KKKS) migas lebih mengutamakan
produk dalam negeri daripada impor. Ketua
Dewan pimpinan Bidang Industri Guspen Migas
Willem Siahaya mengklaim, industri penunjang
migas lokal saat ini baru menikmati 15-20% dari
anggaran KKKS migas yang mencapai sekitar 24
miliar dolar AS per tahun. Padahal, industri yang
tergabung dalam asosiasi tersebut sebenarnya
mampu memasok semua kebutuhan KKKS
migas di tanah air. “Dari anggaran pengadaan
barang KKKS tiap tahun yang mencapai 24
miliar dolar AS, sekitar 60 persennya telah
diklaim dibelanjakan di dalam negeri. Padahal
berdasarkan estimasi perhitungan kami, itu hanya
15-20%,” kata Willem. Padahal menurutnya, jika
KKKS mau mengutamakan industri penunjang
migas lokal, hal itu bisa memacu pertumbuhan
perekonomian nasional.

PEMERINTAH JASA EKSPEKTASI
INFLASI
JAKARTA (Republika) – Pemerintah berusaha
menghindarkan terjadinya ekspektasi inflasi
yang berlebihan akibat rencana kenaikan harga
BBM bersubsidi. Badan Pusat Statistik (BPS)
merilis inflasi naik 0,21 persen pada April 2012.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan,
seharusnya tidak ada spekulasi yang tidak perlu.
“Toh, BBM tidak naik, jadi tidak perlu berspekulasi
dengan menaikkan harga BBM bersubsidi,”
katanya. Apalagi, lanjutnya, pemerintah mengan
tisipasi kenaikan inflasi dari faktor di luar BBM
bersubsidi, seperti memperhatikan dan menjaga
produksi bahan pangan, pasokan, serta stabilitas
harga. Kalau harga meningkat, pemerintah
akan mengintervensi. Pemerintah, lanjutnya,
juga berusaha mengintervensi pemicu inflasi
lainnya, berupa kenaikan tarif yang ditentukan
pemerintah. Sebelumnya BPS mengumumkan
inflasi April 2012 di level 0,21 persen. Inflasi
tahun kalender sebesar 1,09 persen. Inflasi
year on year 4,5 persen. Angka ini tidak
sejalan dengan tren deflasi April pada tahun
sebelumnya•RIANTI OCTAVIA
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Peluncuran Mobil Tangki 4.000 Liter dan
Anjungan Validasi Mandiri
Surabaya – Pertamina
mulai mengoperasikan mobil
tangki dengan kapasitas 4.000
liter (4 KL) per kompartemen,
untuk memudahkan pen g
us aha SPBU dalam me
masarkan produk Bahan
Bak ar Khusus (BBK) jenis
Pert amax di Jawa Timur.
Mobil tangki tersebut memiliki
enam kompartemen sehingga
memiliki kapasitas total 24 KL.
Mobil tangki tersebut dilun
curkan oleh Afandi, GM Fuel
Retail Marketing (FRM)Region
V di Terminal BBM Surabaya
Group, (19/4).
Mobil tangki Pertamax itu
dirancang khusus berbahan
aluminium, dengan lantai
yang miring hingga saat
pengisian tidak akan ada
muatan yang tersisa, serta
sesuai standard operation
procedure yang ditetapkan
Pertamina. Dengan mobil
tangki tersebut, dalam sekali
angkut dapat melayani enam
SPBU sekaligus, sehingga
suplai Pertamax tidak akan
mengalami keterlambatan.
Hingga saat ini di wilayah
Jawa Timur terdapat 830
SBPU dan 70% di antaranya
sudah menyediakan Bahan
Bakar Khusus Non-Subsidi.
“Dengan adanya mobil tangki
kapasitas lebih kecil ini,
diharapkan dapat mendorong
pengusaha menyediakan
layanan Pertamax. Karena
modal kerja pengusaha SPBU

untuk melakukan penebusan
menjadi lebih rendah, sehingga
masyarakat juga semakin
mudah mendapatkan bahan
bakar yang lebih berkualitas,”
jelas Afandi.
Sebelumnya, Pertamina
hanya mengoperasikan mobil
tanki dengan kapasitas tangki
paling rendah 8.000 liter.
Disparitas harga Premium
dan Pertamax yang cukup
tinggi menjadikan penjualan
Pertamax di SPBU masih
cukup rendah. Oleh karena
itu, dengan mobil tangki
Pertamax yang lebih kecil
dengan kapasitas 4.000
liter, maka perputaran stok
Pertamax di SPBU menjadi
lebih cepat, sehingga potensi
losses dan risiko terhadap
perubahan harga Pertamax
lebih kecil.
Disamping meluncurkan
penggunaan mobil tangk i
Pertamax dengan kapasitas
4 KL, Pertamina Pemas ar
an Jatim-Balinus, juga me
luncurkan Anjungan Validasi
Mandiri (AVM) di Terminal
BBM Surabaya Group. AVM
adalah sistem yang menjamin
pelayanan BBM ke SPBU
dengan prinsip 4T. Yaitu,
tepat jumlah, tepat mutu, tepat
waktu, dan tepat sasaran.
Saat ini, keenam terminal
BBM di Jawa Timur telah
menerapkan AVM, yaitu
Surabaya Group, Madiun,
Malang, Tanjungwangi, Tuban,

Foto : FRM REGION V
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General Manager FRM Region V Afandi meluncurkan mobil tangki 4 KL untuk
penyaluran BBK jenis Pertamax di wilayah Jatim dan sekitarnya.

dan Camplong. Sistem AVM
ini dimulai dengan pembuatan
rencana penyaluran BBM
ke SPBU pada H-1, yang
secara sistem akan membuat
skala prioritas berdasar
ketahanan stok di SPBU,
omzet har ian SPBU, dan
waktu tempuh dari terminal
BBM. Berdasarkan rencana
penyaluran tersebut, sistem
akan membagi mobil tangki
yang akan melaksanakan
penyaluran BBM ke SPBU.
Dengan adanya AVM,
maka awak mobil tangki cu
kup melakukan pemindaian
sidik jari, maka akan keluar
perintah pengisian mobil
tangki ke terminal BBM.
Setelah melakukan pengisian,
maka awak mobil tangki
menerima surat jalan ke
SPBU yang harus dilayani.
Saat melakukan pengiriman
SPBU, awak mobil tangki
harus meminta bukti tanda

terima pada surat jalan.
Setelah kembali dari SPBU,
awak mobil tangki kembali
melakukan pemindaian sidik
jari, sekaligus memindai
bukti penerimaan BBM dari
SPBU. Dengan demikian,
bisa dikonfirmasi antara
perencanaan di awal dan hasil
pengiriman. Bukti pengiriman
juga langsung tersimpan di
dalam sistem, sehingga lebih
mudah diakses kembali.
Sebelumnya, sistem
pelayanan BBM ke SPBU
dilakukan dengan meng
gunakan dokumen fisik.Selain
lebih lama, sistem ini lebih
boros biaya dalam pencetakan
dokumen. Penerapan AVM
mampu meningkatkan
efektifitas pengiriman BBM ke
SPBU, mengurangi peluang
kesalahan distribusi secara
manual, dan meningkatkan
kepuasan SPBU.•FRM REGION V

RU IV Adakan Upskilling Turn Around
Excellent Management
CILACAP - Dalam rangka mempersiapkan Turn Around (TA)
tahun 2012, fungsi TA bekerja sama dengan Operational
Performance Improvement (OPI) menggelar Upskilling Turn
Around Management mulai 26 - 28 Maret 2012. Upskilling Turn
Around Excellent berlangsung di Hotel Saphir Yogyakarta, diikuti
oleh perwakilan pekerja dari RU IV , RU III dan RU VI, DAN dari
fungsi terkait yang terlibat dalam kegiatan TA.
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Turn Around
Manager RU IV I Made Ariawan. Dalam sambutannya I Made
menyampaikan tujuan dilaksanakannya upskiling, antara
lain untuk mendapatkan pemahaman yang sama tentang
pedoman TA dan Pertamina Production System (PPS),
sekaligus membangun leader-leader TA yang andal, mampu
bersinergi dengan semua fungsi terkait, memahami perannya
masing-masing sehingga bisa mengetahui kontribusi yang akan
diberikan dengan baik, fokus dan saling mendukung, aman,
tepat waktu serta tepat kualitas.
Dalam pelaksanaannya para peserta upskilling diharapkan

Foto : RU IV

RESUME
PEKAN INI

bisa memberikan masukan dan evaluasi dari pelaksanaan
TA sebelumnya. “Sehingga pelaksanaan TA Kilang I tahun
2012 akan lebih baik,” tambah Dasaf Tamzil UBW (OPI) yang
bertindak sebagai moderator dalam pelaksanaan Upskilling
Turn Around Excellent Management tersebut.•RU IV
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Rio Finis Urutan ke-6 Race 1, GP2 Bahrain
Bahrain - Rio Haryanto,
dalam race 1 (feature race)
menyelesaikan balapan di
urutan ke-6. Catatan waktu Rio
adalah 58 menit 16,053 detik.

Pertamax
untuk Bumi

Pemenang lomba sepanjang

Jakarta – Hari Bumi mengingatkan

detik. Rio berhasil menempati

manusia untuk memberikan apresiasi kepada

urutan tersebut, melalui

planet biru tempatnya menetap. Tentunya

perjuangan maksimalnya,

upaya ini membutuhkan kesadaran semua

den gan menampilkan be

pihak untuk bersama-sama menyelamatkan

berapa kali aksi menyusul

mena terakhir yang kerap terjadi di bumi
membuat masyarakat berpikir bumi sudah
mulai renta.
Untuk itu, Pertamina memberikan
perhatian terhadap bumi yang diwujudkan
dalam aksi Pertamax Untuk Bumi. Kegiatan
tersebut dilakukan di 100 SPBU di seluruh
Jabodetabek dan Bandung pada Senin (23/4)
sejak pukul 07.00 sampai dengan 17.00
WIB. Dimana selama kegiatan berlangsung
para petugas SPBU menggunakan kostum
bernuansa green.

km ini, sekali lagi diraih Davide
Valsecchi (DAMS) dengan
catatan waktu 57 menit 35,088

law an-lawannya sehingga
akhirnya finis di urutan ke-6,

Foto : KIKY RACING TEAM

bumi tercinta. Sayangnya, beberapa feno

32 putaran berjarak 172,928

Aksi Rio di Race 1, GP2 Bahrain.

mendampingi rekan setimnya,

(DAMS), mengambil alih

Rio, dengan menggunakan

“Dari penampilan saya

Max Chilton.

posisi ke-8, dan langsung

set ban yang baru saja diganti,

tadi dan poin yang saya

Rio, pada sesi kua

berusaha mengejar Gonzales

terus berusaha menyusul

dapatkan dari posisi ke-6,

lifikasi dengan meyakinkan

(Caterham), pebalap asal

pembalap Tom Dillmann di

saya tentunya merasa sangat

menempati urutan ke-5, pada

Venezuala, yang pada sprint

hadapannya. Rio akhirnya

gembira dan berterima kasih

awal jalannya lomba berusaha

race minggu lalu menabrak

berhasil menyusul Dillmann

kepada tim saya yang telah

menghindari potensi insiden

mobil Rio.

melalui aksi late braking-

menyiapkan setting-an mobil

dengan sejumlah pebalap

Pada saat sebagian pe

nya di tikungan sempit, dan

yang tepat dan strategi balap

melewati tikungan pertama

serta melakukan kegiatan

menempati posisi ke-7.

yang efektif. Saya masih

yang sempit, sehingga harus

pit stop wajib, Rio sempat

Ia terus menjalankan sisa

belajar banyak tentang mobil

menempati posisi ke-9 sampai

memimpin jalanya balapan

balapan dengan mengerahkan

saya dan sirkuit-sirkuit yang

pada akhir lap ke-3.

GP2 yang baru saja ia rintis.

kemampuan maksimalnya,

akan saya jalankan, namun

Setelah itu, dengan

Namun pebalap kebanggaan

mengambil alih posisi

saya sangat menikmati tan

Relation FRM Region III Jakarta, Susi A

melihat dan memanfaatkan

Pertamina GP2 Team ini se

Ericsson, dan akhirnya finis

tangannya. Saya rasa, tim

Prasetya, aktivitas Pertamax untuk Bumi

peluang yang tersedia,

gera masuk ke pit dan ber

di posisi ke-6, setelah rekan

kami memiliki setting-an ba

dilakukan untuk mengajak pengguna

Rio langsung melakukan

gabung kembali ke track di

setimnya, Max Chilton finis di

lap yang efektif,”kata Rio

Pertamax agar semakin peduli terhadap

aksi menyusul Felipe Nasr

urutan ke-10.

depannya, di posisi ke-5.

Haryanto.•KIKY RACING TEAM

Menurut Asistant Manager External

lingkungan hidup di sekitarnya.
“Dalam aksi ini, operator SPBU akan
dibantu petugas yang ditempatkan di setiap
SPBU untuk membagikan 12.500 bibit
pohon Mahoni dan Akasia kepada pelanggan
yang melakukan pembelian bahan bakar
Pertamax senilai Rp 200.000,”ujar Susi.
Menurut Susi, pemilihan bibit pohon
Mahoni dan pohon Akasia dikarenakan bibit
ini dapat lebih bertahan lama jika diletakkan
di berbagai jenis media tanah, dibanding
dengan bibit pohon lainnya.
“Kegiatan ini juga selaras dengan tema
Corporate Social Responsibility (CSR) tahun
2012 yang mengusung isu lingkungan
hidup sesuai konsep three bottom line
yang menekankan bahwa tanggung jawab
perusahaan haruslah berpijak kepada
tiga pilar yakni people, profit, dan planet,”
tandasnya.
Pada intinya Pertamina ingin memiliki
kontribusi dalam memelihara bumi dengan
menanam pohon yang bermanfaat bagi
kebutuhan manusia.
Dengan menanam pohon sekecil apapun
maka pohon itu selain bisa melindungi dari
panas, juga dapat menahan laju air agar
tidak erosi dan menjadi sumber oksigen
serta penyerap karbondioksida.•NILAWATI DJ

Joint Promo Pertamina - BRI
Pekanbaru - Sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen
setia BBM Non Subsidi (Pertamax Plus, Pertamina DEX) dan
Pelumas Pertamina sekaligus nasabah Bank BRI maupun
calon nasabah baru Bank BRI khususnya di wilayah Pekan
baru, PT Pertamina (Persero) Fuel Retail Marketing Region
I-Sales Area Retail Riau bekerja sama dengan PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Pekanbaru meluncurkan
Program Joint Promo yang diberi nama “No Surcharge & Free
Voucher”.
Program promosi ini meliputi pemberian free voucher
Pertamax Plus sebesar Rp. 30.000 untuk setiap pembukaan
rekening britAma dengan setoran minimal Rp. 500.000 (tidak
berlaku kelipatan); pemberian free voucher Pertamax Plus
sebesar Rp. 30.000 untuk setiap pengisian aplikasi Kartu
Kredit BRI; pemberian free voucher Pertamax Plus sebesar
Rp. 20.000 untuk setiap transaksi pembelian produk BBM
Pertamax Plus dan Pertamina Dex serta produk Pelumas
Pertamina Fastron dan Enduro sebesar minimal Rp. 200.000
dengan menggunakan kartu kredit BRI dan kartu debit BRI
(berlaku akumulatif, tidak berlaku kelipatan); serta no surcharge
untuk transaksi pembelian produk Pertamina (semua jenis BBM
dan Pelumas Pertamina) di SPBU dengan menggunakan kartu
kredit BRI dan kartu debit BRI.
Program promosi ini berlaku selama 3 bulan (1 Maret 2012
s.d 31 Mei 2012) dan khusus untuk program “No Surcharge”
berlaku selama 1 tahun (1 Maret 2012 s.d 28 Februari 2013).
Program ini berlaku di 23 SPBU Pertamina yang berada di
wilayah Pekanbaru dan Kampar serta di tiga Kantor Cabang

Foto : FRM REG. I MEDAN

Foto : NILAWATI DJ

Jum’at, 27 April 2012 sukses

BRI di Kota Pekanbaru, yakni Kantor Cabang Pekanbaru
Sudirman, Kantor Cabang Pekanbaru Tambusai dan Kantor
Cabang Pekanbaru Imam Munandar.
Perjanjian joint promo tersebut ditandatangani oleh GM
Fuel Retail Marketing Region I PT. Pertamina (Persero) Gandhi
Sriwidodo dan GM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Wilayah Pekanbaru I Made Suprateka. Penandatanganan
disaksikan oleh pemrakarsa program SAM Retail Riau Tengku
Ezan, Sales Region Manager I-Lubricants Ibnu Prakoso dan
Team Kantor Pusat PT.BRI.
Program joint promo “No Surcharge & Free Voucher”
merupakan bukti sinergi BUMN dapat semakin solid dan terjalin
erat. “Termasuk membuka kesempatan untuk terus memberikan
pelayanan terbaik untuk konsumen Pertamina – BRI,” ujar
Gandhi.•FRM REGION I

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
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Keranjang Sampah
ala Pertamina

SEMARANG - Kepedulian pekerja Pertamina
Pemasaran Jateng & DIY terhadap lingkungan
telah dibuktikan pada kegiatan-kegiatan
yang nyata, selain penanaman pohon dan
mangrove. Pada 30 Maret 2012 seusai
melaksanakan senam kesegaran jasmani,
GM Fuel retal Marketing (FRM) Region IV
Rifky Effendi Hardijanto mengajak pekerja
untuk mengolah sampah agar dapat menjadi
kompos dengan prinsip 3 R (Reduce, Reuse
& Recycle), dengan membagikan paket
Patra Kerling (Keranjang Ramah Lingkungan)
berikut dekomposernya kepada para pekerja
di lingkungan Pemasaran Jateng & DIY.
Tidak hanya membagikan paket Patra
Kerling, GM FRM Region IV Rifky Effendi
Hardijanto juga mendemonstrasikan

Pasalnya masih ada sekitar
105 hektar lahan mangrove
yang gundul.
Dalam kesempatan
tersebut, Zulkifli Ha s an
menyampaikan penting
nya mangrove bagi keber
langsungan ekosistem daerah
pesisir. Selain menjadi rumah
bagi biota laut, mangrove juga
berguna untuk menetralisir air
laut dari limbah.
Perintis Mangrove Center
Agus Bei mengatakan,
konservasi lahan mangrove
tidak akan berhasil tanpa
adanya kesadaran dari
masyarakat pesisir.
“Mangrove setelah dita
nam harus dirawat. Jika ti
dak akan terbawa ombak,
tercemar limbah, dan mati,”
ujarnya.
Pertamina melalui pro
gram CSR Refinery Unit

Foto : RU V BALIKPAPAN

Patra Kerling

BALIKPAPAN – Menteri
Kehutanan Zulkifli Hasan
membuka kegiatan “Je
lajah Mangrove” yang dise
lenggarakan oleh Pertamina
Foundation bekerja sama
dengan Mangrove Center
Balikpapan dan LSM Green
Net. Acara dilaksanakan di
Mangrove Center Balikpapan,
Jumat (13/4). Zulkifli Hasan
hadir dalam rangkaian kun
jungan kerjanya di Kalimantan
Timur (Kaltim).
Dalam kegiatan ini Per
tamina menanam 5.000
bibit mangrove sekalig us
melakukan jelajah pesisir
memantau keberadaan
mangrove yang sebelumnya
sudah ditanam. Daerah Ka
riangau, lokasi Mangrove
Center berada, memang
membutuhkan banyak per
hatian dari berbagai pihak.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan foto bersama setelah membuka acara Jelajah
Mangrove.

(RU) V telah menanam
100.000 bibit mangrove di
pesisir Kota Balikpapan dan
Kabupaten Penajam Paser
Utara. General Manager RU V
Iriawan Yulianto menjelaskan,
unit yang dipimpinnya sudah
l am a concer n terhadap
konserv asi wilayah pesisir
Kaltim. Luas hutan mangrove

di Kaltim adalah 883.379
hektar atau 27% dari luas
hutan mangrove Indonesia.
Sayangnya, 658.274 hektar
(74,5%) lahan mangrove di
Kaltim dalam kondisi rusak.
“Kondisi ini yang harus diper
hatikan semua pihak,” tegas
Iriawan.• RU V BALIKPAPAN

secara langsung cara pembuatan kompos
dengan bahan dasar dari sampah organik
yang selalu tersedia pada setiap rumah
tangga.

Pengolahan sampah organik

melalui teknologi yang tepat, aman dan
sederhana selain mengurangi limbah juga
akan menghasilkan kompos yang ramah
lingkungan. Sehingga diharapkan dengan
kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran
cinta lingkungan, baik eksternal maupun
internal.
Dalam satu paket Patra Kerling mampu
diolah 1 – 2 kg sampah organik perharinya
yang merupakan 50 persen dari sampah
secara keseluruhan yang dihasilkan
sebuah rumah tangga, sehingga melalui
pengomposan ini akan mengurangi sampah
kota sebesar 50 persen.
Beberapa keunggulan yang dihasilkan
dari program ini, antara lain mengurangi
pencemaran ke udara, sungai dan air tanah
serta membantu mencegah pemanasan
global karena dengan pengomposan
sebagian besar karbon yang dihasilkan oleh
sampah tidak terlepas ke udara sebagai
CO2 atau CH4. Kompos yang dihasilkan dari
Patra Kerling ini dapat dimanfaatkan untuk
berkebun, tidak perlu bahan kimia tambahan
karena tanah yang diberi kompos akan
menjadi subur dengan sendirinya.
Pengolahan sampah ini juga merupakan
bagian dari wujud nyata dukungan Pertamina
Pemasaran Jateng & DIY terhadap program
lingkungan di kota Semarang melalui pem
bagian 1.000 Patra Kerling bagi warga Se
marang pada Juli 2011.• FRM REGION IV

Pasar Murah di Tengah Mahalnya Sembako
JAKARTA – Di tengah ke
naikan harga kebutuhan bahan
pokok, PT Pertamina (Persero)
melalui program Corporate
Social Responsibility (CSR)
berupaya untuk meringankan
beban masyarakat kurang
mampu dengan mengadakan
pasar murah di Kelurahan
Kramat Jakarta Pusat, pada
Selasa (17/4).
Dalam pasar murah ini,
dijual paket bahan pokok
yang terdiri dari 10 kg Beras,
1 liter Minyak Goreng, dan 1
kg Gula Pasir senilai Rp100
ribu yang dapat ditebus
seharga Rp 30 ribu dengan
menggunakan kupon yang
telah disediakan Pertamina.
Khusus di wilayah
Kelurahan Kramat, Pertamina
membagikan sebanyak 1.695
paket untuk delapan RW.
Seb elumnya, Pertamina
juga menggelar pasar mu
rah di enam Kelurahan di
Kecamatan Koja, Jakarta
Utara dan Kelurahan Tanah
Tinggi, Jakarta Pusat.
“Saya sangat senang
sekali adanya pasar murah
seperti ini karena biasanya
saya beli beras Rp 8.000,-

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto :FRM REG. IV

Menteri Kehutanan Tanam
Mangrove Bersama Pertamina

Warga Kelurahan Kramat tertib mengantri untuk mendapatkan paket sembako di pasar murah yang diadakan
Pertamina

per kilonya tapi dengan
adanya pasar murah sangat
membantu sekali dengan
uang Rp 30.000,- bisa dapat
10 kg beras ditambah minyak
dan gula,” ungkap Vera, warga
RW 3 Kelurahan Kramat.
Hal senada juga di
ungkapkan Kokom. Ia merasa
sangat terbantu sekali dengan
adanya pasar murah ini. “Se
ring-sering aja Pertamina bi
kin kegiatan seperti ini untuk
membantu keluarga yang

tidak mampu seperti saya,”
ujarnya.
Wakil Lurah Kramat, Leo
Tantino. DS pun mengapre
siasi langkah proaktif yang
dilakukan Pertamina. “De
ngan adanya pasar murah
yang diselenggarakan oleh
Pertamina ini, warga Kramat
bisa lebih terbantu karena
hampir 50 persen warga
Kramat termasuk keluarga
tidak mampu,” paparnya.
Leo menjelaskan, pene

rima paket sembako murah
memang diprioritaskan kepada
warga yang menjadi penerima
Bantuan Langsung Tunai
(BLT). “Kami sangat berterima
kasih atas kepedulian Per
tamina terhadap warga Kra
mat, ” ungkap Leo.
Kegiatan ini merupakan
bentuk sinergi dengan Pro
gram BUMN Peduli yang
bertujuan meringankan be
ban masyarakat kurang mam
pu.•IRLI KARMILA
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Karen Agustiawan, The Indonesian
Most Committed CEO for CSR 2012
JAKARTA - Dirut Pertamina
Karen Agustiawan menerima
penghargaan The Indonesian
Most Committed CEO for
CSR 2012 dari The La Tofi
School of CSR. Dalam acara
yang berlangsung di Hotel
Four Seasons Jakarta, pada
Senin (23/4), penghargaan
diserahkan oleh La Tofi
dan disaksikan Sekretaris
Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil & Menengah Agus
Muharram. Penghargaan untuk
Pertamina diterima oleh VP
Corporate Communications
M. Harun yang hadir mewakili
Dirut Pertamina.
Penerima penghargaan
lainnya, antara lain Franciscus
Welirang (Indofood), Irwan
Hidayat (Sido Muncul), Rinaldi
Firmansyah (Telkom), Zulkifli
Zaini (Bank Mandiri), Gatot
M. Suwondo (Bank BNI),
dan Emirsyah Satar (Garuda
Indonesia).
Acara mendengarkan
sambutan dari La Tofi, pe
ngamat CSR Jalal, pengamat
CSR Ali Darwin, Nenny
Soemawinata (Putera Sam
poerna Foundation) dan VP
Corporate Communication
Pertamina M. Harun.
VP Corporate Comm u
nic ation M. Harun meng
ungkapkan terima kasih atas

Foto : TATAN AGUS RST

Jakarta – Penyelenggaraan Inacraft dari
tahun ke tahun semakin luar biasa, pesertanya
semakin banyak dengan varian lebih beragam.
Apalagi acara tahunan ini sudah ditunggu
banyak kalangan dan masuk dalam kalender
nasional Indonesia. Demikian disampaikan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari
Elka Pangestu sesaat setelah pembukaan
Inacraft 2012 di booth Pertamina Jakarta
Convention Center, Rabu (25/4).
Pameran Dagang Kerajinan Indonesia
ke-14 ini dibuka secara resmi oleh Presiden
RI Susilo Bambang Yudhoyono. Hadir men
dampingi Presiden, Ibu Negara Ani Yudhoyono,
Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri
Perdagangan Gita Irawan Wirjawan, Menteri
Perindustrian MS Hidayat, Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu serta
Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan.
Menurut Mari, Inacraft tahun ini juga diikuti
peserta dari luar negeri. Diharapkan kegiatan
ini menjadi bentuk sinergi antar negara-negara
ASEAN sehingga satu sama lain mengerti
kerajinan maupun kebudayaan berbagai
negara. “Saya berharap ajang ini dapat men
jaring UKM berpotensi dari berbagai daerah
sehingga memperoleh peluang yang baik,”
paparnya.
Menurut Mari, Pertamina yang kini sudah
memiliki 100.000 mitra binaan, harus mampu
melestarikan sesuatu yang sudah punah, seperti
tenun di suatu daerah yang sudah hampir punah
dan sudah tidak ada lagi pengrajinnya. “Jadi
ada aspek untuk membangun kembali, setelah
membangun kembali dibina untuk ditingkatkan
kualitasnya dan diberikan kemudahan dalam
pengadaan bahan-bahannya sehingga lebih
ekonomis, sampai akhirnya dibawa ke pasar,”
paparnya.
Sementara itu, Direktur Umum Pertamina
Luhur Budi Jatmiko mengatakan pembinaan
PKBL ke depan terhadap 100.000 mitra
bin aannya akan lebih fokus. “Kami ingin
Pertamina lebih dekat dengan masyarakat,”
ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Pertamina meng
ikutsertakan 37 mitra binaannya, yang berasal
dari Region Sumbagut, Region Sumbangsel,
Region JBB, Region JBT dan Yogya, Region
Jatim-Balinus, Region Kalimantan dan Region
Sulawesi.
Tema pameran tahun ini adalah “From Smart
Village to Global Market”. Tahun ini Inacraft
diikuti 1.800 peserta perusahaan kerajinan dari
seluruh Indonesia menampati 1.237 stand.
Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan
jumlah peserta tahun lalu yang mencapai 1.650
perusahaan. Di samping peserta Indonesia,
terdapat pula beberapa perusahaan Vietnam,
Laos, Kamboja, Myanmar, Iran dan Jepang.
Seperti tahun sebelumnya, jumlah pengunjung
pameran selama lima hari diperkirakan
mencapai 250.000 orang. Sementara itu,
diperkirakan jumlah buyer luar negeri yang
mengunjungi pameran mencapai 1.000 orang
lebih. Data tahun lalu, 823 buyer luar negeri
datang dari 31 negara.•NILAWATI DJ
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VP Corporate Communication Pertamina M. Harun mewakili Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menerima
penghargaan The Indonesian Most Committed CEO for CSR 2012 dari The La Tofi School of CSR.

perhatian para penggiat
CSR yang memperhatikan
aktivitas CSR Pertamina.
“Memang Pertamina sejak
awal committed untuk meng
implementasikan CSR dimana
visi kita adalah bagaimana
menjadikan kehidupan
masyarakat menjadi lebih
baik, dengan dua cara yang
akan kita tempuh. Yaitu,
meningkatkan added value
yang ada di masyarakat
serta membuat program ini

mempunyai sustainability yang
cukup baik,”jelas Harun.
“Tetapi perlu diingat,
penghargaan-penghargaan
semacam ini bukan tuju
an perusahaan, tetapi akan
memberikan spirit kepad a
Pertamina bahwa apa yang
dilakukan diberikan apresiasi,”
tegasnya.
Harun juga mengharapkan
penghargaan ini akan men
dorong CSR Pertamina
untuk mempercepat pro

gram Pertamina Sobat
Bumi. “Kita tahu, Pertamina
merupakan perusahaan
yang menghasilkan emisi,
tetapi kami juga menciptakan
produk-produk yang ramah
lingkungan. Sudah menjadi
kewajiban bagi kami untuk
memberikan legacy bagi
masa depan bangsa ini
dengan menanam 100 juta
pohon dalam waktu 4 tahun
ke depan,” lanjut Harun.•URIP
HERDIMAN KAMBALI

Aksi Bersih Pantai Teluk Penyu
CILACAP - “Nah nek bersih
kaya kiye pantai teluk penyu
tambah apik (kalau bersih
seperti ini pantai teluk penyu
tambah bagus, red),” ungkap
seorang pengunjung Pantai
Teluk Penyu melihat pantai
yang bersih usai acara “Aksiku
Bersih-bersih Pantai” yang
digelar oleh Patrapala (22/4).
Aksiku Bersih-bersih Pantai
adalah aksi membersihkan
Pantai Teluk Penyu Cilacap
oleh Patrapala RU IV dengan
melibatkan pekerja dan mitra
kerja Pertamina, komunitas
pecinta alam Cilacap dan para
pelajar. “Kegiatan ini digelar
dalam rangka memperingati
Hari Bumi dan salah satu
bentuk kepedulian Patrapala
terhadap lingkungan,” ujar
Ketua Patrapala Yuliusman.
Kegiatan ini dibuka secara

Foto : RU IV

Inacraft 2012 :
From Smart Village
to Global Market

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

resmi oleh Senior Manager
Operation & Manufacturing
RU IV Cilacap Eko Wahyu
Laksmono yang ditandai
dengan penyerahan secara
simbolis peralatan untuk
membersihkan pantai kepada
perwakilan peserta.
Dalam sambutannya, Eko

berharap aksi pada hari itu
menjadi sebuah aksi yang
dapat menggugah warga
Cilacap untuk terus menjaga
kebersihan pantai sehingga
akan semakin indah untuk
dinikmati dan semakin
lestari.
Aksi ini melibatkan 300

peserta yang berjalan ber
sama sama menyusuri Pan
tai Teluk Penyu sembari
memungut sampah yang
tergeletak di sepanjang pan
tai. Sampah yang sudah ter
kumpul kemudian dibuang di
TPA sampah menggunakan 4
mobil pick up.•RU IV CILACAP
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2012 Indonesian MAKE
AWARD : Lebih Dari
Sekadar Penghargaan

Employee Engagement, Apa Itu?
Saat ini sedang dimulai lagi Theme-O-Meter survey yang salah satunya mengukur tema tentang
employee engagement. Apakah itu?
Dalam sistem penilaian kinerja UB/UO/AP berbasis KKEP,
employee engagement atau keterlibatan tenaga kerja diukur dari
bagaimana SISTEM atau PROSES yang dijalankan oleh perusahaan
dalam melibatkan, mengembangkan dan mengkaji keterlibatan para
pekerjanya, dengan maksud memberdayakan dan mendukung semua
pekerja agar bisa memberikan kontribusi yang efektif dan menunjukkan
kemampuan terbaiknya, sehingga dapat mendukung tercapainya
kinerja yang tinggi, mengarahkan kompetensi-kompetensi utama
perusahaan, dan membantu pencapaian rencana kerja dan memastikan
kelangsungan bisnis.

Implementasi Knowledge Management Pertamina (KOMET) telah memasuki tahun kelima.
Layaknya seorang anak di umur kelima yang telah bisa berjalan, berbicara, dan semakin cerdas
dari hari ke hari. KOMET pun telah menunjukkan prestasinya dengan berhasil menjadi Winner of
2011 Indonesian MAKE Award. Apa sich MAKE Award itu? Most Admired Knowledge Enterprise
(MAKE) Award adalah ajang penghargaan terhadap keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola
knowledge management yang diukur dari delapan Dimensi MAKE. Dimensi tersebut terdiri atas
Organizational Culture, Leadership Management, Innovation, Intelectual Capital, Sharing and
Collaboration, Learning Organization, Customer Knowledge dan Organizational Value. Jadi tidak hanya
dinilai dari keberhasilan pengelolaan KOMET melalui teknologi informasi saja, namun dari keseluruhan
kinerja delapan dimensi dalam implementasi knowledge management di suatu perusahaan.
Dalam rangka peningkatan kualitas proses dan hasil implementasi KOMET, berbagai terobosan
telah disusun sebagai program lanjutan di tahun 2012. Salah satunya adalah kembali mengikuti
2012 Indonesian MAKE Award. Pada bulan April 2012 lalu Tim KOMET telah berhasil menyelesaikan
Company Knowledge Profile (CKP) yang menggambarkan profil pengelolaan knowledge di Pertamina
berdasarkan dimensi MAKE sebagai syarat mutlak untuk mengikuti tahapan 2012 Indonesian MAKE
Award.

Lebih rinci tentang employee engagement ini dinyatakan dalam
persyaratan-persyaratan KKEP item 5.2. antara lain menguji bagaimana
SISTEM atau PROSES kerja perusahaan dalam:
• membentuk budaya organisasi yang bercirikan komunikasi terbuka, kinerja tinggi, dan komitmen
tenaga kerja,
• mengelola kinerja organisasi yang mendukung kinerja tinggi,
• mengembangkan pembelajaran tenaga kerja yang memperhatikan: kompetensi inti dan tantangan
strategis perusahaan; termasuk menilai keterlibatan/kontribusi aktif tenaga kerja; dan
• bagaimana mengelola kemajuan karir bagi seluruh tenaga kerja termasuk perencanaan suksesi yang
efektif bagi manajemen.
Dalam Theme O Meter survey, penilaian employee engagement ini dinyatakan sebagai salah satu dari
10 tema aksi budaya perusahaan yang meliputi praktek: share vision, employee involvement, strategic
clarity, dan personal ownership yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan survei yaitu:
• Kami memahami visi, rencana dan sasaran jangka panjang Pertamina
• Pimpinan kami menggunakan waktu untuk menjelaskan arah dan aspirasi Pertamina kepada kami
• Pimpinan kami mengarahkan sasaran dan tujuan individu kami agar sejalan dengan aspirasi
Pertamina
• Kami memahami bagaimana tingkat komitmen yang diharapkan dari kami terhadap Pertamina
Kedua pendekatan tersebut di atas walaupun tampak agak berbeda namun sebenarnya ada
kesamaan tujuan dan saling melengkapi. KKEP lebih fokus pada pengujian SISTIM atau PROSES apa
yang dijalankan/dikembangkan oleh perusahaan untuk menjamin adanya keterlibatan tenaga kerja
dalam mencapai kinerja tinggi, sedangkan Theme-O-Meter survey lebih melihat dari sisi sejauhmana
persepsi/penilaian pekerja terhadap pendekatan/proses/praktek manajemen yang telah dilakukan
perusahaan selama ini.

Gambar 1. Pertamina Company Knowledge Profile

Keikutsertaan ini bukan sekedar untuk mendapatkan gelar “WINNER of 2012 Indonesian MAKE
Award”. Akan tetapi lebih jauh dari itu yakni keinginan untuk mewujudkan KOMET sebagai competitive
advantage Pertamina dan pengakuan secara natural dari pihak eksternal. Hal ini sejalan dengan arahan
dalam RUPS 2011 mengenai sharing knowledge sebagai organization capital competitiveness.
Tim KOMET yakin CKP kali ini jauh lebih “powerfull” dari sisi content dan sistematis dari segi
tampilan. Great Stuff yang berisi unique point di Pertamina dalam upaya pengelolaan knowledge
yang membedakan CKP Pertamina dengan Perusahaan lain. Bahkan dari panitia penyelenggara
memberikan komentar bahwa tahun ini CKP Pertamina yang paling lengkap dari sisi content. Salah
satu penguat CKP tahun ini adalah dukungan Top Management terhadap implementasi KOMET
melalui penerapan KPI Sharing Knowledge sampai dengan Anak Perusahaan.

Konsistensi penerapan sistem atau proses menjadi OFI penting hasil asesmen PQA berbasis
KKEP tahun 2011 lalu yang ditunjukkan oleh masih lemahnya aspek review efektifitas dan tindak lanjut
perbaikan sistem atau proses yang dijalankan, termasuk juga yang terkait employee engagement a.l
sistem budaya, sistem pembelajaran, career path pekerja, cascading KPI, serta SMK yang selaras
dengan Proses Bisnis untuk menjamin efektifitas kerja dan dan menciptakan budaya kerja tinggi.
Temuan Theme-O-Meter Survey
tahun lalu juga diperoleh kesimpulan
yang sama bahwa perlu ada upaya
yang lebih keras dari para leaders untuk
menerapkan praktek-praktek manajemen
secara konsisten, untuk menghindari
proses melambat/ hilangnya perubahan
budaya menuju ‘high performance cul
ture’.
Jika di tahun 2011 lalu terjadi
penurunan tingkat partisipasi pekerja
dalam survey Theme-O-Meter ini di
banding tahun sebelumnya, maka jangan
lah itu sampai terjadi lagi di tahun ini, mari
bersama kita sukseskan Theme-O-Meter survey demi kemajuan dan keberhasilan proses transformasi
budaya kinerja perusahaan kita. Saya sudah mengisi survey ini, nggak lama, nggak sampai 5 menit,
bagaimana dengan Anda?•

Gambar 2. Great Stuff dalam CKP Pertamina 2012

Tim KOMET memohon doa dan dukungan dari seluruh Insan Pertamina agar ketika MAKE Award
diumumkan pada bulan Juli 2012 nanti, KOMET dapat mencetak sejarah dan kembali diakui oleh
pihak eksternal sebagai competitive advantage Pertamina. Selanjutnya, sesuai road map KOMET,
penilaian KOMET nantinya tidak hanya dilakukan secara korporat, namun diturunkan sampai dengan
UO/UB/AP agar didapatkan outstanding pengelolaan pengetahuan yang lebih tepat sasaran. Let’s
Share Knowledge insan mutu Pertamina !!! Wujudkan KOMET sebagai competitive advantage
Pertamina !!!•
oleh Desy Puspitasari – BPS Quality Management

oleh Annisrul Waqie – Tim Quality Management, General Affairs Directorate
http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Serah Terima Jabatan Ketua PWP Pusat Direktorat
JAKARTA - Sehubungan dengan pergantian jajaran Direksi PT
Pertamina (Persero), dilakukan pula serah terima jabatan Ketua
Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat Direktorat yang berlangsung
di Gedung PWP Simpruk (24/4). Serah terima tersebut disaksikan
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Direktur SDM
Evita M. Tagor.
Jabatan Ketua PWPP Direktorat Pengolahan diserahkan kepada
Maria Chrisna Damayanto menggantikan Wati Edi Setianto, Ketua
PWPP Direktorat Pemasaran dan Niaga Frida Hanung Budya
menggantikan Niniek Djaelani Sutomo, ketua PWPP Direktorat
Umum Sri Wahyuni Budi Djatmiko menggantikan Henny Waluyo.
Selain itu, Rinie Hari Karyuliarto diangkat sebagai ketua PWPP
Direktorat Gas. Mereka menjabat untuk periode 2009 – 2012.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Pertamina
(Persero) Karen Agustiawan menyampaikan terima kasih kepada
para pejabat yang lama yang telah meluangkan waktunya untuk
memajukan PWP, serta selamat kepada pejabat yang baru dilantik.

Foto : KUNTORO

Kinerja SDM merupakan istilah yang
berasal dari kata Job Performance atau Actual
Performance (prestasi kerja atau prestasi
sesungguhnya yang dicapai seseorang).
Definisi kinerja karyawan menurut A.A. Anwar
Prabu Mangkunegara adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai
oleh seorang karyawan dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa pengertian kinerja adalah
prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik
kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM
persatuan periode waktu dalam melaksanakan
tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian
evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan
secara sistematis untuk mengetahui hasil
pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di
samping itu, juga untuk menentukan kebutuhan
pelatihan kerja secara tepat, memberikan
tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan
sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang
lebih baik dimasa mendatang dan sebagai
dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal
promosi jabatan atau imbalan. Kegunaan dari
penilaian evaluasi kerja tersebut adalah sebagai
penilaian atas prestasi kerja (kinerja) karyawan
untuk mencapai Job Performance yang baik.
Evaluasi kinerja merupakan bagian esensial
dari manajemen, khususnya manajemen sumber
daya manusia. Evaluasi kinerja pada dasarnya
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
kadar profesionalisme karyawan. Penilaian
kinerja dimaksudkan untuk menilai dan mencari
jenis perlakuan yang tepat sehingga karyawan
dapat berkembang lebih cepat sesuai dengan
harapan. Salah satu penyebab rendahnya
kinerja para karyawan Indonesia ialah evaluasi
kinerja mereka tidak dilaksanakan secara
sistematis dan tidak mengacu pada kaidahkaidah sains.
Buku ini mencoba untuk menguraikan
mengenai pentingnya melandaskan pendekatan
psikologis, budaya, dan agama dalam men
capai kinerja maksimal. Di samping itu juga
diuraikan mengenai pemahaman kinerja
dan evaluasi kinerja, prinsip dan faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja, balanced
scorecard, upaya peningkatan motivasi kerja,
dan pengembangan kecerdasan emosi di
lingkungan kerja. Sebagai bahan kajian, buku
ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh
blangko evaluasi kinerja SDM pada beberapa
perusahaan, sehingga diharapkan pembaca
dapat mengembangkan sistem evaluasi ki
nerja.
Selain itu, didalam buku ini juga terdapat
teknik dan beberapa contoh penelitian evaluasi
kinerja juga diungkapkan, sehingga diharapkan
dapat mengembangkan penelitian evaluasi
kinerja di Indonesia. Format penyajian materi
yang sangat sederhana, disertai gambar dan
tabel, menjadikan buku ini mudah dipahami dan
dicerna oleh para pembaca.•PERPUSTAKAAN

SHU tahun 2011 setelah pajak sebesar Rp. 5.583.922.622,- mengalami
kenaikan 36,69% dibanding tahun lalu sebsar Rp. 4.085.188.806,-. Ini
semua tentu berkat kerjasama baik diantara pengurus, pengawas dan
Pembina dan dibantu oleh seluruh karyawan KWP Jakarta.
Selain RAT pada kesempatan tersebut dilaksanakan pelantikan
pengawas dan pengurus KWP untuk periode 2012 – 2015.•KUNTORO

Karen berpesan, walaupun nantinya sibuk berorganisasi jangan sampai
lupa tugas pokok sebagai istri dan ibu. “Berikan pendidikan dan kasih
sayang yang cukup, jangan karena kesibukan berorganisasi tugas
pokoknya dilupakan,” tegas Karen.•KUNTORO
Foto : RU IV

Judul Buku : Evaluasi Kinerja SDM
Pengarang : DR. A.A. Anwar Prabu
Mangkunegara, MSi
Penerbit    :  Refika Aditama

JAKARTA - Menjadi koperasi yang terkemuka di Indonesia itu adalah
misi Koperasi Wanita Patra (KWP) Jakarta. Demikian disampaikan
Kania Afdal selaku Ketua Pembina KWP pada acara Rapat Anggota
Tahunan KWP di Gedung PWP, Ruang Mawar, Simprug (11/4).
Dalam kesempatan tersebut Kania yang juga sebagai Ketua Umum
PWP mengapresiasi seluruh anggota KWP periode tahun 2009 –
2011 yang telah bekerja keras sehingga KWP Jakarta mengalami
peningkatan hasil usaha dari berbagi unit usahanya.
Selain itu pada tahun ini KWP terpilih menjadi salah satu
contoh sebagai Koperasi modern dari sekitar 1600 koperasi yang
pemilihannya dilakukan oleh oleh Dinas Koperasi dan UKM DKI
Jakarta. Sebagai konsekwensinya, KWP menjadi tutor dan bersedia
menjadi tempat untuk benchmark bagi koperasi lain.
Sementara itu Ketua KWP Elly Hemzairil menyampaikan laporan
pertanggungjawaban anggaran program kerja tahun 2011 yang
meliputi organisasi maupun laporan keuangan. Pada tahun ini KWP
mengalami peningkatan realisasi Sisa Hasil Usaha (SHU). Realisasi

Foto : KUNTORO

RAT Koperasi Wanita Patra Jakarta

Foto : KUNTORO
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etom katamsi
Direktur Keuangan
PT Pertamina Training & Consulting

a.m. unggul putranto
Direktur Operasi & Pemasaran
PT Pertamina Training & Consulting

JAKARTA - Direktur Pemasaran & Niaga Perta
mina Hanung Budya melakukan inspeksi ke
Terminal BBM Plumpang/Jakarta Group pada
Sabtu (21/4). Hanung disertai oleh SVP Fuel
Marketing & Distribution Djoko Prasetyo dan VP
BBM Retail Basuki Trikora P. Rombongan diterima
GM FRM III Hasto Wibowo beserta jajarannya.
Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk inspeksi
pasokan BBM di wilayah DKI Jakarta dan se
kitarnya, selain juga memperkenalkan diri sebagai
Direktur Pemasaran & Niaga yang baru.•URIP

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : KUNTORO

INSPEKSI PERTAMa
direktur marketing &
trading

diandoro arifian
CD & L Section Head
Refinery Unit III Plaju

Warung Kopi

Pak Hamzah : Mang Warta, sarapan donk...
Bu Mita
: Iya Mang, saya juga.
Mang Warta : Ok Pak, Bu... Sarapan seperti biasanya
kan?
Pak Hamzah : Iya Mang.
Iyum
: Ini Pak, Bu. Silakan...
Bu Mita
: Makasih Iyum... Eh, Yum, kamu punya
saudara yang gak mampu gak? Punya
anak yang masih sekolah.
Iyum
: Ya pasti ada, Bu... Kenapa ya? Mau
ngasih sumbangan ya Bu? Boleh..
boleh...
Mang Warta : Husss.. Iyum... Kok begitu ngomongnya.
Maaf ya Bu... Iyum mah sukanya
nyelonong aja...
Bu Mita
: Hehehehe Betul Yum... Bukan
sumbangan. Apa ya namanya...
Pak Hamzah : Dah, gak usah dipusingin namanya. Ini
mumpung ada yang mau bantuin.
Iyum
: Iyah Pak.. Iya... Iyum mau tanyain dulu
sodara-sodara saya.
Pak Joni
: Wah hebat nih Bu Mita. Rezekinya ngalir
terus.
Bu Mita
: Hehehehe... Bukan dari saya pribadi
Pak. Ini dari komunitas yang saya
ikuti. Kebetulan kan minggu lalu kita
semua baru peringati Hari Pendidikan
Nasional. Yah, walaupun sifatnya masih
sporadis. Tapi semoga bisa membantu
meringankan beban saudara-saudara
sebangsa yang ingin maju.
Pak Hamzah: Wah mulia banget Bu. Saya boleh ikutan
gak?
Bu Mita
: Pasti boleh Pak... Kalau Bapak mau nanti
saya undang pas kami ada pertemuan.
Bagi kami yang terpenting apa yang bisa
kami lakukan untuk bangsa ini. Gak mau
kebanyakan retorika, Pak. Malu rasanya
jadi masyarakat menengah yang gak
berbuat apa-apa untuk saudara sebangsa
kita. Hehehehe.•

Foto : TATAN AGUS RST

Pagi hari di kantin Mang Warta.

BATAM – Ajang kangen-kangenan para pensiunan yang
tergabung dalam Himpunan Pensiunan Pertamina (Himpana)
Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) kembali dilakukan di
kantor pusat Pertamina, Jakarta (14/4). Pertemuan ini rutin
setiap setahun sekali dilakukan, sebagai upaya mengikat
silaturahim serta ajang informasi dari perusahaan terhadap
para pensiunan yang dihadiri sekitar seratus orang, tamp[ak
hadir Yudo Irianto selaku Vice Presiden Human Resources
Pertamina.•TATAN AGUS RST

KUNJUNGAN MAHASISWA UNAND
KE RU II DUMAI
JAKARTA – Sekitar 26 mahasiswa Universitas Andalas
(Unand) Padang Jurusan Teknik Elektronika Industri
melakukan kunjungan ke Refinery Unit II Dumai pada
Rabu (7/3). Kunjungan disambut oleh Public Relation
Sect. Head, Yefrizon beserta staf dan Dedi Susanto
dari bagian Plant Reliability di Ruang Rapat Flamboyan,
Kantor Kuning. Pada acara tersebut, Data & Media
Publication Officer - Public Relation Brasto Galih
Nugroho mempresentasikan profil RU II, sedangkan
Dedi Susanto mempresentasikan proses kilang RU II.
Setelah acara sesi tanya jawab yang diikuti mahasiswa
dengan antusias, mereka diajak melihat langsung
Kilang RU II. Dasma Sinaga menjelaskan lebih rinci
lagi tentang Kilang RU II. Mereka juga mengunjungi
Control Room untuk melihat langsung proses kerja
yang ada di Control Room dan diterangkan oleh Dedi
Susanto.•RU II

BDI RU IV cilacap ADakan
lomba mhq & dacil

Foto : RU IV

Peduli Pendidikan

SILATURAHMI PENSIUNAN FUNGSI SDM

Foto : RU II DUMAI

Foto : RU III

HERDIMAN KAMBALI

CILACAP – Ketua Komsat Masjid Baiturrahmah BDI
Pertamina RU IV Abdul Halim membuka pelaksanaan
lomba Dacil (Dai Cilik) dan MHQ (Musabaqoh Hifdzil
Qur’an). Lomba Dacil dan MHQ ini di gelar oleh
Komsat Baiturrahmah Pertamina Donan dalam rangka
memperingati maulid Nabi Muhammad SAW 1433 H.
Lomba Dacil dan MHQ ini merupakan langkah cerdas
yang diambil oleh BDI Pertamina untuk meningkatkan
minat anak dalam memperdalam agama Islam. Lomba
bertema “Gali & Kembangkan Potensi Diri Raih Prestasi
untuk Sebuah Generasi” ini berlangsung di Masjid
Baiturrahmah pada (26/3), diikuti oleh 161 anakanak tingkat SD, Madrasah, dan TPA se-eks kotatip
Cilacap.• RU IV CILACAP
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Sharing Session
Finance M & T Os
Support Region I
Medan – Perusahaan sekelas Pertamina
berkewajiban membuat laporan Keuangan dan
melakukan pembukuan bagi dalam rangka
memajukan perusahaan. Hal itu diungkapkan
oleh Manager Finance M&T Off-Site Support
Region I Supeno di dalam acara Sharing
Session yang diadakan oleh Tim Finance M&T
OS Support Region I, Kamis (8/3) di Gedung
Serbaguna Kantor Unit Pertamina Medan.
Supeno juga mengungkapkan bahwa arti
penting di dalam laporan keuangan adalah
hasil akhir dari proses akuntasi yang dapat
dipertanggungjawabkan antara perusahaan
dengan stakeholders internal atau eksternal.
Sebuah perusahaan di dalam memberikan
laporan juga memiliki standar penyusunan
laporan keuangan karena di Indonesia terdapat
pedoman yang jelas, yang dibuat oleh Ikatan
Akuntan Indonesia melalui Pernyataan Standar

JAKARTA – Kepedulian
Pertamina terhadap ling
kungan tak pernah ada kata
henti. Hal ini terbukti dengan
kontribusi Pertamina dengan
mengikuti ajang Indonesia
Climate Change Education
Forum & Expo di Jakarta
Convention Center, (21/4).
Dalam acara tersebut,
Pertamina memberikan
edukasi kepada siswa dari
SMPN 4 Jakarta Pusat,
mengenai penghijauan
di lingkungan, bahkan
Pertamina mengajak mereka
untuk menjadi sobat bumi
dengan menanam pohon di
lingkungan rumahnya.
“Saya senang sekali
mendapatkan pembekalan
ilmu yang bermanfaat tentang
penghijauan, bagaimana me
nanam pohon apalagi kota
Jakarta masih panas jadi
kita perlu reboisasi untuk
meningkatkan penghijauan,”
kata Gagas siswa kelas 2
SMPN 4.

Foto :MOSISTA

Foto :FRM REG. I

Pertamina Ajak Siswa
Jadi Sobat Bumi

Moh.Fikri Pomalingo, mahasiswa dari Universitas Hasanudin Makasar peraih beasiswa dari Pertamina Foundation memberikan
pembekalan kepada para siswa SMPN 4 Jakarta Pusat mengenai Vertical Rotary Gardening sebagai solusi tepat menciptakan
udara segar dengan berkebun di lahan yang sempit.

Officer HSSE Corporate
Pertamina, Sri Oetari Saleh
berharap dengan kegiatan
ini para siswa bisa berperan
aktif untuk menjaga bumi dari
perubahan iklim.
“Kita juga membagibag ikan pohon untuk pe

ngunjung booth Pertamina
sebagai gerakan program
menabung 100 juta pohon,
sebagai komitmen dukungan
Pertamina terhadap Gerakan
1 Miliar Pohon yang dica
nangkan oleh Presiden RI,”
ungkap Oetari.

Acara Indonesia Climate
Change Education Forum
& Expo ke-2 ini diseleng
garakan oleh Dewan Nasional
Perubahan Iklim dalam rang
ka menyebarkan informasi,
dampak dan solusi perubahan
iklim.•IRLI KARMILA

Akuntansi Keuangan (PSAK). Di Tahun 2012 ini
semua entitas bisnis di Indonesia diharuskan
Pertamina.
Sharing Session dibuka oleh Pjs General
Manager PT Pertamina FRM Region I, Ibnu
Prakoso yang mengungkapkan bahwa Tim
Management memberikan apresiasi kepada
seluruh pekerja bahwa kebersamaan antar
Fungsi di M&T Region I sangat terjaga dan bisa
berjalan dengan baik. Kegiatan Sharing Session
merupakan bukti komitmen Tim Management
untuk terus memupuk kebersamaan tersebut.
Ibnu juga mengungkapkan bahwa saat ini
terdapat terjadi isu kenaikan Bahan Bakar Minyak
(BBM), diharapkan setiap pekerja harus bisa
menyeimbangi isu tersebut dengan memberikan
pengarahan kepada masyarakat awan yang saat
ini tidak mengetahui bahwa PT Pertamina hanya

FASILITAS
PERUMAHAN UNTUK
PEKERJA
Koperasi Nasional Pertamina Bersatu 139 bekerja
sama dengan PT Swadaya Pradyta Pratama (PT SPP)
menyediakan perumahan bagi para pekerja Pertamina.
Sekitar 180 rumah akan dibangun di lahan 3.2 hektare
di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat.
Penandatanganan MoU dilakukan Ketua pengurus
Kopnas PB 139 Hardjono dengan Direktur Utama PT
SPP Edi Warman di Kantor Pusat Federasi Serikat
Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Jakarta (17/4).
Acara dihadiri Ahmad Bambang, Senior Vice President
(SVP) Human Resources, serta Ugan Gandar selaku
Presiden FSPPB.•TATAN AGUS RST

Foto : TATAN AGUS RST

mengimplementasikan IFRS termasuk PT

sebagai operator dalam menyalurkan BBM.
Sebab saat ini, masyarakat yang awan tentang
Pertamina hanya mengetahui bahwa kenaikan
BBM ini dipacu oleh keterlibatan Pertamina,
namun kenyataanya bahwa kenaikkan bahan
bakar minyak adalah kebijakan Pemerintah
dalam mengatur adanya kenaikan bahan bakar
minyak yang saat ini telah diisukan akan naik.
Sharing session yang dilakukan sebelum
makan siang ini, juga memberikan beberapa kuis
bagi peserta sharing session untuk mendapatkan
hadiah menarik dari tim Finance M&T Os Support
Region I apabila berhasil menjawab pertanyaan
yang diberikan.•FRM REGION I

Honda Kunjungi Pertamina
JAKARTA – Dalam rangka peningkatan kinerja dan pengenalan
produk, PT Pertamina (Persero) menerima kunjungan PT Honda
Prospect Motor di Kantor Pusat Pertamina, Jumat (20/4).
Dalam kunjungan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari tim
manajemen Honda Prospect Motor, perwakilan dari Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) serta
perwakilan dari fungsi Marketing and Trading, Research and
Development, Investor Relations, Petrochemical dan fungsi
Pengolahan Pertamina.
Pada kesempatan tersebut, Corporate Action Manager
Achmad Herry Syarifuddin memberikan presentasi terkait profil
perusahaan Pertamina, ruang lingkup business process dan

produk-produk yang dipasarkan dan dimiliki oleh Pertamina.
Melalui Pertamina, Honda ingin mengetahui lebih jauh
kebijakan Pemerintah Indonesia terkait tentang produksi Etanol
di Indonesia. Karena teknologi yang dimiliki Honda sudah
dapat mengakomodir penggunaan bahan bakar Etanol pada
kendaraan bermotor. Saat ini, biofuel banyak digunakan di
negara maju seperti Brazil yang 100 persen memakai bahan
bakar Etanol.
Pemerintah Indonesia pernah menargetkan penggunaan
Etanol 15 persen di tahun 2015. Namun masih sulit diwujudkan
karena untuk memproduksi Etanol diperlukan subsidi,
sedangkan subsidi masih terpusat ke Premium.•IRLI KARMILA

Bukti Komitmen
Pertamina pada
HSE
JAKARTA - Bertempat di Gedung UKM
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Pelatihan ERP Management Program
untuk Kepala DPPU

Convention Center, berlangsung acara

Jakarta - ERP Management

tidak menunjukkan kondisi

K3 Expo & Seminar 2012 pada 24 – 26

Program merupakan bagian

sebenarnya, sehingga belum

April 2012. Acara yang diselenggarakan

dari kegiatan Change Mana

bisa dipakai sebagai dasar

Dewan Keselamatan & Kesehatan

gement untuk menunjang

pengambilan keputusan

Kerja

Nasional (DK3N), dibuka oleh

transformasi menuju peru

secara langsung,” ujar Iwan.

Menteri Ketenagakerjaan & Transmigrasi

sahaan energi nasional

(Menakertrans) Muhaimin Iskandar.

kelas dunia melalui upaya

mengatakan, mengapa

Pembukaan dihadiri Irjen KementerianTenaga

peningkatkan optimalisasi

dilakukan pelatihan kepada

Kerja dan Transmigrasi Komarudin, Dirjen

pemanfaatan sistem ERP di

Kepala DPPU? Karena Kepala

Pengawasan Ketenagakerjaan Dwi Handaja

seluruh fungsi di Pertamina.

DPPU adalah salah satu

didampingi Ketua DK3N Dr. Waluyo.

Selain itu, ERP merupakan

bagian dari roda penggerak

Seminar selama tiga hari mulai tanggal

salah satu upaya menjaga dan

perusahaan dan manajemen

24 - 26 April 2012, diisi para pembicara

meningkatkan utilisasi ERP

yang telah menginvestasikan

kunci (keynote speaker) yang berkaitan

agar tujuan implementasi SAP

biaya besar untuk mendorong

dengan Keselamatan & Kesehatan Kerja.

bisa tercapai secara optimal.

tercapainya kinerja yang

Diantaranya Menakertrans Muhaimin

Demikian dipaparkan Vice

terbaik. “Untuk itu, saya

Iskandar, Menteri ESDM Jero Wacik dan

President Aviation Pertamina

mengharapkan agar program

Menurut Iwan, sistem ERP

yang mengoperasikan sistem.

Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

Iwan Hartawan di Kantor

ini dapat diikuti dengan

tidak akan berhasil tanpa

Manusia merupakan aspek

Pusat Pertamina Jakarta,

sungguh-sungguh dan ikhlas

dukungan dari seluruh pekerja

yang paling dominan, karena

agar dapat mencapai hasil

Aviasi. Oleh karena itu, ia

secanggih apapun suatu

yang optimal, serta dapat

menginstruksikan apa yang

sistem informasi tidak akan
memberikan value added

Dalam sesi diskusi, dari Pertamina tampil
sebagai pembicara antar lain Djoko Susilo

Senin (9/4).

lanjut

Iwan

Foto : TATAN AGUS RST

Lebih

Pengarahan diberikan Vice President Aviation Pertamina Iwan Hartawan kepada
Kepala DPPU Pertamina se-Indonesia.

lapangan.

sistemnya sendiri; dan manusia

dan Dr. Isnaeni. Paralel dengan seminar,

Program ERP yang

berlangsung pula pameran berbagai macam

disampaikan kepada Kepala

mendukung akselerasi

diperoleh dari pelatihan ini

perlengkapan HSE (Health, Safety, and

DPPU merupakan suatu

transformasi Pertamina dan

langsung diimplementasikan

bagi perusahaan apabila

Environment), dimana booth Pertamina diisi

penyegaran kembali karena

kelancaran transaksi bisnis

di lapangan. Bagaimana cara

dioperasikan dengan tepat.

dengan HSE Training Center dan Pertamina

sehari-harinya mereka sudah

Pertamina,” tandasnya.

monitor stok, bagaimana

“Skill, will, awareness dan

Patra Niaga.

mengerjakan ERP melalui

Lokasi DPPU sebagai

cara monitor anggaran,

ownership menjadi kunci

VP HSSE Korporat Djoko Susilo

MySAP. Seperti diketahui

pusat transaksi mempunyai

bagaimana cara cek hasil

untuk mewujudkannya.”

menyatakan keikutsertaan Pertamina

bahwa utilisasi ERP tahun

kontribusi sangat penting

penjualan. “Jika ada kesulitan,

Salah satu ciri perusa

menunjukkan komitmen Pertamina terhadap

2011 mencapai rata-rata 97

karena sebagai pemasok data

jangan sungkan. Karena CSS

haan kelas dunia adalah

aspek keselamatan dan kesehatan kerja

persen, artinya target hijau

yang akan digunakan oleh

sudah menyediakan saluran-

terbentuknya budaya

(K3). “Hal itu sesuai dengan visi dan misi

tercapai.

manajemen untuk mengambil

saluran melalui website atau

pengambilan keputusan yang
didasari pada informasi yang
cepat dan dapat dipercaya.

perusahaan untuk mencapai perusahaan

“Namun ini baru dari sisi

keputusan strategis. Oleh

telepon,” kata VP Aviation ini

energi kelas dunia, yang tentunya HSE-nya

transaksinya. Jika dilihat

karena itu, Kepala DPPU

semangat.

juga harus leading,“ kata Djoko.

dari sisa backlog yang tiga
persen ter nyata nilainya

HSE Training Center
Manager HSE Training Center Sungai

mempunyai peran yang sangat

Dijelaskan Iwan, ada tiga

Untuk mendukungnya, sa

penting dalam mewujudkan

aspek yang mempengaruhi

ngat tergantung pada

masih triliunan. Ini menjadi

data yang riil pada sistem

yaitu bisnis proses yang diset

sistem informasi yang di

informasi yang tersedia di ERP

ERP, sesuai dengan kondisi

didalam sistem; kehandalan

implementasikan.•NILAWATI DJ

Gerong Dr. Renaldi MNF. Ms. SpOK,
menyatakan keikutsertaan HSE Training
Center untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat akan pentingnya K3. “Kita ingin
ikut membantu upaya pemerintah untuk
bagaimana caranya melakukan pencegahan

KPI Employee Engagement Mendukung
Pertamina Menuju Kelas Dunia

terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit
akibat kerja,” kata Renaldi. “Dan juga ikut

JAKARTA – Berlangsung

berbicara bagaimana seorang

dalam membangun citra perusahaan yang

di Lantai M Kantor Pusat

pekerja untuk peduli tentang

peduli pada keselamatan dan kesehatan

Pertamina, Rabu (25/4),

masa depan perusahaan.

kerja di Indonesia.”

Fungsi Transformasi Pertamina

Evita M. Tagor mengata

tenggelam,” ungkapnya.

Employee Engagement ini

Lebih lanjut, Evita juga

akan bisa mengubah car a

menyampaikan bahwa Em

pekerja berpikir dan ber

ployee Engagement juga

perilaku bagi perusahaan.

Setelah vakum sejak 1997, HSE Training

melaksanakan Sosialisasi

kan bahwa Employee

menuntut keaktifan perubahan

Untuk itulah dibutuhkan ke

Center yang terletak di Sungai Gerong,

Key Performance Indicator

Engagement ini sebagai salah

culture karena perubahan

pedulian yang tinggi dari para

diaktifkan kembali tahun 2009. Program-

(KPI) Employee Engagement

satu tolak ukur di perusahaan-

culture membawa Pertamina

pekerja Pertamina untuk masa

program pelatihan yang dikembangkan

yang dihadiri Direktur SDM

perusahaan kelas dunia untuk

bisa menjadi perusahaan kelas

depan perusahaan.

bisa dimanfaatkan untuk internal maupun

Pertamina, Evita M.Tagor dan

mengukur tingkat culture atau

dunia. “Saya ingin kita tetap

“Mindset kita jangan

eksternal Pertamina. “Jadi program-program

diikuti oleh jajaran Senior Vice

partisipasi pekerja terhadap

semangat untuk melakukan

hanya sekadar puas dengan

kami ada yang bersifat mandatory, dan ada

President dan Vice President

pencapaian perusahaan.

Transformasi terutama trans

benefit yang didapatkan dari

yang bersifat recommended. Kami pun

seluruh direktorat Pertamina.

“Persaingan bisnis tidak

fomasi budaya,” tegas Evita.

Pertamina. Tapi bagaimana

sud ah memiliki program-program yang
bersertifikat,” lanjut Renaldi.

Employee Engagement

lah mudah. Dengan adanya

Dalam kesempatan

kita bekerja untuk membawa

merupakan salah satu bentuk

Employee Engagement

yang sama, Manager Cul

Pertamina mencapai visi

Karena itu peserta pelatihan di HSE

penajaman KPI di tahun

i n i a k a n m e n i m b u l k a n

ture & Transformation Per

world class. Mindset seperti

Training Center datang dari berbagai per

2012. Employee Engagement

profesionalisme kita sehingga

tamina, Ernie D. Ginting ju

inilah yang perlu dimiliki oleh

us ahaan, bukan hanya Pertamina.•

adalah mengukur keterikatan

kita akan tetap unggul, karena

ga mengatakan Employee

pekerja Pertamina Employee

emosi dan intelektual pekerja

tanpa adanya profesionalisme

Engagement dinilai sangat

Engag ement,” kata Ernie

terhadap perusahaan yaitu

maka perusahaan akan

penting bagi Pertamina karena

Ginting.• IRLI KARMILA

HERDIMAN KAMBALI

URIP

ANAK PETAI – PT Pertamina EP (PEP) Region
Sumatera kembali melakukan pemboran sumur
pengembangan produksi baru migas. Sumur
produksi ini merupakan sumur ke-3 yang
dibor pada tahun 2012 di wilayah kerja Field
Prabumulih. Secara administrasi, sumur yang
diberi nama pemboran PMB P5 ini berada di
wilayah Kelurahan Anak Petai, Kecamatan
Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Jika selesai
pemboran, akan bernama sumur PMB 24.
Hal tersebut dijelaskan Asisten Manajer
Humas Region Sumatera M. Echman pada acara
Sosialisasi dan Selamatan Pemboran PMB P5,
pada 19 April 2012.
“Pemerintah Kota Prabumulih menyambut
baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Pertamina,”
ujar Wakil Walikota Prabumulih Ridho Yahya. Dia
mengharapkan agar kegiatan pemboran yang
dilaksanakan oleh Pertamina dapat dijalankan
sesuai dengan prosedur yang ada.
“Apa yang dianugerahkan oleh yang Maha
Kuasa jika dipergunakan dengan sebaik-baiknya
akan memberikan manfaat yang baik pula, begitu
pula sebaliknya” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Manajer Humas
Region Sumatera M. Echman memaparkan,
kegiatan pemboran migas merupakan kegiatan
yang memiliki resiko tinggi, untuk itu keselamatan
menjadi prioritas utama. “Manajemen Pertamina
telah menetapkan keselamatan kerja merupakan
prioritas utama. Kalau tidak aman, maka kegiatan
tidak boleh dilaksanakan” tegas M Echman.
Dalam kesempatan itu, Echman juga
mengucapkan terima kasih atas dukungan
yang diberikan masyarakat kepada perusahaan.
Pertamina juga mengharapkan dukungan
masyarakat di sekitar operasi perusahaan agar
pemboran ini dapat berjalan dengan baik dan
semoga hasilnya juga bisa baik. “Kalau kegiatan
pemboran ini berhasil, tentu hasilnya juga akan
dirasakan oleh masyarakat” ujarnya.
Dalam kegiatan sosialisasi dan selamatan
tersebut, kegiatan juga diisi dengan tausiah
dan doa bersama. Selain itu, diserahkan pula
bantuan untuk masyarakat Kelurahan Anak
Petai sebanyak 51 paket sembako, 3 paket
perlengkapan ibadah, 1 set genset kapasitas
5000 watt, 1 unit computer dan 1 ekor sapi.
Kegiatan juga dihadiri oleh Asisten II Kota
Prabumulih Achmad Sobri, Camat Prabumulih
Utara M. Latif, Kapolsek Prabumulih Barat A. Yani
serta tamu undangan lainnya.•PEP SUMATERA

Sinergi PEP dan Bank Mandiri
Kembangkan Vendor
JAKARTA – PT Pertamina EP
melakukan penandatanganan
perjanjian kerja sama vendor
development dengan
PT Bank Mandiri Tbk dan
perjanjian kerja sama Support
Data dengan PT Pertamina
(Persero), untuk membantu
peningkatan efisiensi dan
efektifitas pembiayaan kepada
vendor-vendor PT Pertamina
EP.
Perjanjian kerja sama ini
ditandatangani oleh Presiden
Direktur PT Pertamina EP
Syamsu Alam dan Direktur
Corporate Bank ing Bank
Mandiri Fransisca Nelwan
Mok, serta Direktur Umum
PT Pertamina Waluyo (saat
menjabat) di lantai 3, Ruang
Serbaguna Kantor Pusat Per
tamina EP, Kamis (12/4).
Syamsu Alam menjelaskan
kerjasama ini adalah sebagai
usaha dari Pertamina EP
untuk memberikan fasilitas
kepada para mitra untuk bisa
memberikan performance
lebih bagus terkait masalah
HSE, kinerja dan financialnya,
reliable, dan tentunya sinergi
antar BUMN, yaitu Bank
Mandiri.
“Pertamina EP ingin
berkembang lebih maju lagi
untuk itu dibutuhkan mitra

kerja atau vendor yang
memiliki kinerja yang bagus
sehingga kita butuh support
dari perbankan dalam hal
financial bagi vendor yang
selama ini menjadi problem
para vendor,” ungkapnya.
L e b i h l a n j u t Wa l u y o
mengatakan jika Pertamina
ingin mencapai world class
oil and gas company, maka
tentunya para vendor pun
haruslah menjadi world class.
Sehingga untuk menjadi world
class maka performance
management menjadi sangat
penting.
“Dengan adanya
performance management dari
para vendor maka otomatis
kita akan mendapatkan angka
yang lebih efisien, tidak ada
lagi pemborosan dan dengan
sarana ICT yang sekarang
kita dapatkan maka bisa
meng-improve performance
kita masing-masing sehingga
kinerja kita akan semakin baik
pula,” ungkap Waluyo.
Melalui kerja sama ini,
Bank Mandiri akan mem
peroleh akses terhadap
data-data vendor Pertamina
EP yang dapat digunakan
sebagai data primer dalam
proses analisa pemberian
kredit modal kerja, fasilitas

Foto : PRIYO WIDIYANTO
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Presiden Director PT Pertamina EP Syamsu Alam berjabat tangan Direktur
Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca Nelwan Mok sebagai tanda
disepakatinya kerja sama vendor development PEP.

impor maupun bank garansi
kepada para vendor yang
telah memperoleh kontrak
kerja dari Pertamina EP.
Dalam kesempatan
tersebut, Fransisca Nelwan
Mok juga mengatakan kerja
sama ini dimaksudkan
membuka peluang bisnis
yang lebih besar bagi seluruh
pihak, khususnya bagi
para vendor yang semakin
mendapatkan kemudahan
dalam memperoleh dukungan

pembiayaan maupun fasilitas
perbankan lainnya.
“Kami optimis kerjasam
ini akan meningkatkan
kapasitas vendor untuk
memenuhi kebutuhan Per
tamina EP. Apalagi vendorvendor tersebut mendapat
rekomendasi Pertamina EP
sehingga memungkinkan
diperolehnya skema pem
b i a y a a n y a n g m e n g u n 
tungkan,” jelas Fransiska.•IRLI
KARMILA

Mesin Kapal untuk Nelayan Blanakan
SUBANG - Melaut sudah tradisi turun temurun bagi masyarakat
pesisir pantai utara di Blanakan, Subang, Jawa Barat ini, selain
kebiasaan bertanam padi di sawah. Seperti halnya Supardi
(61) dan Sanda (58) yang sudah lebih dari separuh umurnya
dihabiskan mencari ikan di perairan utara Jawa Barat ini.
Kedua nelayan yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa
(KUD) Mandiri Intimina Fajar Sidik tersebut sedang berbahagia
karena mendapatkan mesin kapal baru. “Kami bangga dan
bahagia mendapatkan tambahan mesin kapal ini, sudah lama
saya menginginkan mesin ini, agar saya bisa melaut lebih tengah
lagi,” jawab Supardi dan Sanda usai menerima kredit bergulir
penyediaan mesin kapal ini.
PHE ONWJ bersama KUD Mandiri Intimina Fajar Sidik
sejak tahun 2007 sudah menjalin kemitraan salah satunya
berupa pengadaan mesin kapal buat para nelayan yang ada
di Blanakan, Subang, jawa Barat. “Ini adalah mesin kapal yang
ke-60 yang kami serahkan,” tutur Senior Manager Human
Resources and Relations ONWJ, Merita Widaningrum saat
menyerahkan bantuan mesin kapal.
Semua penyediaan perangkat ini berupa kredit bergulir, dan
yang berhak mendapatkan fasilitas kredit bergulir ini adalah
para nelayan yang tergabung di KUD ini. Sudah lebih dari 500
nelayan yang tergabung di KUD Intimina Fajar Sidik ini.

Foto : TATAN AGUS RST
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Sinergi yang dijalin antara perusahaan dengan masyarakat
sekitar daerah operasi juga bisa menekan bahkan menurunkan
tingkat kriminal di sekitar daerah operasi. “Kami siap menjaga
anjungan, dan akan mengingatkan teman-teman sesama
nelayan untuk saling mengawasi,” jawab Supardi.
Hal senada diungkapkan Community Development
Coordinator PHE ONWJ Kun Sudaryoko, “Tindak kriminal
di sekitar anjungan bisa diminimalkan, karena para nelayan
sekaligus bisa menjadi “pengaman” daerah operasi, mereka
akan lapor ke pihak KUD bila melihat tindak kriminal,” ujar Kun
Sudaryoko.•Tatan Agus RST

MUSI RAWAS - Musi Rawas-PT Pertamina
EP Field Pendopo melaksanakan sosialisasi
tajak sumur MSI MTN-8 sekaligus peresmian
penajakannya di Desa Ciptodadi II Kecamatan
Sukakarya Kabupaten Musi Rawas, (18/4).
Peresmian tajak sumur ditandai dengan
penekanan tombol sirine secara serempak
oleh Sekretaris Dinas Pertambangan Ramlan,
Camat Sukakarya Sarjani, Kapolsek Jayaloka
AKP Andre Kerly Mardi, dan Pjs. Field Manager
Pendopo M Nur.
Sumur MSI MTN-08 adalah sumur
pengembangan struktur Musi Timur dengan
target kedalaman 1.000 m. Kegiatan pemboran
ini menggunakan menara bor Rig HD 40 milik
PT Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI)
dan direncanakan akan berlangsung selama
21 hari.
Sekretaris Dinas Pertambangan Ramlan
berharap PT Pertamina EP Field Pendopo
dapat meningkatkan hubungan baik dengan
masyarakat sekitar, terutama di wilayah operasi
Perusahaan.
Hal tesrebut sesuai dengan keinginan
perusahaan. M. Nur menjelaskan, keberhasilan
Pertamina EP Field Pendopo dalam mengeks
ploitasi sumber energi minyak dan gas tak
lepas dari dukungan seluruh masyarakat dan
Pemerintah. “Kami memohon bantuan dan kerja
sama seluruh instansi terkait serta masyarakat
untuk bersama-sama menjaga aset negara.
Sebagai BUMN, Pertamina selalu berusaha
memberikan kinerja terbaik demi kemajuan
bangsa Indonesia,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Pertamina
memberikan bantuan berupa material bangunan,
bibit ternak, dan peralatan olahraga untuk
masyar akat di sekitar pemboran. Bantuan
tersebut secara simbolis diserahkan oleh
Ramlan didampingi Sarjani dan M Nur. Bantuan
bagi Desa Ciptodadi I dialokasikan untuk PAUD
Mawar, SD Kutobaru, Masjid Ciptodadi dan
Pura. Sementara di Desa Ciptodadi II alokasi
bantuan untuk kelompok tani Doa Ibu, balai
desa Talang Sindang, dan Karang Taruna. Desa
Sugihwaras mendapat bantuan untuk Majid
Nurul Huda, Kelompok Tani Mega Jaya, dan
Masjid Al Mukarom. Sedangkan bantuan di
Desa Bangunrejo untuk Gereja St. Paulus dan
kelompok Karang Tani.•PEP FIELD PENDOPO
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Pertagas Kerja Sama
dengan Perusahaan Korea
JAKARTA - Direktur Utama
Pertagas Gunung Sardjono
Hadi dan Vice President, Head
of Business Development
Divison SK E&S Park Young
Soo menandatangani Memo
randum of Agreement (MoA)
di Kantor Pusat Pertamina
Gas pada 13 April 2012. Kerja
sama tersebut dimaksudkan
untuk mengembangkan
potensi bisnis distribusi gas
di wilayah Jawa Tengah
dan bisnis terkait di luar In
donesia.
Kerja sama ini diawali
dengan Memorandum of
Understanding (MoU) pada
2010. Selanjutnya dibentuk
tim joint study untuk mela

kukan survei pasar gas bumi di
Jawa Tengah. Hasilnya cukup
menjanjikan, yaitu adanya
permintaan pasokan gas
dari Sango dan Tossa sekitar
7,5 MMSCFD. Pasokan
gas diharapkan berasal da
ri FSRU Jawa Tengah yang
saat ini dipersiapkan pem
bangunannya oleh Pertagas.
Kerja sama yang terjalin
antara Pertagas dengan
perusahaan city gas terbesar
di Korea Selatan ini diharapkan
dapat meningkatkan pe
luang bisnis bagi kedua
perusahaan di masa depan
dan berkontribusi positif bagi
perkembangan ekonomi ke
dua negara.•PERTAGAS

Foto : PERTAGAS

PEP Field Pendopo
Tajak Sumur MSI
MTN-08
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Pertamina EP Angkat Produksi Migas KTI
Tembus 11.690 BOPD
Jakarta – PT Pertamina EP (PEP) berhasil meningkatkan
produksi minyak di Kawasan Timur Indonesia (KTI) hingga
menembus angka 11.690 barel minyak per hari (BOPD).
Angka produksi tersebut lebih tinggi dibandingkan angka
produksi sebelumnya sebesar 9.539 BOPD. Lapangan Bunyu
memberikan kontribusi terbesar terhadap selisih peningkatan
produksi yang mencapai 2.151 BOPD tersebut.
Presiden Direktur PEP Syamsu Alam menegaskan, prestasi
ini menjadi catatan penting bagi PEP. “Kawasan Timur Indonesia
telah bangkit dan memperkuat optimisme peningkatan produksi
minyak di tengah fenomena penurunan produksi secara alamiah.
Keberhasilan produksi ini telah berada di atas target produksi
8.008 BOPD atau lebih dari 45%,” ujarnya.
Keberhasilan tersebut didapat dari peningkatan produksi
yang terjadi di lapangan-lapangan Pertamina di Region KTI.
GM Region KTI Satoto Agustono menjelaskan kontribusi dari

lapangan Bunyu sebesar 8.460 BOPD, Sangatta sebesar 2.091
BOPD, dan Papua sebesar 1.139 BOPD. “Bunyu memberikan
kontribusi cukup signifikan dengan keberhasilan pemboran
sumur BN-26. Kami bersyukur pencapaian tersebut bisa
meningkatkan produksi migas di kawasan ini,” ujarnya.
Upaya peningkatan produksi di Kawasan Timur Indonesia
dilakukan melalui optimasi produksi minyak dengan menerapkan
perubahan pada sebagian metode lifting dari gas lift system ke
ESP (electrical submersible pump), kegiatan pemboran pe
ngembangan, dan eksplorasi.
Dalam melaksanakan kegiatan operasi di Region KTI,
PEP dihadapi pada tantangan penurunan produksi sekaligus
persoalan air terproduksi yang cukup tinggi. Satoto menjelaskan
bahwa Pertamina EP menerapkan metode pengelolaan air
terproduksi dengan metode injeksi air sehingga mewujudkan
kegiatan operasi yang ramah lingkungan.•PEP

PHE Bantu Masyarakat Gresik dan Bangkalan
JAKARTA - Komitmen PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai
salah satu anak perusahaan PT Pertamina (Persero) mewujudkan
kepedulian perusahaan dan tanggung jawab sosial khususnya
kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasi
melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) kembali
terbukti.
Salah satu anak perusahaan PHE, yaitu PT Pertamina
Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) menyerahkan
bantuan alat kesehatan berupa satu unit mobil Ambulance
kepada masyarakat Bangkalan dan lima unit inkubator kepada
masyarakat Gresik. Bantuan tersebut diserahkan oleh Direktur
Utama PT Pertamina Hulu Energi, Salis S. Aprilian kepada Bupati
Bangkalan dan Bupati Gresik yang dilakukan secara terpisah
(15/3). “Program CSR ini diharapkan dapat meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat dari segi sarana dan prasarana
penunjang mobilitas kesehatan,” ujar Salis.
Di lain kesempatan, Manager Relation & Administrasi Kor
porat PHE Sugeng Haryanto menyatakan,“Hubungan baik

Foto : PHE
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antara perusahaan dengan stakeholder sangat dibutuhkan guna
menunjang kelancaran kegiatan operasi”.
“Hal ini merupakan wujud dari keseriusan PHE dalam
mengelola program CSR yang ditujukan kepada masyarakat
khususnya yang berada di daerah sekitar wilayah operasi,”
tambah Sugeng.•PHE
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Dirut Pertamina
Terima Presiden
Kazakhstan
Foto : MARLODIEKA

BONTANG - PT Pertamina
(Persero) sebagai perusahaan
energi di Indonesia siap men
jadi tulang punggung bagi
upaya pemanfaatan gas bumi
domestik seiring penyelesaian
berbagai proyek infrastruktur
penerima gas alam cair
(Liquefied Natural Gas/LNG).
Direktur Gas, Hari Karyuliarto
mengatakan pengapalan
LNG Bontang untuk domestik
merupakan tonggak penting
dan bersejarah bagi upaya
bangsa Indonesia dalam
membangun kemandirian dan
ketahanan energinya.
Pemanfaatan gas meru
pakan hal yang harus dijawab
dengan pemenuhan segera
kebutuhan infrastruktur
gas bumi yang terintegrasi,
mengingat Indonesia yang
merupakan negara kepulauan
dan jarak antara sumber gas dan
konsumen yang terpisahkan
oleh lautan luas. “Melalui
Nusantara Regas, FSRU

Foto : KUNTORO

Pertamina Siap Suplai Gas
untuk Domestik

Pengapalan LNG Bontang untuk domestik, milestone kemandirian dan ketahanan energi Indonesia.

Regas Satu telah berlabuh
di Teluk Jakarta, Jawa Barat
dan siap difungsikan. Dan hari
ini pengapalan perdana LNG
domestik untuk FSRU Jawa
Barat tersebut diwujudkan dan
patut dicatat sebagai sejarah
dalam mencapai cita-cita

kemandirian dan ketahanan
energi nasiona,” terang Hari
pada pengiriman LNG Bontang
ke Jakarta, pada (25/4).
Pengiriman LNG oleh PT
Badak NGL Bontang ke Teluk
Jakarta ini menggunakan
kapal tanker LNG Aquarius

berbobot mati 125.000 DWT.
Tanker ini dulunya digunakan
untuk ekspor pertama kali ke
luar negeri, 1 Agustus 1977.
“Hari ini sejarah kembali
mencatat kapal tersebut juga
digunakan untuk pengiriman
LNG domestik pertama kali
ke Teluk Jakarta “ kata Plh
Direktur Utama PT Badak NGL,
Sutopo.
LNG ini dikirim ke Teluk
Jakarta untuk proyek Floating
Storage Regasification Unit
(FSRU) Jawa Barat sebanyak
11,75 juta metrik ton selama
11 tahun, yang dioperatori
oleh PT Nusantara Regas.
Proyek FSRU Teluk Jakarta
ditujukan untuk mendukung
program pemerintah guna
melakukan diversifikasi
energi untuk mengatasi
tantangan keberlanjutan
energi di masa mendatang.
Dengan FSRU, Nusantara
Regas juga dapat mencari
pengembangan potensi bisnis
lain untuk meningkatkan dan
mengoptimalkan nilai FSRU
tersebut.
Permintaan gas domestik
pada 2009 mencapai 3.500
mmscfd dan akan meningkat
menjadi 4.700 mmscfd pada
2015. Hal ini dipicu oleh
program pemerintah untuk
merevitalisasi pabrik pupuk
guna meningkatkan keta
hanan pangan, opt imalisasi
pemanfaatan gas bumi untuk
pembangkit listrik, permintaan
bahan baku industri, serta
program konversi BBM ke
BBG untuk transportasi dan
rumah tangga.•MARLODIEKA

JAKARTA - Dirut Pertamina Karen Agustiawan
menerima kunjungan Presiden Kazakhstan Nursultan
Nazarbayev yang mengunjungi booth Pertamina
dalam acara Exhibition and Presentation of Leading
Indonesia Companies. Acara berlangsung di Bali
Room Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (13/4).
Sebelum Presiden Kazakhstan, telah datang
juga Menteri Perindustrian RI MS Hidayat, Menko
Perekonomian RI Hatta Rajasa, Menteri ESDM Jero
Wacik, dan juga CEO KazMunaiGaz Lyazzat Kiinow.
KazMunaiGaz adalah BUMN-nya Kazakhstan
dalam industir minyak dan gas.
Karen menyatakan bahwa kunjungan Presiden
Nursultan merupakan bagian dari penjajakan bisnis
antara Indonesia dan Kazakhstan. Khusus untuk
bisnis minyak, Pertamina melihat peluang di sektor
hulu dan hilir.
Menurut Karen, peluang di hulu cukup besar,
karena masih banyak aset yang belum optimal,
sehingga produksinya masih bisa ditingkatkan.
“Belum banyak yang mengetahui potensi
Kazakhstan ini, sementara kita sudah evaluasi
bahwa potensinya cukup besar, “ kata Karen.
Karena mengakui bahwa tidak tertutup
kemungk inan untuk melakukan merger dan
akuisisi, namun untuk itu Pertamina hanya mau
berhubungan dengan KazMunaiGaz. Pertamina
pun sudah meminta data dari KazMunaiGaz (NOC
Kazakhstan) tentang aset yang produksinya di
atas 50.000 bopd.
Selain hulu, Pertamina juga meliirik peluang
di sektor hilir, khususnya kerjasama membangun
kilang. Rencananya kilang akan dibangun di
Kazakhstan, diolah dan dipasarkan di sana pula.
“Nah, hasil penjualan itu nanti bisa kita swap untuk
membeli crude atau produk di tempat yang lain,”
ujar Karen.
Pertamina ikut dalam acara pameran tersebut,
yang dimaksudkan untuk menjalin hubungan
bisnis antara Indonesia dengan Kazakhstan,
negara bekas pecahan Uni Soviet. Perusahaanperusahaan yang lainnya, ialah Dirgantara
Indonesia, Indofood Sukses Makmur, House of
Indonesia by Smesco, Achilles Radial, Inti, Ibris
Energy, Smart Agribusiness and Food, Wijaya
Karya, Indofarma dan Pemda Jawa Barat. Booth
Pertamina menempati dua kaveling, persis di depan
pintu masuk.•URIP HERDIMAN KAMBALI

