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MarketUpdate

Indonesia kembali menjadi primadona bagi para pelaku
pasar keuangan dan industri global menyusul kenaikan
peringkat utang luar negeri jangka panjang Pemerintah ke
level investment grade oleh Moody’s Investors Service (18/1),
setelah sebelumnya memperoleh kenaikan peringkat yang
sama dari Fitch Ratings (16/12). Padahal pekan lalu, lembaga
pemeringkat global Standard & Poor’s (S&P) menurunkan
peringkat utang luar negeri jangka panjang dari 9 negara di
Eropa, termasuk dua negara besar yakni Perancis dan Italia
(lihat tabel). S&P juga memangkas peringkat European Financial
Stability Facility (EFSF) yang merupakan institusi pembiayaan
di kawasan Uni Eropa. Penurunan peringkat dilakukan seiring
dengan krisis sistemik akibat krisis utang, pelemahan ekonomi,
penurunan kualitas kredit dalam Eurozone, serta penanganan
defisit anggaran yang dipandang belum efektif.

Naiknya rating Indonesia di tengah penurunan peringkat
negara-negara lain merupakan sinyal positif dan menjadikan
Indonesia sebagai sasaran investasi yang menarik bagi investor
asing. Pelaku pasar keuangan dan industri berharap Indonesia
dapat lebih bertahan (resilient) dari potensi penurunan
pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara-negara lain.
Namun demikian, Indonesia dituntut untuk meningkatkan
pembangunan infrastruktur, yang selama ini menjadi salah
satu hambatan bagi investor.
Sebagai BUMN besar di Indonesia, disinilah peran
Pertamina. Pertamina diharapkan menjadi motor pembangunan
di dalam negeri khususnya pada sektor energi. Selain melalui
investasi berupa pembangunan infrastruktur dan kegiatan
operasional, Pertamina mampu menggerakkan roda
perekonomian di Tanah Air melalui multiplier effect antara lain
terbukanya lapangan kerja, tumbuhnya bisnis pendukung,
serta kontribusi pajak dan retribusi. Hal tersebut pada akhir
nya dapat meningkatkan daya beli masyarakat (domestic
consumption) dan investasi domestik, sehingga mampu
mengimbangi potensi penurunan ekspor akibat melemahnya
permintaan dari luar negeri. Melihat besarnya pengaruh
Pertamina, perusahaan diharapkan mampu memenuhi
target investasi melalui belanja modal (capital expenditure)
yang telah ditetapkan, terutama pada proyek-proyek yang
turut mendukung program Pemerintah dalam Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia
2012.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.

Vice President Pelumas Pertamina
Supriyanto DH memberi sambutan
pada pemasaran perdana pelumas
Pertamina ke 26 provinsi China.

Pelumas Pertamina
Serbu Pasar China
PT Pertamina (Persero) kembali melebarkan sayapnya,
masuk ke pasar pelumas di 26 provinsi China. Potensi pasar
China yang menjanjikan, diperkirakan bisa menjangkau
penjualan pelumas hingga 5 juta liter, pada tahun 2015.

SHANGHAI - Pemasaran perdana Pelumas Pertamina di 26
provinsi China secara resmi dilakukan di Mandala Garden, di
kawasan elit di pinggir kota Shanghai, Senin (9/12). Country
Distributor, Tengyu Trading (Shanghai) Co.Ltd ditunjuk sebagai
distributor Pelumas Pertamina ke 26 Provinsi tersebut.
Produk yang dipasarkan meliputi Pertamina Fastron atau
Pertamina SuTeLong (bahasa Mandarin), yang menyasar
konsumen kelas atas (top tier) di China. Fastron yang telah
mendapatkan pengakuan kualitasnya dari beberapa produsen
kendaraan terkemuka seperti Mercedez Benz dan BMW ini,
dipasarkan dalam kemasan 4 dan 5 liter. Variannya antara lain
Fastron Gold 5W-30, Fastron Techno 15W-50 dan 10W-40 untuk
kendaraan berbahan bakar bensin, serta Fastron Diesel 15W-40
untuk kendaraan berbahan bakar solar.
“China merupakan negara ke 19 pemasaran pelumas
Pertamina di luar negeri, dimana pangsa pasar China mencapai
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peran pertamina dalam mendukung
perekonomian indonesia

10 kali lebih besar dari pasar Indonesia,”ujar VP pelumas
Pertamina, Supriyanto DH . Sebagai salah satu pasar otomotif
terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi China yang saat ini
maju cukup pesat menjadi peluang baik bagi Pertamina untuk
dapat meraih target penjualan hingga 1 juta liter pada tahun
pertama.
China saat ini memiliki potensi pasar 10 kali dari pasar
Indonesia. Dengan perkiraan pertumbuhan kendaraan 6-7%
pertahun, diharapkan pada tahun 2015 bisnis pelumas
Pertamina di China dapat mencapai hingga 5 juta liter/tahun.
“Kami optimis pasar China dapat menerima produk Pertamina,
karena kualitas produk dan layanan yang kami tawarkan sangat
menjanjikan,”tambah Supriyanto.
Pelumas Fastron Pertamina dibuat dari bahan baku base oil
synthetic (Du Base Grade 4 dan 6) yang dikategorikan sebagai
Base Oil Group 3 plus, yaitu base oil yang memiliki keunggulan
kinerja yang prima pada temperatur sangat rendah. Tambahan
aditif yang digunakan juga di-supply dari perusahaan kelas
dunia, seperti Infenium sehingga menghasilkan pelumas kua
litas tinggi dengan viskositas index improver dan anti wear (anti
aus) serta anti oksidan, yang sangat bagus untuk mencegah
terjadinya oksidasi yang berlebihan.•MARLODIEKA/DEWI SRI UTAMI
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MISI
Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

TATA NILAI

PENDAPATAN
INVESTASI DPP 2011
LAMPAUI Rp 1 TRILIUN

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.
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Dalam mencapai visi dan misinya,
Pertamina berkomitmen untuk
menerapkan tata nilai sebagai berikut:
PENGANTAR REDAKSI :
Diusia ke-43, Dana Pensiun Pertamina (DPP) semakin
memperlihatkan kinerjanya. Kemajuan ini dapat dilihat dari
pendapatan investasi 2011 sebesar Rp 1,023 triliun atau
mencapai 125 % dari target Rencana Kerja Anggaran (RKA)
2011.
Berikut pemaparan mengenai perkembangan dan kinerja
DPP yang disampaikan oleh Presiden Direktur, Torang M.
Napitupulu dalam kesempatan perayaan HUT ke-43.

dengan kondisi di Pertamina selaku Pendiri DPP.
DPP akan terus meningkatkan layanan kepada para
pensiunan, karena layanan kepada para pensiunan adalah hal
yang utama dan penting untuk diberikan.
Bentuk pelayanan tersebut antara lain dengan memastikan
Manfaat Pensiun diterima tepat waktu, memberikan informasi baik
secara langsung maupun tidak langsung mengenai perkembangan
DPP melalui Customer Service Center, SMS Center, Website,
e-mail dan telepon serta meningkatkan kecepatan layanan.

Sejauh ini bagaimana kinerja Dana Pensiun Pertamina
di 2011? Tahun 2011, untuk pertama kalinya DPP berhasil
mencapai pendapatan investasi sebesar Rp 1,023 triliun, dengan
Return on Investment (ROI) sebesar 12,71% atau 20,16%
apabila memperhitungkan harga wajar/pasar (ROI dengan
SPI).
Angka Rp 1,023 triliun itu adalah pendapatan Investasi, dan
setelah dikurangi dengan biaya Investasi sebesar Rp 18 milyar
maka diperoleh hasil investasi sebesar Rp. 1,005 triliun.
Walaupun kinerja DPP pada tahun-tahun yang lalu juga
baik tapi pada tahun ini ada makna khusus karena pendapatan
investasi Rp 1 triliun itu tercapai, bahkan terlampaui. Portofolio
Investasi DPP untuk meraih pendapatan investasi sebesar Rp.1
triliun tersebut sesuai dengan Arahan Investasi yang ditetapkan
oleh Pendiri.

Prestasi apa yang telah diraih oleh Dana Pensiun
Pertamina? DPP pernah meraih penghargaan sebagai Dana
Pensiun Berkinerja Terbaik Pertama Kategori Aktiva Bersih di
atas Rp. 1 Triliun (untuk Dana Pensiun dengan Program Pensiun
Manfaat Pasti), menghasilkan pendapatan investasi yang selalu
baik (di atas RKA) dengan Rasio Kecukupan Dana (RKD) di
atas 100% walaupun besarnya kewajiban pembayaran Manfaat
Pensiun selalu meningkat.
Selain itu hasil audit atas Laporan Keuangan DPP selalu
mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), khususnya
sejak tahun 2008 s.d. 2010 (3 tahun berturut-turut) diaudit oleh
KAP Ernst & Young dengan opini selalu WTP. Tahun 2011 DPP
juga tetap diaudit oleh KAP Ernst & Young.
Pada tahun 2011, Pertamina menaikkan Manfaat Pensiun
kepada 43.000 orang yang menerima Manfaat Pensiun di bawah
Rp 2.000.000,-. Itulah sebahagian pencapaian yang cukup
penting di lingkungan DPP.

Bagaimana target untuk RKA di 2012 ini ? Pada tahun
2012 DP Pertamina ditargetkan lebih tinggi lagi pencapaian
investasinya oleh Dewan Pengawas. Jika tahun 2011 RKA
ditargetkan sebesar Rp 815 milyar, diperoleh hasil Rp 1 triliun
lebih, maka pada tahun 2012 ini ditargetkan Pendapatan
Investasi naik Rp 75 milyar dari tahun sebelumnya (naik 8,7 %)
menjadi Rp.885 milyar, dengan ROI sebesar 11%. DPP tetap
berupaya untuk mempertahankan pencapaian pendapatan
investasi di atas Rp.1 triliun.
Upaya apa yang akan dilakukan oleh DP Pertamina
untuk bisa mencapai target tersebut? DPP akan terus
melakukan aktivitas investasi dengan menerapkan prinsip
Good Pension Fund Governance (GPFG). Hal ini mengingat
bahwa dana yang dikelola merupakan dana para Peserta Aktif
dan Pensiunan sehingga harus dijaga dengan penuh amanah,
menempatkan dana di sektor investasi yang bisa menghasilkan
return yang baik, wajar dan juga aman.
Upaya dimaksud adalah dengan menempatkan dana di
portofolio obligasi pemerintah dan obligasi korporasi karena
merupakan tulang punggung atau backbone dari pendapatan
mayoritas dana pensiun. Juga mengintensifkan perdagangan di
bidang saham dengan tetap memperhatikan kondisi keamanan
dana karena portofolio saham adalah akselerator dalam
pencapaian pendapatan investasi.
DPP berupaya untuk menghasilkan return investasi yang
baik agar Pendiri mempunyai ruang dan momentum untuk
mengkaji kemungkinan kenaikan manfaat pensiun sejalan

Berapa jumlah pensiunan Pertamina saat ini ? Posisi
31 Desember 2011, jumlah pensiunan 46.066 orang dengan
pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 633 milyar setahun. Jumlah
Peserta Aktif 12.203 orang dengan penerimaan Iuran Normal
(iuran peserta dan iuran pemberi kerja) Rp. 104 milyar setahun.
Dari 46.066 orang tersebut, Pensiunan PT Pertamina (Persero)
43.198 orang dan 2.868 orang adalah Mitra Pendiri. Jumlah
tersebut bergerak dinamis karena setiap tahun ada sekitar 1000
orang pensiunan baru yang akan menambah kewajiban baru
bagi DPP.
Harapan apa yang diinginkan oleh DPP di usianya
yang ke-43 ? Harapan yang terus dibangun adalah mampu
mempertahankan pencapaian hasil investasi yang baik, dapat
membayar manfaat pensiun tepat waktu, meningkatkan layanan
secara terus menerus sejalan dengan semangat budaya berkinerja
tinggi (“The Spirit of High Performance Culture” ) yang menjadi
value DPP.
Budaya kinerja tinggi dimaksud yaitu : (1).High Return yaitu
mencapai hasil investasi di atas RKA dan bunga teknis; (2).
High Service Level, yaitu selalu memberikan layanan terbaik
kepada para pensiunan dan (3).High Internal Sinergy yaitu
meningkatkan kapabilitas dan potensi seluruh jajaran DPP untuk
mampu memberikan hasil terbaik. Pencapaian tersebut dilandasi
dengan high corporate value yaitu jujur, santun, berintegritas, dan
profesional.•IRLI KARMILA

EDITORIAL

Menjaga
Kepercayaan
Konsumen
Gebrakan Pertamina menyerbu pasar
pelumas di China 9 Januari lalu, menjadi titik
awal merebut pasar pelumas di negeri tirai
bambu. Pelumas dengan produk Fastron
berani masuk ke China, berarti telah siap
amunisi untuk bersaing dengan produk lokal
maupun produk asing yang sudah eksis
disana. Amunisi yang dibutuhkan tidak sekedar
strategi pemasaran,tetapi diperlukan juga
bukti keandalan produk, dan yang terpenting
adalah kualitas produk yang terus dijaga.
Karena dengan kualitas terjaga, kepercayaan
konsumen akan tertanam dan membuat produk
terus dicari berapapun harganya.
Soal keandalan produk, tak perlu
dipertanyakan lagi. Fastron telah terbukti
keandalannya melalui Ekspedisi Fastron Euro
Asia yang menempuh jarak hingga 27.000
KM. Bukti nyata kualitas Fastron yang dapat
diandalkan menghadapi kondisi medan jalan,
perubahan cuaca yang ekstrim, dan akselerasi
kecepatan tinggi selama perjalanan melintasi
23 negara.
Yang kedua, modal kepercayaan sudah
ditangan. Wilfred Leong perwakilan Country
Distributor Fastron di China saat pemasaran
perdana, dengan tegas menyampaikan
Fastron sebagai produk yang berkualitas
tinggi. Bahkan ia yakin Fastron dengan nama
produk berbahasa Mandarin Su Te Long
bisa bersaing di pasar China. Tak tanggungtanggung, Tengyu Trading (Shanghai) Co. LTd,
memasarkan Fastron ke 26 provinsi di China.
Bicara tentang kepercayaan merupakan
kunci sukses usaha pemasaran. Memelihara
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Tim External Communications

Membumikan Pertamina Kembali
Komunikasi adalah kegiatan menyampaikan informasi yang
berasal dari kata latin communis yang berarti berbagi. Namun
komunikasi baru bisa dikatakan efektif apabila si penerima
informasi memahami isi pesan dari yang mengirimkan. Umpan
balik atau feed back adalah bukti nyata bahwa komunikasi efektif
terbangun antara kedua belah pihak.
Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia mengetahui
Pertamina sebagai salah satu BUMN yang sudah berkiprah
semenjak Republik ini berdiri dan merupakan perusahaan
terbesar di Indonesia, namun ironisnya masih banyak masyarakat
yang belum mengetahui fungsi dan peranan bahkan produkproduk dari Pertamina itu sendiri. Sebagian besar masyarakat
masih beranggapan bahwa Pertamina itu hanya sebatas SPBU,
tidak dikenal sebagai BUMN energi milik anak bangsa yang
menyumbangkan pajak terbesar bagi Negara ini. Tercatat hingga
November 2011 setoran pajak Pertamina sebesar Rp 50,9 trilliun
atau dua setengah kali lebih besar dari perkiraan keuntungan
Pertamina 2011.
Dikenal, Terkenal, dan Dicintai adalah komunikasi yang
sedang dibangun kepada stakeholders dari kalangan grass
root atau akar rumput. Sebagai insan Pertamina, pernahkah
kita bertanya? Sudah sejauh apa perusahaan yang kita cintai
ini juga dikenal bahkan dicintai oleh stakeholders-nya? Masih
banyak anggapan khususnya di kalangan grass root bahwa
merk pelumas Top-0ne adalah milik Pertamina, Exxon adalah
bagian dari usaha Pertamina. Dan hal-hal lain yang masih salah
kaprah sehingga Pertamina melalui External Communications
perlu melakukan komunikasi untuk memperkenalkan dan
membumikan Pertamina.
Dalam satu tahun terakhir External Communication sudah
menjalankan program kerjanya, diantaranya adalah melakukan
pendekatan dan komunikasi kepada external stakeholders
perusahaan yang di antaranya adalah Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM),
Legislatif, Intelligence, Militer & Kepolisian, Pondok Pesantren,
dan lainnya yang berhubungan erat dengan perusahaan. Semua
hal ini bertujuan untuk membina hubungan baik dan memperluas
jaringan sehingga pada akhirnya stakeholders tersebut dapat
kita sinergikan sebagai mitra perusahaan sekaligus sebagai
supporter perusahaan.

kepercayaan berbagai pihak sangatlah penting.
Karena kepercayaan menjadi landasan dalam
berbisnis mulai dari distributor, relasi hingga di
tingkat konsumen selaku pengguna langsung
produk.
Jika kepercayaan tersebut dijaga terus
akan memberikan sugesti positif bagi produk
Pertamina. Tentu saja secara tidak langsung
berimbas pada upaya pencapaian target
penjualan di tahun pertama sebesar 1 juta
liter, atau setara dengan 2% pasar pelumas
China.
Ibarat pepatah tuntutlah ilmu sampai
ke negeri China, maka pemasaran Fastron
di China bisa menjadi bahan pelajaran bagi
Pertamina dalam memasarkan produk –produk
lainnya ke mancanegara. Tidak terbatas pada
pelumas saja.
Namun lagi-lagi harus diimbangi dengan
upaya menjaga kepercayaan tadi. Jangan
sampai kepercayaan yang didapat disia-siakan
hanya karena mengejar target penjualan tanpa
memperhatikan kualitas produk. Jangan sampai
sesuatu yang dibangun dengan baik akhirnya
runtuh sia-sia hanya karena mengabaikan
kualitas.•
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Sejak enam bulan yang lalu kami dari External Communications
melakukan pendekatan khusus kepada pondok-pondok pesan
tren yang tersebar di jalur (pantura) pantai utara pulau jawa dan
daerah Jawa Timur yang dikenal dengan daerah tapal kuda,
khususnya di wilayah yang akan dibangun proyek pipanisasi
Pertagas dan rencana pembangunan kilang di Tuban. Dalam
membangun komunikasi terlebih dahulu dilakukan mapping
atau pemetaan ipoleksosbudhankam untuk mengetahui peta
kekuatan pondok-pondok pesantren yang memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap proyek-proyek yang sedang dijalankan
oleh perusahaan.
Awalnya kami membina komunikasi dengan tokoh-tokoh yang
memiliki peranan yang sangat vital keberadaannya di masyarakat
seperti tokoh agama, komunikasi yang dilakukan dengan
cara berkunjung atau bersilaturahmi ke pondok pesantren.
Dalam kesempatan itu kami dari tim External Communications
memberikan pemahaman dan penjelasan kepada tokoh-tokoh
agama, para santri bahkan warga masyarakat sekitar tentang
peranan dan fungsi Pertamina yang sangat vital bagi NKRI,
serta menjelaskan betapa energi merupakan hal yang sangat
mutlak dibutuhkan sebagai roda ekonomi suatu bangsa. Yang
perlu digarisbawahi adalah Pertamina merupakan Perusahaan
milik Bangsa Indonesia yang sahamnya juga dimiliki oleh rakyat
Indonesia. Sehingga sebagai warga Negara Indonesia yang baik
dan bertanggung jawab kita harus mendukung langkah-langkah
yang diambil oleh Pertamina. Karena pada akhirnya semua
langkah-langkah dan kebijakan yang diambil perusahaan adalah
untuk kesejahteraan bangsa dan Negara.

Pemberian bantuan melalui Corporate Social Responsibility
(CSR) maupun Small Medium Enterprise & Social Responsibility
(SME & SR) tidak serta merta membuat masyarakat loyal
namun perlu adanya program ‘perawatan yang intensif’
terhadap masyarakat. CSR dan SME & SR sekalipun memiliki
program tersendiri, namun akan lebih tepat apabila selalu
bergandengan dengan External Communications yang
memang tugasnya membangun komunikasi dengan seluruh
stakeholders dan penanganan kasus-kasus yang terjadi pada
saat pra-proyek, implementasi proyek, maupun pasca proyek.
Disamping itu CSR dan SME & SR perlu memberikan dukungan
yang sepenuhnya kepada tim advance yang dibentuk oleh
External Communications dalam rangka pengamanan praproyek, implementasi proyek, maupun pasca proyek.
Dengan terbina komunikasi dan hubungan yang baik
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, pengamanan
dan dukungan masyarakat akar rumput bagi bisnis Pertamina
kedepan yang akan mendorong kemandirian energi nasional
yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu kita harus dapat memanfaatkan hubungan tersebut
bagi kepentingan perusahaan, dan hal itu sudah terbukti
dengan turunnya tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat
dalam membantu menangani permasalahan-permasalahan
dalam proyek-proyek yang dihadapi oleh Pertamina.
Dalam tim sepakbola posisi yang paling prestisius adalah
seorang striker, karena tugasnya sebagai pencetak angka yang
akan membuat kemenangan timnya. Namun seorang striker
tanpa dukungan gelandang yang tangguh akan sulit untuk
dapat mencetak gol. Begitu pula External Communications
tanpa dukungan dari tim advance akan sulit untuk dapat
menerobos dinding pembatas yang ada antara Perusahaan
dengan kalangan grass root, disamping itu kita perlu bersinergi
dengan direktorat-direktorat yang ada di internal perusahaan
untuk mendapatkan data-data dan informasi yang akurat
tentang blueprint dari proyek tersebut, disamping itu kita
juga akan sangat terbantu apabila ada pihak intelligence
yang memberikan data dan informasi yang valid yang mereka
dapatkan dari lapangan, apalagi jika mendapatkan dukungan
dari opinion leader yang mayoritas berasal dari tokoh-tokoh
masyarakat dan tokoh-tokoh agama, niscaya semua cita-cita
dan rencana bisnis perusahaan kedepan dapat terlaksana
dengan maksimal.
Karena itu, fungsi Corporate Secretary melalui External
Communications harus lebih berani lagi mengambil peran
dalam penanganan proyek-proyek Pertamina dan bisa
senantiasa dilibatkan dari awal proses perencanaan proyekproyek, kedepannya juga diharapkan sebaiknya dalam
perencanaan proyek meminta opini atau pendapat dari External
Communication. Sehingga kami bisa memberikan gambaran
yang nyata tentang kondisi yang real di lapangan. Disamping
itu tim advance yang dimiliki bisa bergerak lebih awal dalam
melakukan mapping dan membuka jalur komunikasi. Hal
ini bertujuan agar potensi masalah yang akan timbul di
lapangan dapat diminimalisir (preventif) sehingga proyekproyek Pertamina dapat berjalan sesuai rencana dan target
yang sudah ditetapkan. External Communications juga harus
memiliki peranan tidak saja dalam penanganan kasus-kasus
yang terkait dengan proyek, tetapi juga dengan kasus-kasus
lainnya yang dihadapi oleh perusahaan.
Hingga sekarang External Communications masih terus
melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan tokohtokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Meskipun kami
melakukan pendekatan non struktural, tetapi ada bukti nyata
dukungan dari salah seorang kyai yang ketika beliau berada di
masjid Nabawi menelepon tim External Communications dan
mendoakan Pertamina agar menjadi perusahaan yang lebih
besar lagi dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Beliau
juga mendoakan agar blok Mahakam kembali dikelola oleh
negara atau Pertamina.•

ESDM AKAN UBAH ASUMSI
PRODUKSI JADI MINYAK EKUIVALEN
JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Kementerian
ESDM tengah merumuskan perubahan penetapan
asumsi produksi terjual (lifting) minyak mentah
dan kondesat, yang semula menggunakan
ukuran barel per hari menjadi barel minyak
ekuivalen. Selain itu, Kementerian itu juga tengah
merencanakan penetapan target dalam APBN
bukan lagi lifting, tetapi penerimaan negara.
Sesama ini penetapan target lifting yang dilakukan
pemerintah tidak pernah terealisasi. Dirjen Migas
Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan
dengan perubahan asumsi lifting tersebut,nantinya
penerimaan negara akan dihitung berdasrkan
total volume migas. “Ini memang masih wacana.
Kami akan mengupayakan supaya bisa tercapai.
Menteri ESDM sudah mengatakan bagaimana
yang menjadi target itu jangan lifting, tetapi
penerimaan negara sehingga bisa mengatur dan
mengerem sendiri harga crude oil, harga gas, dan
cost recovery,” ujarnya.

PERTAMINA SERIUS BIDIK
BLOK MASELA
JAKARTA (Investor Daily) – Pertamina melalui
anak usahanya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE),
sangat serius untuk bisa masuk ikut mengelola
Lapangan Abadi di Blok Masela, Laut Timor.
Rencananya PHE akan masuk ke Blok Masela
dengan membeli sebagian saham milik Inpex
Masela Ltd, anak usaha perusahaan migas asal
Jepang, Inpex Corporation Ltd. Direktur Utama
PHE Salis Aprilian mengungkapkan rencana
masuk ke Blok Masela telah dibahas di internal
perseroan. “Dimana ada kesempatan yang cukup
menguntungkan, kami pasti akan berusaha
untuk masuk,” ujar Salis. Masuknya PHE ke Blok
Masela sangat bergantung dari kesepakatan
pengembangan blok tersebut. Saat ini, saham
Blok Masela dimiliki Inpex Masela sebsar 60%.
Sisanya dimiliki perusahaan migas asal Belanda,
Shell Upstream Overseas Services Ltd (30%), dan
PT Energi Mega Persada Tbk (10%).

PEMERINTAH HARUS TEGAS SOAL
PEMBATASAN BBM SUBSIDI
JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah diminta
segera menegaskan keputusannya terkait
pemberlakuan dan mekanisme pembatasan
konsumsi BBM bersubsidi jenis Premium
yang akan diberlakukan secara bertahap di
wilayah Jawa-Bali mulai 1 April 2012. Kebijakan
pengaturan BBM bersubsidi tersebut merupakan
amanat UU No. 22 tahun 2011 tentang APBN
2012. Sesuai amanat UU APBN 2012, aturan
penerapan pembatasan BBM harus dijalankan,
mengingat pembengkakan subsidi BBM terus
terjadi setiap tahunnya. “Ketegasan pendirian
pemerintah itu harus dituangkan dalam Peraturan
Presiden (Perpres) yang merupakan revisi dari
Perpres 55 tahun 2005 dan Perpres No. 9
tahun 2006 tentang Pengaturan dan harga BBM
bersubsidi di dalam negeri yang hingga kini belum
diterbitkan,” kata Sofyano Zakaria, Direktur
Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi). Sofyano
juga meminta kalangan DPR untuk memberikan
dukungan politik karena keberadaan UU tentang
APBN 2012 dilakukan berdasarkan kesepakatan
antara pemerintah dan legislatif.•RIANTI OCTAVIA

No. 04

SOROT

Tahun XLVIII, 23 Januari 2012

4

Belajar dari OPEC
untuk Go Internasional
JAKARTA – Kemampuan
Pertamina dalam mengelola
beberapa blok migas seperti
blok West Madura Offshore
(WMO) dan Offshore North
West Java (ONWJ) berimbas
kepada produksi migas yang
terus meningkat.
Prestasi tersebut tidak
menjadikan Pertamina untuk
sekedar bersaing di domestik
saja namun Pertamina terus
berusaha untuk meraih
pangsa pasar internasional.
Salah satu cara awal
yang dilakukan Pertamina
adalah dengan melakukan
knowledge sharing mengenai
Organization of the Petroleum
Exporting Countries (OPEC)

sebagai Organisasi Negaranegara Pengekspor Minyak
Bumi.
Knowledge sharing ini
bertujuan untuk mengetahui
lebih jauh tentang bagaimana
cara menegosiasikan ma
salah-masalah mengenai
prod uksi, harga dan hak
konsesi minyak bumi dengan
perusahaan-perusahaan
minyak anggota OPEC.
Knowledge sharing OPEC
ini berlangsung di Ruang
Enduro Lantai 21 Kantor
Pusat Pertamina, Kamis (5/1).
Hadir dalam kesempatan
tersebut Petroleum Fiscal
Policy Analyst OPEC, Benny
Lubiantara, SVP Corporate

Invenstment & Business
Development, Direktur Utama
PHE Salis S. Aprillian dan tim
management direktorat hulu.
“Dalam sharing session
ini kita menguraikan penga
laman di OPEC yang bi
sa diimplementasikan di
Indonesia khususnya me
ngenai peran Pertamina ter
kait dengan produksi blok
yang dikelola oleh Pertamina
semakin meningkat dan te
rus berkembang,” ungkap
Benny.
Benny mengatakan lang
kah yang harus dilakukan oleh
Pertamina agar lebih maju
lagi adalah segi SDM yang
berk ualitas, meningkatkan

eksposur di dunia internasional
karena bisnis migas bersifat
interlink antar domestik dan
internasional.
Lebih lanjut Salis S.
Aprillian juga menilai know
ledge sharing ini membawa
manfaat besar bagi kemajuan
Pertamina terutama di Direk
torat Perencanaan Investasi
& Manajemen Risiko dan
Direktorat Hulu dapat menge
tahui kondisi dan perbedaaan
kontrak di negara penghasil
minyak.
“ Ini peluang bagi Perta
mina untuk melihat peluangpeluang bisnis migas di luar
negeri,” kata Salis.•IRLI KARMILA

Tenaga Ahli Telkom Pelajari Musicool
Jakarta – Pertamina meng
adakan pelatihan pengenalan
HCR-Musicool kepada
tenaga-tenaga ahli dari PT
Telkom, Tbk. Sebanyak 50
peserta diberikan penjelasan
mengenai produk ramah ling
kungan produksi Refinery
Unit (RU) III Plaju. Pelatihan
dilakukan di Laboratorium
Research and Development
Pertamina, Pulo Gadung
Jakarta, Senin (19/12/2011).
Menurut Gas Product
Marketing Manager Perta
mina, Adi Haryono, pelatihan
ini merupakan kelanjutan
dari perjanjian kerja sama
Pertamina dengan Telkom
beberapa waktu lalu. “Pela
tihan pengenalan produk
ramah lingkungan dan hemat
energi Musicool ini selain
sebagai media promosi pro

duk-produk Pertamina, juga
merupakan sinergi antar
BUMN,” ujarnya.
Adi menjelaskan peng
gunaan Musicool sudah
dilakukan di perkantoran
Pertam ina, seperti gedung
Utama, gedung Annex,
gedung Perwira, gedung
Sario, gedung SPI – Kramat
Raya, gedung Stasiun Radio
Tomang, gedung Stasiun
Radio Cengkareng, dan
gedung Logistik Sunter.
“Mengganti refrigerant
AC ke Musicool yang ramah
lingkungan telah memberikan
kontribusi mengurangi emisi
gas CO2 sebesar 913.088,56
kg atau 913.1 metrik ton per
tahun. Ini menunjukkan bahwa
Pertamina telah menjalankan
komitmen dan kepeduliannya
terhadap dampak lingkungan,

Foto :WAHYU NUGRAHA RUSLAN
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Pelatihan untuk tenaga ahli Telkom sebagai upaya promosi produk Pertamina.

yang menjadikan perkantoran
green,” papar Adi.
Sementara itu, Asisten
Engineering Telkom, Walid
Wahyudi mengatakan ke
giatan ini merupakan pilot
project bagi Telkom. Me
nurutnya, Telkom sendiri
telah menggunakan produk
Musicool sebagai pengganti
dari refrigerant air conditioners.

Hal tersebut juga sejalan
dengan berbagai kebijakan
internasional mengenai upaya
penghapusan bahan-bahan
kimia perusak ozon.
“Dengan menggunakan
refrigerant hidrokarbon (Mu
sicool) penghematan cukup
besar yakni mencapai 15-20
persen,” ujar Walid.•NILAWATI
DJ

Angkasa Pura Benchmark ke Pertamina
Jakarta – Untuk keempat kalinya PT Angkasa Pura melakukan
studi banding ke Pertamina. Sebanyak 50 peserta yang terdiri
dari tingkat Madya diterima oleh Senior Vice President HR
Pertamina, Ahmad Bambang di Auditorium Pertamina Learning
Center, Simprug Jakarta, (20/12/2011).
Dalam kesempatan ini, SVP HR Pertamina Ahmad Bam
bang menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang dilaku
kan Pertamina untuk menjadi perusahaan kelas dunia. “Sejak
2006 lalu, kami sudah menggulirkan program transformasi
Pertamina. Perombakan dilakukan di seluruh lini mulai dari hulu
hingga hilir,” ungkapnya.
“Perubahan bukan pada fungsinya saja, tetapi juga

terhadap pekerjanya. Perubahan kultur adalah hal yang amat
sulit untuk dilakukan. Karena mengubah kebiasaan seseorang
tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan, perlu
kesabaran,” ujar Ahmad Bambang.
Hal utama yang dilihat Angkasa Pura adalah keberhasilan
Pertamina dalam menyelenggarakan Program Pengembangan
Eksekutif Pertamina (PPEP) dan Transformation Leadership
Engine (TLE). Karena kedua program tersebut sebagai tempat
penggodokan calon pemimpin Pertamina masa depan.
Mervin Butar-Butar dari Angkasa Pura mengat akan
karyawan airport sedang memetakan pola pengembangan karir
untuk membangun budaya kerja yang baru.•NILAWATI DJ
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Semangat untuk
Menjadi Lebih
J akarta - M e n g a p re s i a s i k e s u k s e s a n
implementasi COMS-2 di tahun 2011 serta
memetakan progres COMS-3 untuk 201, sebanyak
42 pekerja yang terdiri dari Direktorat Pengolahan,
ISC, dan PES/PERTAL ikuti Bootcamp Crude Oil
Management Strategy (COMS-2) di ruang Ragoza,
Hotel Sheraton, Bandung, (16/12/2011).
Acara yang bertema Going beyond COMS-2,
Preparing for Greater Achievement in COMS-3
berlangsung selama dua hari. Acara diawali dengan
selebrasi oleh Direktur Pengolahan Edi Setianto
sebagai bentuk apresiasi manajemen terhadap
kinerja seluruh tim kerja BTP sehingga dapat
melampaui target yang telah direncanakan.
Selain itu penyusunan langkah kerja ke depan,
dalam acara ini diadakan sharing dan breakout
session. Dalam sesi tersebut peserta yang hadir
dibagi ke dalam tiga kelompok untuk memetakan
langkah suksesi COMS-3 yang dilaksanakan pada
2012. Acara juga dilengkapi dengan workplan
formulation untuk Januari hingga Maret 2012, serta
pra launching COMS-3.
COMS-2 sejak diluncurkannya bertujuan untuk
mengatasi tantangan dan menghasilkan nilai lewat
optimalisasi MM di Direktorat Pengolahan. COMS-2
adalah salah satu program BTP Korporat dari
Direktorat Pengolahan yang merupakan lanjutan
sekaligus implementasi dari COMS-1 pada 2010.
“Impact bussines dari initiatives COMS-2
dari Januari hingga November 2011 adalah
pengurangan biaya crude dengan saving biaya
yang cukup besar, yaitu 70,27 juta dolar AS (156
%). Angka itu melampaui target yang ditetapkan
sebesar 45 juta dolar AS,” ujar Heru.
Heru menambahkan bahwa pencapaian lain
seperti evaluasi 36 crude assay baru, sehingga
terjadi penambahan 29 crude baru dalam
database untuk memungkinkan tambahan crude
alternatif yang bisa diolah di kilang pengolahan,
reorganisasi sesuai proses bisnis baru, FEED
Pembangunan Open Access RU-II, FEED
Pembangunan Centralized Crude Terminal (CCT)
Lawe–Lawe, CAM Preliminary Roadmap, CAM
Project Management Inisiative.
“Kita tidak cukup puas dan berhenti sampai
disitu saja, untuk dapat memenuhi target yang
telah dicanangkan dalam RJPP hingga 2015, target
perolehan saving dari program COMS hingga 2015
sebesar 316 juta dolar AS, sementara pencapaian
maksimal yang bisa dicapai dengan cara internal
adalah 120 juta dolar AS,” papar Heru.
Terkait dengan itu, Edi Setianto optimis untuk
melaksanakan COMS-3 di tahun mendatang,
termasuk untuk dapat memenuhi target yang telah
dicanangkan dalam RJPP hingga 2015 dengan
target perolehan saving sebesar 316 juta dolar
AS. Perlu ada perbaikan berkelanjutan secara
keseluruhan untuk mencapainya.
“Perubahan-perubahan mendasar harus
mendapat persetujuan BOD dan BOC. Jadi Tata
Kelola Organisasi (TKO) dan Tata Kelola Individu
(TKI) harus diubah agar opportunity yang ada
dapat kita capai dengan cara lebih cepat,” ungkap
Edi.•SAHRUL HAETAMY ANANTO
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KPI 2012 Lebih Fokus
JAKARTA - “Item-item dan
target dalam Kontrak Ma
najemen perlu diturunkan
ke seluruh jajaran di Perta
mina untuk menjamin keber
hasilan pencapaiannya,” ka
ta Dirut Pertamina Karen
Agustiawan. “Sehingga kita
dapat memastikan KPI yang
ditetapkan untuk masingmasing individu ini benar-benar
tepat dan selaras dengan
tujuan kinerja perusahaan.”
Hal tersebut ditegaskan
oleh Dirut Pertamina saat
memb erikan pengarahan
d a la m a c a r a To w n H a l l
M e e t i n g d e n g a n t e m a
Building High Performances
Organizations. Town Hall
Meeting diselengggarakan
oleh Direktorat Perencanaan
Investasi dan Manajemen
Risiko (PIMR) di Lantai M
Gedung Utama, Kantor Pusat
Pertamina, (22/12/2011).
Hadir dalam acara
tersebut seluruh jajaran Direksi
Pertamina beserta jajaran
manajemen tingkat direktorat
dan fungsi-fungsi terkait.
Dirut Pertamina Ka
re n A g u s t i a w a n d a l a m
pengarahannya mengatakan
bahwa pada awal minggu
keempat Desember 2011
telah dilangsungkan Rapat
Umum Pemegang Saham
(RUPS) yang membahas
Rencana Kerja & Anggaran
Perusahaan (RKAP) 2012.
Dikatakan target tahun 2012

Foto :WAHYU NUGRAHA RUSLAN
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengkritisi salah satu Key Performance Indicator salah satu Direktorat.

telah disepakati oleh RUPS,
begitu pula dengan Kontrak
Manajemen (KM) 2012.
Untuk tahun 2012, ada
beberapa hal yang baru yang
disebutkan Dirut Pertamina.
Yang terpenting ialah penyu
sunan Key Performance
Indicator (KPI) di seluruh jajaran
Pertamina akan diperbaiki.
Akan ada lima perubahan
fundamental dalam penyu
sunan KPI. Pertama, pem
batasan jumlah KPI untuk
masing-masing individu
seh ingga setiap individu
bisa fokus dan mendorong
perilaku yang penting untuk
tercapainya kinerja dari sisi
Pertamina. Kedua, penerapan
sistem boundary KPI untuk
menambah penekanan pen
tingnya HSE dan GCG di

Pertamina. Ketiga, penye
larasan dari KM ke jajaran
Direksi, SVP, VP dan Manager
bagi terciptanya alignment
baik vertikal maupun hori
zontal.
Keempat, adanya share
KPI yang bertujuan untuk
meningkatkan teamworks
dan kerjasama antar unit
di Pertamina. “Jadi nanti
kita bisa meninggalkan
silo mentality yang hanya
memikirkan keuntungan
direktorat, divisi, atau anak
perusahaaan sendiri, tetapi
dapat merugikan kepentingan
Pertamina secara korporat. “
Dan yang kelima, adalah
terukur dengan spare target
yang menantang untuk di
raih. “Jadi jangan sampai
nanti target KPI itu, sekadar

mengukur jumlah laporan
yang saudara kerjakan, te
tapi ukurlah berapa value
yang dihasilkan dari aktivitas
Saudara tersebut.”
Direktur PIMR M. Afdal
Bahaudin pada kesempatan
berikutnya membahas kontrak
manajemen (KM). Afdal
menyatakan bahwa direksi
telah me-review keinginankeinginan pemegang saham
dan juga pelajaran dari tahuntahun sebelumnya, manakah
yang menurut kelaziman atau
keinginan kita, dan apakah
tepat untuk diukur.
Pada kesempatan
itu, Dirut yang didampingi
anggota direksi lainnya ber
keliling meninjau setiap booth
direktorat dan fungsi.• URIP
HERDIMAN KAMBALI

Direktur Keuangan :

Harus Utamakan HSSE
Kupang – Direktur Keuangan

har usn ya mengganti alat

oleh semua pihak, bukan

disalurkan adalah Premium,

Andri T. Hidayat melakukan

tapi tidak dilakukan, lalu

hanya mengandalkan fungsi

Solar, Kerosene, Pertamax

kunjungan ke Terminal BBM

sampai membahayakan dan

HSSE saja. “Keselamatan

dan Avtur.

Tenau, Nusa Tenggara Timur.

mengakibatkan kecelakaan,”

kerja itu bukan hanya tugas

Di wilayah NTT, ada tujuh

Dalam kunjungannya tersebut,

ujarnya di hadapan tim ma

fungsi HSSE. Semua harus

TBBM yang kini beroperasi,

ia menegaskan agar semua

najemen Unit Pemasaran

mempelajarinya, jadi jangan

yaitu Tenau, Waingapu, Reo,

pihak menomorsatukan

Jatim Balinus di Terminal

mengandalkan mereka saja,”

Ende, Kalabahi, Maumere,

kesehatan, keselamatan dan

BBM (TBBM) Tenau, pada

tegasnya.

dan Atapupu. Ketujuh TBBM

keamanan lingkungan kerja.

(20/12/2011).

Dalam kesempatan ter

ini memasok BBM ke 55

Termasuk apabila ada biaya

Hal senada juga disam

sebut Direktur Keuangan

SPBU, 9 APMS, 2 PSPD, 7

atau program tambahan yang

paikan SVP Petroleum

didampingi SVP Petroleum

SPDN, 41 AMT.

dibutuhkan.

Products Iqbal Hasan. Ia

Products juga meninjau ke

Wilayah ini juga memiliki

“Apabila ada kebutuhan

menegaskan, jangan sampai

dermaga dan melihat kondisi

empat DPPU, yaitu DPPU

mengganti alat, butuh pela

terjadi kecelakaan kerja yang

penyaluran yang ada di TBBM

Eltari, DPPU Wai Oti (Frans

tihan atau lainnya yang ber

diakibatkan oleh sesuatu

Tenau. TBBM ini memiliki

Seda Maumere), DPPU Mau

kaitan dengan HSSE, silakan

yang sebenarnya bisa dihin

safety capacity sebesar

Hau (Umbu Mehang Kunda

ajukan. Jangan segan-segan.

dari sejak awal. Karena itu,

33.106 KL dengan DOT 760

Waingapu) dan DPPU Aroe

Jangan sampai karena se

dibutuhkan kesadaran HSSE

KL per hari. Produk yang

boesman (Ende).•FRM REG. V
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WORKSHOP PQA : UPAYA PENINGKATAN
KUALITAS ASESMEN 2012
Setelah berhasil pada tahun 2011, maka 2012 merupakan a-whole-new-year untuk Kriteria
Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP), sebuah pedoman bagi upaya pencapaian kinerja Unit sekaligus
assessment bagi Unit Operasi /Unit Bisnis dan Anak Perusahaan demi terciptanya keunggulan
kinerja. Penerapan MBCfPE dari tahun 2003-2010 memperlihatkan bahwa banyak peluang dalam
perbaikan proses penilaian Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence.
Tuntutan dunia luar untuk mempercepat perbaikan hasil kinerja
mendorong Pertamina untuk memiliki program yang cocok untuk
mengukur dan meningkatkan kinerjanya. Dari sanalah kebutuhan untuk
mengkustomisasi MBCfPE menjadi penting dan terlihat. KKEP lah yang
merupakan upaya tersebut.
Ada perbedaan yang signifikan antara KKEP dan MBCfPE. Yakni
adanya penekanan dari tindak lanjut hasil assessment yang ada. Bila
MBCfPE berakhir dengan pengungkapan Strength dan Opportunity for
Improvement (OFI), Maka KKEP berlanjut dengan kegiatan Strength to
Share dan OFI to AFI (Action For Improvement).
PQA dengan KKEP-nya tahun ini dimulai dengan workshop PQA
batch I yang ditujukan untuk membuat pemahaman akan pembuatan dokumen aplikasi bagi para
aplikan untuk kegiatan Assessment Pertamina. Peserta yang menghadiri workshop yang diadakan
pada tanggal 16-18 Januari 2012 ini terdiri dari beberapa unit pengolahan dan anak anak perusahaan
pertamina.
Peserta yang menghadiri workshop ini terdiri dari Unit Pengolahan dan beberapa anak perusahaan
Pertamina. Dari pengolahan peserta hadir dari RU II, RU V, RU VI, RU III, RU IV, RU II, RSPJ (Rumah
Sakit Pertamina Jaya), RSPP, PDV (Pertamina Dana Ventura),dan PTC (Pertamina Training Center).
Meski harus bepergian jauh ke kota Bandung, tepatnya di UPMS III, Jawa bagian barat, para
peserta workshop sangat antusias dalam mengikutinya. hal ini terlihat dari keaktifan peserta rapat pada
sesi tanya jawab, serta signifikansi perolehan nilai pre dan post test yang diadakan pada workshop
ini. Hal ini ditandai dengan 222% peningkatan jumlah peserta yang melewati passing grade pada
post-test dibandingkan dengan pre-test.
Dalam workshop ini, selain dilakukan refresh mengenai konsep dan pentingya KKEP, dilakukan
juga pengenalan template pengisian dokumen aplikasi.Template ini dibuat untuk semua kategori dari
profil organisasi hingga kategori hasil. Template Dokumen Aplikasi ini dibuat se sesederhana mungkin
untuk memudahkan para aplikan untuk membuat dokumen aplikasi dengan lebih mudah.

Dalam workshop ini juga dilakukan beberapa survey
dan feedback dari para peserta/attendant. Survey ini
meliputi pendapat peserta tentang apa yang dapat
membantu implementasi KKEP berjalan dengan baik
serta bagaimana tingkat pemahaman peserta akan
materi yang telah disampaikan sebelumnya.
Diharapkan dengan adanya workshop ini, para
aplikan dapat secara mudah dan tepat dalam menyusun
dokumen aplikasi Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak
Perusahaan mereka. Dokumen aplikasi yang transparan
dan tepat sasaran merupakan syarat utama untuk
‘memotret’ kondisi unit bisnis/unit operasi/anak perusahaan (aplikan) dan sarana yang tepat dalam
upaya peningkatan kualitas kinerja aplikan tersebut.
Peran aktif dari aplikan juga sangat dibutuhkan
untuk mendukung terjadinya persepatan perbaikan mutu
perusahaan mereka dan Pertamina secara keseluruhan.
Hal ini diharapkan akan terlihat pada kualitas pengukuran
kinerja (asesmen) PQA yang jauh lebih baik pada tahun
2012 ini. Bila hasil survey mengenai usaha yang dapat
mensukseskan KKEP (grafik I) menurut peserta adalah
Manajerial Action, maka mari kita Action! Demi Pertamina
dan Bangsa yang lebih baik!•
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CIP 2012 :
TINGKATKAN
KETERLIBATAN
PEKERJA DALAM BUDAYA
PERBAIKAN BERKELANJUTAN
Tahun Baru 2012 baru saja berjalan kurang dari satu bulan. Ada sebagian masyarakat
percaya dan menghubungkan tahun baru dengan shio sebagai simbol dari berbagai
petaka dan keberuntungan..ah saya tidak paham. Yang jelas setiap orang punya harapan
bahwa tahun 2012 harus lebih baik dan lebih sukses dari tahun 2011. Dan semoga akan
lebih banyak ide-ide kreatif yang akan bermunculan di tahun ini.
Begitu juga dengan kegiatan tahunan fungsi Quality Management yang terangkum
didalam COE (Calender of Event), dimana salah satu kegiatan utamanya adalah CIP
(Continuous Improvement Program). Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (20092011) peserta CIP Korporat dalam APQ Awards menunjukkan peningkatan yang sangat
pesat.
Tahun 2009 terdaftar PKM 16 Gugus, GKM 16
gugus serta SS sejumlah 30 Gugus, tahun 2010 terdaftar
PKM 18 gugus, GKM 37 gugus, dan SS 32 gugus dan
tahun 2011 diikuti oleh GKM 41 gugus, PKM 22 gugus
serta SS 32, dan tentunya kita mengharapkan untuk
tahun 2012 ini gugus yang akan mengikuti Presentasi
CIP akan menunjukkan peningkatan dari tahun tahun
sebelumnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai salah satu pendukung upaya keberhasilan
CIP telah diterbitkan buku modul pelatihan quality
improvement program yang berisikan silabus, matrix
materi dan agenda/jadwal pelatihan. Diharapkan
dengan adanya modul pelatihan ini dapat dijadikan
sebagai pedoman/referensi bagi insan mutu Pertamina
dalam mengembangkan kompetensi pekerja, karena
kegiatan CIP tidak hanya memberikan dampak atau
manfaat bagi peningkatan produktivitas atau efisiensi perusahaan, namun juga mampu
meningkatkan kompetensi dan prestasi pekerja secara individual.
Prestasi tersebut akan memberikan nilai tambah bagi pekerja, tercatat bahwa di tahun
2011 Presentasi CIP Dit. Non Teknis diikuti sejumlah 76 pekerja, sedangkan pada APQ
Awards diikuti oleh 503 pekerja dalam 95 gugus. Inovasi dan kreativitas pada ajang APQ
Awards 2011 tersebut menghasilkan value creation sebesar Rp 1,6 triliun yang berasal
dari efisiensi, keuntungan dan percepatan waktu serta aspek safety, yang tentunya harus
diaudit terlebih dahulu.
Untuk tahun 2012 dengan telah ditetapkannya laba
perusahaan sebesar 23,5 T (sumber : Media Pertamina
No.3, 16 Januari 2012), kontribusi apa yang dapat
kita berikan? Tentunya dengan meningkatkan kinerja
yang salah satunya adalah melalui upaya perbaikan
berkelanjutan.
Akhirnya, jangan pernah merasa puas dengan
apa yang telah kita capai, selalu ada peluang yang dapat diperbaiki, demi kemajuan
perusahaan yang kita cinta.•
Oleh : Hilda Yanti, Tim Quality Management – General Affairs Directorate

oleh Senna Gumilar - BPS Quality Management, General Affairs Directorate
http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Jalan–jalan, mungkin kata – kata
tersebut sudah amat sering kita dengar, baik
diakhir minggu, libur sekolah, hari raya atau
pun liburan akhir tahun, namun keinginan
untuk berlibur terkadang banyak mengalami
kendala kecil. Ya biasanya kendala tersebut
dikarenakan kita bingung dalam memilih
tempat mana yang akan dikunjungi. Pada
dasarnya setiap orang yang ingin berlibur
tentunya memikirkan biaya transport yang
murah, mendapat hotel yang berbintang
namun biaya murah,dan juga akses tujuan
yang mudah di capai, tentunnya hal tersebut
diperlukan informasi yang cukup sebab
apabila kita berpergian tanpa kita ketahui
kondisi tempat wisata tersebut, bukan tidak
mungkin kita akan mendapatkan kesulitan.
Berawal dari hobi yang digemari, penulis
buku ini mencoba memberikan cerita atau
pengalaman selama berwisata ke berbagai
Negara di dunia. Bagi dia traveling itu
bagaikan sekolah kita yang bayar tapi tetap
harus mengerjakan “tugas-tugasnya”, seperti
merencanakan perjalanan,membeli ticket,
mencari penginapan berkomunikasi dengan
orang dengan bahasa yang tidak dimengert,
mememukan jalan ditempat yang asing, dan
sebagainya. Awalnya penulis berjalan-jalan
di dekat rumah, lalu keluar kota,luar pulau,
luar provinsi,luar negeri mulai dari Negara
tetangga sampai Negara antah-berantah.
Hasilnya wawasan tentu bertambah dan
juga pengalaman hidup yang tak mungkin
terlupakan.
Melalui buku The Naked Traveler 3 ini
penulis mencoba mengajak anda semua
untuk berani keluar dari zona nyaman
demi melihat dunia. Mari menabung,
mari mengambil cuti, mari merencanakan
perjalanan dan mewujudkanya.bila anda
masih khawatir, takut “begini atau begitu”,
camkanlah bahwa worrying gets you
nowhere. Kalau khawatir melulu, kapan
berangkatnya? Sedikit cerita waktu dijepang,
mungkin bagi sebagian orang pergi kejepang
itu mahal, namun setelah merasakan sendiri
perjalanan di sana penulis berkesimpulan
bahwa Jepang tidak semahal yang
dibayangkan. Malah masih lebih murah dari
Eropa. Dalam komunikasi pun orang Jepang
pun lebih mudah dibandingkan orang China,
pengalaman yang seru bukan?.
Dengan gaya bahasa yang ringan,
penulis menceritakan pengalamanya keliling
dunia. Dari mulai deg-degan memasuki
perbatasan palestina, ajaibnya berenang di
laut mati, lucunya berkomunikasi di china,
mahalnya Timor – Leste, serunya kerumah
artis bollywood, mandi bersama orang
Jepang, menyelam di wakatobi, sampai
kejadian-kejadian menggelikan akibat
badan penulis yang lumayan gede. Sedih,
mengagumkan, mengherankan, dan segala
rasa mewarnai kisah perjalanan yang tertuang
di buku ini. Dengan begitu sudah siapkah
anda untuk berlibur? Semoga buku ini dapat
membantu.•PERPUSTAKAAN

SR LPG & Gas Product Mahfud memperlihatkan langsung proses pemasangan tabung hijau
itu ke kompor kepada jurnalis Makassar yang mengikuti media gathering HSE.

perusahaan seperti PT Peti Kemas, Bank Jatim, Viva Skin Care, dll.
Melalui program semacam ini, Pertamina berharap, produk Pertamina
tidak hanya dikenal karena kualitas yang handal namun juga dampaknya
yang ramah terhadap lingkungan.•FRM REG. V

2012, Pertamina Terapkan Safety Passport
PLAJU - Kesehatan mutlak diterapkan di seluruh bidang pekerjaan.
Inilah yang melatarbelakangi RU III mewajibkan seluruh pekerja,
termasuk tenaga outsourcing untuk memiliki safety passport. Safety
passport selain berfungsi sebagai id card juga dilengkapi pencatatan
Health Safety And Environment (HSE). Demikian dikatakan GM RU
III Irwan (saat menjabat) ketika meresmikan HSE Demo Room,
(30/12/2011).
Dikatakan GM, RU III kini memiliki 1000 tenaga outsourcing yang
diambil dari mitra kerja (kontraktor). Pada 2012, mereka diwajibkan
memiliki safety passport sebagai pertanda telah melalui pelatihan
di HSE.
Untuk tahap awal, outsourcing yang mendapat kesempatan
mengikuti pelatihan HSE di tahun 2012 yakni mereka yang bekerja
dengan sistem kontrak waktu 12 bulan, 6 bulan, 1 bulan dan kurang
dari satu bulan. Pelatihan meliputi empat tahapan yakni, personal
safety, process safety, environmental dan occupational health
selama sekitar 3 bulan.
“Tujuannya tentu saja untuk menghindari cedera, insiden
termasuki tumpahan minyak, kerusakan peralatan, kebakaran dan
ledakan yang disebabkan lemahnya pengetahuan pekerja tentang
keselamatan,” tegasnya.
Bagi pekerja yang telah melewati masa pelatihan HSE tetapi
tidak berhasil meraih safety passport dimungkinkan tidak dapat
melanjutkan pekerjaannya kembali. “Setiap individu pekerja
Pertamina dan pihak ketiga yang terkait dalam operasi perusahaan
harus menempatkan aspek kesehatan, keselamatan dan lingkungan
sebagai prioritas pertama. HSE adalah urusan semua orang, tidak
hanya perhatian Manajer HSE,” ungkap GM.

Foto : RU III

Judul buku
Klasifikasi
Penerbit
No Induk

Surabaya – Salah satu produk pertamina yang ramah lingkungan,
yaitu Musicool, ikut memeriahkan Kampanye Stop Global Warming
yang diadakan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya di Taman
Bungkul, Surabaya, pada akhir tahun 2011.
Pada acara yang dibuka oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini
ini, Pertamina mengampanyekan manfaat penggunaan Musicool
sebagai pengganti Freon AC baik AC ruangan, AC kendaraan
maupun pendingin kulkas.
“Beberapa manfaat menggunakan Musicool dibandingkan Freon
biasa antara lain lebih ramah lingkungan karena tidak merusak
ozon, lebih hemat listrik, suhu yang dihasilkan lebih dingin dan lebih
murah,” ujar Sales Representative LPG Rayon III Region III, Probo
Prasiddhahayu.
Masyarakat yang datang pun terlihat antusias mencari informasi
mengenai Musicool dan cara penggunaannya. Sadikin, misalnya,
yang mengaku tertarik menggunakan Musicool begitu mengetahui
listrik yang digunakan lebih hemat. “Kan bisa mengurangi biaya
bayar listrik juga,” ujarnya.
Selain Pertamina, beberapa pihak lain juga turut berpatisipasi
dalam Kampanye ini mulai dari sekolah (SD, SMP dan SMA) hingga

Foto : FRM REG. VII

Kampanye Stop Global Warming
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Ketua PWP RU III, Ika Irwan memotong pita tanda peresmian gedung HSE Demo Room di
Komplek RU III Plaju.

Irwan mengungkapkan, manajemen mengapresiasi pekerja RU III
yang telah berusaha maksimal untuk mempertahankan zero accident.
“Keberhasilan Anda dalam menjaga kecelakaan nihil adalah suatu
prestasi yang membanggakan. Beberapa insiden di masa lalu harus
dijadikanpelajaran, guna mendukung kita untuk menempatkan aspek
HSE sebagai prioritas utama dalam setipa kegiatan,” pungkasnya.
Sementara itu, Manajer HSE Leodan Haadin mengatakan,
keberadaan HSE Demo Room sangat penting untuk lebih memperluas
pengetahuan tentang keselamatan bagi pekerja. HSE Demo room juga
sebagai tempat dan sarana untuk pelatihan tentang HSE, seperti personal
safety, progress safety, environmental dan occupation health.•RU III

2012, OMR System Digunakan di Sumbagut
Batam – Oil Movement Report (OMR) System pada tahun 2012
bisa dinikmati dan dipergunakan secara langsung di seluruh wilayah
Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Sistem ini digunakan untuk
membuat laporan harian yang mudah dan cepat serta menghemat
waktu untuk meningkatkan ketajaman analisa.
Hal itu diungkapkan oleh Assistant Manager Product & AR
Accounting, Astrid Orsini Depari melalui Assistant Quantity Analysis
Finance M&T Off-Site Support Region I, Ok Muhammad Ridho
Ramadhan pada Workshop OMR-System pada (19/12/2011).
Ok Muhammad Ridho Ramadhan menjelaskan OMR System

merupakan sistem bersama yang diterapkan antara Fungsi Keuangan
dan Fungsi S&D yang dibangun berbasis database. Output utamanya
seperti laporan arus produk, daily report serta analisa losses secara
harian, mingguan dan bulanan.
Dijelaskan juga bahwa tujuan dibuatnya sistem ini adalah untuk
mempermudah dalam membuat laporan, baik laporan dari fungsi S&D
maupun laporan dari Fungsi Keuangan serta menghilangkan proses
rekonsiliasi dengan tidak ada perubahan dalam output, yang berubah
adalah proses pembuatannya. Bahkan ia menargetkan pada Januari
2012 sistem ini secara full bisa digunakan di Sumbagut.• FRM REG. I

KRONIKA

Legal & General Affairs Manager
RU III Plaju

wit mulya

Manajer Senior Eksploitasi
Region Sumatera
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PERTAMINA KUNJUNGI
REDAKSI SCTV
JAKARTA – Guna mempererat hubungan
Divisi Komunikasi Korporat dengan kalangan
media, VP Corporate Communication Pertamina
Mochamad Harun melakukan kunjungan ke
redaksi Stasiun Televisi SCTV, Senin (16/1).
Dalam kunjungan tersebut tim Pertamina diterima
Wakil Pimpinan Redaksi SCTV Putut Tri Husodo
dan jajaran redaksi. Di depan awak redaksi,
Harun menyampaikan sekilas bisnis Pertamina,
yang masih bisa digarap sebagai bahan peliputan
di media massa. Diharapkan dengan kunjungan
ini, hubungan Pertamina dengan media
khususnya SCTV semakin erat.•DEWI SRI UTAMI

Foto :TATAN AGUS RST

erwin widiarta

IRWANSYAH
Field Manager Prabumulih
Region Sumatera

MEMBANGUN SEMANGAT
KEBERAGAMAAN SECARA
KOMPREHENSIF

jayasuria danuatmadja
Field Manager Rantau
Region Sumatera

Senam Yuk Senammm.....
Pagi-pagi di warung Mang Warta.

Sukses Atasi Gangguan
Sabotase Citra Jetty

Reina

Belawan –Terminal BBM Medan Group,
Polres Pelabuhan Belawan, TNI AL Lantamal
I Belawan, dan Direktorat Hubungan Laut
Kementerian Perhubungan mengadakan
simulasi yang dilakukan Terminal Khusus
(Tersus) Migas Pertamina, Terminal BBM
Medan Group dan Polres Pelabuhan Belawan
serta TNI AL Lantamal I Belawan dalan rangka
Exercise Internasional Ships and Port Facility
Security (ISPS) Code, Fire Fighting (FF) & Oil
Spill Recovery (OSR) Tier -1 Terminal Khusus
(Tersus) Migas Pertamina Terminal BBM.
Kegiatan Exercise ini adalah untuk menjalin
koordinasi antara Pertamina Terminal BBM
Medan Group dengan Instansi Pemerintah
terkait di Belawan, dan juga sebagai ajang
untuk uji coba kehandalan dan kemampuan
terhadap penanggan gangguan atau ancaman
keamanan serta penanggulangan kebakaran
kapal dan tumpahan minyak di perairan fasilitas
Pelabuhan Terminal Khusus Migas Pertamina
Terminal BBM Medan Group.•FRM REG I

PERTAMINA CHESS CLUB
TERBENTUK

Foto :TATAN AGUS RST

: Doorrrr... Pak Sam, pagi-pagi udah
bengong....
Pak Sam
: Ehh... Kau Rei.... Bikin saya kaget aja.
Ujang
: Hehehe kasian atuh Pak Sam dikagetin
gitu... Kalo jantungan gimana, mbak?
Reina
: Ah, kamu mah bisa aja, Jang... Enggak
kan Pak... enggak jantungan kan...
Pak Roni
: Hahahahaha si Reina ketakutan juga tuh
Pak....
Pak Sam
: Tenang, saya gak jantungan... Saya kan
senang olahraga. Apalagi yang ngagetin
Reina. Hehehehe
Pak Roni
: Huuuu mulai deh. Senang olahraga apa
Pak Sam? Perasaan kalo setiap Jumat
gak pernah ikut senam di kantor.
Reina
: Hayooo... Gantian nih yang malu Pak
Sam.... Hayo Pak, kita senam. Jumat
besok ya... Bareng saya sama Pak Roni.
Lumayan cari keringat seminggu sekali.
Pak Sam
: Hmmm... Jadi gak enak nih... Males
dateng paginya Rei...
Reina
: Lho, ini bisa. langsung ngopi di warung
Mang Warta lagi...
Mang Warta : Apa olahraga sama saya aja Pak di sini?
Bareng Iyum sama Ujang juga. Bersihbersih meja... hehehehe. Punten ya Pak,
becanda....
Pak Sam
: Hehehe Gak apa-apa Mang... Iya deh,
Jumat besok ya Rei...
Pak Roni
: Nah, begitu donk. Biar tetep fit seperti
saya. Sekalian ngeramein kegiatan senam
kita yang mulai sedikit peminat.
Reina
: Wah betul juga Pak... Selain badan kita
sehat, meramaikan senam setiap Jumat
pagi kan bisa jadi sarana komunikasi juga
sama pekerja dari fungsi lain. Saya mau
ajak temen-temen yang lain juga ahhh....•

JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan keimanan
pekerja Kantor Pusat Pertamina, BDI (Badan Dakwah
Islam) menggelar pengajian rutin bulanan. Pada awal
tahun 2012 ini, pengajian diadakan di lantai M Gedung
Utama, Selasa (10/1). Ustadz Dr. Aam Amiruddin menjadi
pembicara dalam pengajiandan membahas tentang
semangat keber-agamaan secara komprehensif. Aam
menyampaikan bahwa kaum muslim jangan melihat atau
menilai keimanan seseorang hanya dari seberapa sering dia
melakukan ibadah. Tetapi, dilihat dari aspek religisitas yang
dia lakukan. Karena aspek religius tersebut yang sangat
sulit di pertahankan oleh seseorang. Seperti kata Rasulullah
SAW, bahwa mempertahankan religisitas sama seperti
memegang bara api. Harus kuat untuk memegangnya,
kuat mempertahankan panasnya, dan kuat menahan rasa
sakitnya.•TALITA DYMALIA S.

Foto : FRM REG. I MEDAN

Warung Kopi

Foto :TATAN AGUS RST

Foto : PEP FIELD SUMATERA

Foto : PEP FIELD SUMATERA

Foto : PEP FIELD SUMATERA

Foto : RU III PLAJU

SOROT

JAKARTA - Pertamina Chess Club (PCC)
telah terbentuk dan terbuka untuk semua
pekerja maupun pekarya. Kepengurusan
PCC 2012 – 2014 dipimpin oleh Captain
Slamet Riady (Pertamina Perkapalan)
dan dilantik oleh Wakil Ketua Bapor Yudo
Irianto. Pelantikan berlangsung pada Jumat
(16/12/2011) di Gedung Utama Lantai M.•URIP
HERDIMAN KAMBALI

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

BPS Berkualitas
Jadi Image Perusahaan
JAKARTA – Guna mendukung visi, misi dan strategi
perusahaan di era persaingan global, PT Pertamina
EP mempersiapkan calon pekerja melalui Program
Bimbingan Profesi Sarjana (BPS) 2012 sebagai
Sumber Daya Manusia yang berkualitas kelas
dunia.
Program BPS tahun 2012 ini dibuka secara
langsung oleh President Direktur Pertamina EP,
Syamsu Alam di Gedung Training Center Lantai 3
Pertamina Learning Center, Rabu (4/1).
Peserta BPS yang terdiri dari 45 orang dengan
jurusan Eksploitasi dan Drilling tersebut akan
diikutkan dalam program pembinaan dengan pola
pembelajaran yang terstruktur untuk membentuk pola
pikir kerja. Selain itu juga pemahaman proses bisnis
serta pembentukan profesional muda dibidangnya
sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Syamsu Alam berharap para peserta BPS bisa
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SBJ 029 Aktif Kembali
Setelah 15 Tahun Abandon
Samboja – Sangasanga melakukan perawatan terhadap
sumur-sumur lawas yang dibor sewaktu zaman Belanda.
Secara historis, sumur SBJ-029 ini pertama kali dibor pada
1941, sebelum kemerdekaan RI. Terakhir di-abandon atau
ditutup pada 15 tahun silam, karena sudah tidak mengalirkan
minyak lagi.
Perawatan sumur bertujuan membersihkan hingga restruk
turisasi pipa produksi sumur. Dengan demikian diharapkan
kandungan minyak yang belum terproduksi akan dapat mengalir
kembali ke permukaan, seiring harga minyak bumi dunia yang
terus meningkat.
“Pekerjaan fishing kami tidak sia-sia. Saat membersihkan
lubang sumur ini pada alat fishing tool kami berhasil mengangkat
16 joint tubing produksi yang terpasang, sejak zaman Belanda.
Mungkin itulah yang menyebabkan minyak tidak dapat mengalir
keluar, karena pipa produksinya sudah rusak. Banyak sumur tua
di wilayah Samboja, dibor sejak zaman penjajahan Belanda,”
kata M. Yunus, pengawas produksi lapangan Pertamina.
Tentu ini sebuah usaha untuk meningkatkan produksi

minyak. Ada bukti yang menyatakan di sumur ini masih ada
kandungan minyaknya. Yaitu, saat swabbing job selama dua
hari, minyak terus keluar. Ke depan pipa produksi yang terangkat
itu akan diperforasi (dilubangi) ulang pada titik aliran minyak.
Kemudian, pengangkatan minyak ke permukaan akan
dibantu dengan menggunakan sucker rod pum (pompa
angguk). “Harapan kami, sumur ini dapat menghasilkan minyak
sebanyak 20 bopd, meskipun tekanan dasar sumurnya rendah.
Sumur-sumur peninggalan Belanda menjadi tidak berfungsi lagi
karena disumbat penjajah sebelum mereka pergi,” katanya.
Ia menjelaskan, kedalaman pengeboran sumur ini tercatat
hanya 197 meter, termasuk sumur dangkal. Bahkan ada sumur
masih menghasilkan minyak dengan kedalaman 80 meter.
Kandungan minyak bukan tergantung dalamnya pengeboran,
tetapi seberapa produktif pori batuan untuk menyimpan
cadangan minyak yang terperangkap di dalamnya. “Perawatan
sumur adalah upaya kami memberi ruang aliran antara dasar
sumur dan permukaan supaya minyak dapat mengalir,” jelas
Yunus.• PEP SANGASANGA

menjadi manpower yang berkualitas dan sebagai
image perusahaan untuk menuju perusahaan migas
“Kami berharap kalian bisa menjadi pekerja yang
refresentatif bagi perusahaan, berinovasi dan berpikir
lebih luas. Tentunya BPS ini bisa menjadi tim yang
solid juga,” ungkap Syamsu Alam.
Materi pendidikan dalam program ini meliputi
modul pembinaan sikap mental dan prilaku, disiplin
dan business games, modul wawasan korporat,
modul wawasan fungsi, On the Job Training, dan
persiapan Kertas Kerja Wajib (KKW).
Para peserta akan mengikuti pendidikan program
BPS selama enam bulan. Pada akhir program akan
ditentukan tiga peserta terbaik sesuai dengan prestasi
selama mengikuti pendidikan dan KKW terbaik
dengan kriteria aplicable dan memberikan impact
khusus bagi perusahaan.•IRLI KARMILA

WMO Backbone Pertamina Masa Depan
Jakarta - Sejak dipercaya
mengelola lapangan West
Madura Offshore (WMO) pada
Mei tahun lalu, Pertamina
ter us melakukan berbagai
pembenahan berkaitan de
ngan target produksi. Di
bawah payung PT Pertamina
Hulu Energi (PHE), produksi
WMO digenjot untuk men
capai target yang telah dite
tapkan. Dan di awal tahun
2012 ini, PHE menargetkan

pengeboran dengan 9 su
mur eksplorasi dan 17 su
mur pengembangan. “Pada
triwulan pertama ini, kami
optimis WMO bisa meng
hasilkan 15.000 – 16.000
barel per hari,” ujar Direktur
Operasi PHE Eddy Poernomo,
di ruang kerjanya, pada Senin
(17/1).
Eddy Poernomo menje
laskan, WMO merupakan
salah satu backbone PHE

Foto : KUNTORO

nasional yang berkelas dunia.

West Madura Offshore (WMO), dengan production cost yang rendah diharapkan
menjadi salah satu backbone Pertamina di masa depan.

Panen Perdana Budidaya
Jamur Tiram PEP Pendopo
PENDOPO-Program Budidaya Jamur Tiram kepad a

Ketua kelompok tani, Podomoro Talang Ubi Selatan

Masyarakat Kelurahan Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim

Singgih sangat berterima kasih kepada PT Pertamina EP

mulai menampakkan hasil. Sebagai salah satu binaan PT

(PEP) Field Pendopo. “Kami bersyukur bisa mendapatkan

Pertamina EP Field Pendopo, mereka melakukan panen

kesempatan untuk diberikan modal dan pelatihan jamur

perdana pada (1/12/2011). Kegiatan ini terselenggara berkat

tiram,”tegasnya.

kerjasama dengan Badan Penyuluhan Pertanian Perikanan
dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Muara Enim.

Bupati Muara Enim Muzakkir Sai Sohar pun memberikan
apresiasi kepada PEP Field Pendopo yang telah memberikan

Hadir dalam panen perdana tersebut diantaranya Bupati

kegiatan ini. Muzakkir mengatakan bahwa konsep modal

Muara Enim Muzakkir Sai Sohar, Komandan Kodim Muara

bergulir ini patut dicontoh oleh perusahaan-perusahaan

Enim Letkol Siswono, Kapolres Muara Enim, Muspika Talang

lain sehingga semua masyarakat bisa rata merasakan

Ubi, Perwakilan DPRD Muara Enim, dan Field Manager PT

modal awal yang sama. Bahkan Muzakkir memberikan

Pertamina EP Field Pendopo yang diwakili oleh M. Nur.

tambahan modal sebesar Rp 35 juta untuk kelompok tani

Ketua panitia pelaksana panen perdana M. Haryono

Podomoro.

menjelaskan bahwa budidaya jamur tiram merupakan salah

Kelompok tani Podomoro berhasil mengolah jamur tiram

satu program tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam

yang sarat gizi menjadi berbagai macam olahan pangan

program ini, kelompok tani Podomoro Talang Ubi Selatan

yang lezat. Di antaranya risoles jamur, bakwan jamur,

mendapatkan modal yang akan digulirkan kepada kelompok

rempeyek jamur, nugget jamur, dan lain sebagainya.•PEP

tani lain dan begitu seterusnya jika usaha mereka telah

FIELD PENDOPO

membuahkan hasil.

ke depan. Menurutnya, de
ngan production cost yang
relatif rendah, yaitu sekitar 4
dolar per barel dan jangka
waktu kontrak yang masih
panjang, WMO diharapkan
mampu memberikan revenue
yang sangat signifikan bagi
perusahaan dan negara.
“Untuk itu, pada 2012 kami
meningkatkan budget untuk
investasi dan operasional
menjadi 700 juta dolar AS,
dari sebelumnya yang hanya
250 juta dolar AS,” jelas
Eddy. Selain suntikan dana,
kapabilitas sumber daya
manusia yang mengelola
WMO juga ditingkatkan. “Ka
mi tempatkan orang-orang
terbaik untuk mengelola WMO.
Selain di-upgrade skill-nya,
kami juga membina mental
dan kualitas kerja mereka
bersama dengan pekerja
lain dari ONWJ. Sharing ini

penting, agar kinerja pekerja
WMO bisa setara kualitas
pekerja ONWJ,” tegasnya.
Walaupun demikian, Eddy
mengakui, pengeboran di
lepas pantai tidak semudah
jika dilakukan di darat. Banyak
faktor yang dapat menjadi
penghambat pencapaian
produksi yang telah ditetap
kan. Salah satunya adalah
faktor cuaca. “Saat ini di
perairan Madura, perubahan
cuaca yang ekstrim dan me
nyebabkan ombak tinggi
melebihi 4 meter bisa berakibat
terhentinya operasional pe
ngeboran. Kondisi inilah yang
kami hadapi akhir-akhir ini,”
papar Eddy. Dengan standar
penerapan HSE yang sangat
ketat dan perhitungan kerja
yang cermat, Eddy mera
sakan progress WMO sangat
agresif.•RIANTI OCTAVIA
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RU II Adakan
Khitanan Massal
DUMAI - Refinery Unit (RU) II kembali menyeleng
garakan khitanan massal pada (24/12/2011) di
Pertamina Hospital Dumai. Khitanan kali ini diikuti
oleh 200 anak kurang mampu se-Kota Dumai. Wakil
Walikota Dumai Agus Widayat turut hadir dalam
kesempatan tersebut didampingi oleh Senior Manager
Operation & Manufacturing (SMOM) M. Yamin Yosfiah,
tim manajemen RU II, Baituzzakah Pertamina (BAZMA)
RU II, Badan Dakwah Islam (BDI) RU II, dan Pertamina
Hospital Dumai (PHD).
Peserta khitanan kali ini berasal dari 25 kelurahan

Semarang – Sebagai
dukungan terhadap program
yang telah digulirkan oleh
Pemerintah Kota Semarang,
Pertamina Pemasaran Jawa
Te n g a h & D I Y p a d a 1 6
Desember 2011 menyalurkan
bantuan program Gerdu
Kempling bagi masyarakat
Pekunden Semarang.
Bantuan tersebut berupa
paket pelatihan usaha ban
deng presto dan paket pera
latan usaha sebesar Rp
123.445.000 diserahkan
oleh Pjs. GM Fuel Retail
Marketing Region IV Ibnu
Chouldum kepada 25 warga
penerima bantuan melalui
Untag Semarang. Walikota
Semarang Soemarmo, HS

ikut menyaksikan serah terima
bantuan tersebut.
Pertamina ikut menyuk
seskan program Pemerintah
Kota Semarang ini seba
gai upaya percepatan pe
nanggulangan kemiskinan.
M e l a l u i p ro g r a m G e rd u
Kempling, warga di Kelurahan
Pekunden diberdayakan
untuk menghasilkan bandeng
presto. Bantuan diberikan
dalam bentuk peralatan
penunjang usaha bandeng
presto serta pelatihan pem
buatan bandeng presto
hingga pendampingan untuk
pemasarannya.
Melalui bantuan ini, di
har apk an masyarakat di
wilayah Kelurahan Pekunden

Foto : FRM REG. IV

Foto : RU II DUMAI

Dukungan Pertamina
untuk Program Gerdu Kempling

ini dapat mengembangkan
potensinya sehingga mandiri
dalam menopang kehidupan
sosial dan ekonomi.
Program CSR yang dijalan
kan oleh Pertamina terdiri
dari empat program utama
yakni di bidang kesehatan,

pendidikan, pelestarian
l i n g k u n g a n h i d u p , d a n
pemberdayaan masyarakat.
Hal ini merupakan bentuk
komitmen perusahaan untuk
mendukung peningkatan
derajat kehidupan masya
rakat.•FRM REG. IV

se-Kota Dumai, termasuk yang berasal dari Ring
I Pertamina, yaitu wilayah yang berdampingan
dengan Kilang RU II Dumai dan Komplek Perumahan
Pertamina Bukit Datuk Dumai.
Melalui program ini, Pertamina berkomitmen
untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat
dan mendukung program Pemerintah Kota Dumai
dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Program ini merupakan bukti nyata sumbangsih
Pertamina kepada masyarakat Dumai dan Sei Rokan,
yang berada di Ring I RU II.
Dalam khitanan ini, Pertamina Hospital Dumai
juga menyediakan tenaga medis terlatih dan penyu
luhan kesehatan untuk perawatan pasca khitan.
Program CSR ini juga berkolaborasi dengan Program

Seminar Bisnis Bermodal Nol Rupiah
INDRAMAYU - Bertempat di Gedung Aula ‘Wisma Haji’

untuk mengubah perilaku menjadi seorang entrepreneur

Indramayu, RU VI Balongan bekerja sama dengan JPMI

yang mampu menolong dirinya, keluarga, dan masyarakat di

(Jaringan Pengusaha Muslim Indramayu) mengadakan

sekitarnya,” ujar Agus.

“Seminar Bisnis Bermodal Nol Rupiah” yang diikuti sekitar 110

Seminar ini diisi oleh Sekjen JPMI Pusat JE. Rubiyanto

peserta dari berbagi kalangan baik pelaku bisnis/usaha kecil &

dan Direktur Microfin Indonesia Iwan Setiawan. Ketika

menengah, petani, nelayan, unsur pemuda, mahasiswa serta

menyampaikan materi, JE Rubiyantono menekankan bahwa

masyarakat, pada (20/12/2011). Seminar ini diselenggarakan

untuk memulai berbisnis itu yang utama itu bermodalkan

dalam rangka mendorong masyarakat mengubah mindset

kejujuran, semangat dan keyakinan serta dapat mengelola

bahwa berbisnis tidak selalu bermodal fisik sebagai sumber

networking agar bisa diterima setiap lapisan dan golongan.

utama proses bisnis.

“Hal inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW,”

Agus Raharman E. Watnaya yang mewakili RU VI Balongan

Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan

saat membuka seminar mengatakan, apa yang dilakukan RU VI

Hibah (ZISWAF) Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU

Balongan ini merupakan implementasi program CSR Pertamina

II, baik dari segi pendanaan maupun pendataan dan

yang berkelanjutan. “Seminar ini diharapkan tidak hanya

survei anak yang akan dikhitan.•RU II DUMAI

memberikan bantuansesaat, namun lebih pada bekal keilmuan

jelasnya.•RU VI BALONGAN

keranjang kecil yang nantinya akan menjadi koleksinya.
“Senang sekali ada acara seperti ini. Setiap hari saya
main kesini hanya untuk mengumpulkan koran-koran yang
tidak terpakai, apalagi ibu-ibu disini mau mengajari saya cara
membuat kerajinan dari koran-koran ini, “ kata gadis cilik itu di
stand Pertamina.
Green Festival sendiri kembali digelar di Jakarta. Dengan
mengusung tema “Gaya Hidupku untuk Bumi”, festival yang
digelar di kawasan Palmerah Selatan, Jakarta Barat, itu me
nampilkan sejumlah produk ramah lingkungan, di antaranya
produk organik. Festival lingkungan itu memamerkan produk
ramah lingkungan dan informasi penting tentang gaya hidup

Foto : PERTAM

Sosok mungil tersebut selalu terlihat dalam acara Green
Festival 2011 yang bertajuk “4th Green Festival 2011, Gaya
Hidupku Untuk Bumi.” Dia adalah Marsella, gadis cilik yang
masih duduk di bangku sekolah kelas 4 SD Regina Pacis,
Jakarta. Kehadirannya di ajang tersebut bukan tanpa arti.
Marsella mampu mengartikan makna Go Green yang
digembar-gemborkan banyak kalangan belakangan ini.
Tidak seperti anak seusianya yang kebanyakan lebih
senang bermain, Marcela justru tertarik untuk belajar
memproses barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi
sesuatu yang bermanfaat. Seperti misalnya mengumpulkan
kertas yang tidak terpakai untuk dirangkaimenjadi sebuah

INA

Marsella Belajar Cinta Bumi
di Stand Pertamina
sehat yang berbasis lingkungan. Salah satu produk ramah
lingkungan yang dipamerkan adalah produk organik, yakni
tipe halaman dengan tumbuhan organik.
Untuk Green Festival kali ini, Pertamina mengajak
masyarakat untuk menerapkan gaya hidup hijau untuk
mengurangi dampak pemanasan global yang mulai dira
sakan mahluk bumi. Di antaranya lewat aksi menanam bibit
pohon.•HARNIATI SARTIKA
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Pelumas Pertamina
Tembus Produsen Listrik

market leader dengan

Jakarta - Setelah melalui

16ZAV40S milik PT. Bangun

Executive (SE) General

“Keberhasilan ini menjadi

58% pangsa pasar

proses edukasi, penyajian

Panca Sarana Abadi di

Kalimantan Barat Unit Bisnis

salah satu flag carrier brand

Adanya kontrak ini seka

pelumas di dalam

aspek teknikal, komersial

area Pontianak, Kalimantan

Pelumas Pertamina Abdul

Pertamina Salyx di Kalimantan

ligus menjamin tambahan

negeri, Pertamina saat

dan bisnis, pelumas

Barat.

Hamid.

Barat dan dunia bisnis IPP,”

volume penjualan pelumas

ini telah memasarkan

P e r t a m i n a d i g u n a k a n

Kontrak tersebut ditan

PT. Bangun Panca Sa

ujar Abdul Hamid yang saat ini

Pertamina Segmen Marine

pelumasnya ke

sebagai pelumas bagi

datangani oleh Direkt ur

rana Abadi adalah salah satu

tekun mempelajari renewable

Diesel Oil area Kalimantan

19 negara, seperti

Produsen Listrik Swasta

Utama PT. Bangun Pan

IPP yang keberadaannya

energy secara mandiri.

Barat selama periode 1 Feb

Australia, Belgia,

atau Independent Power

ca Sarana Abadi Arif in

sangat strategis bagi PT.

Diharapkan dengan ke

Producer (IPP) PT. Bangun

Sasongko dan Direktur

PLN wilayah Kalimantan

berhasilan akuisisi ini, akan

Panca Sarana Abadi.

Utama PT. Basatu Teguh

Barat. Selain di Kalimantan

ditindaklanjuti dengan pela

Penandat angana n ini

Penggunaan pelumas

Liem Budiono yang meru

Barat,

perusahaan

yanan pelumasan yang

juga menjadi momen yang

Pertamina ditandai dengan

pakan agen resmi pelumas

tersebut juga sedang

prima, akan menjadi tools

semakin membuktikan

penandatanganan kontrak

Pertamina di Kalimantan

mengembangkan bisnis

untuk menyadarkan PT. PLN

bahwa pelumas Pertamina

pelayanan pelumas dan

Barat, disaksikan Sutjipto

pembangkitan listrik dalam

wilayah Kalimantan Bar at

menjadi tuan di negerinya

pelumasan untuk tiga Unit

A. Mangkusubroto selaku

portofolio pemb angkitan

yang selama ini masih meng

sendiri.•PELUMAS

Engine New Sulzer Diesel

Komisaris Utama dan Sales

listrik yang berbeda.

gunakan pelumas merk asing

Pakistan, UAE,
Bangladesh,
Myanmar, Singapura,
Taiwan, Jepang, dan
lain-lain.
Sampai November
2011 total penjualan
ekspor pelumas

untuk mesinnya.

ruari 2012 - 31 Januari 2013
sebesar 240 KL.

Pertamina telah

atas target sebanyak

Pertamina Kelola Program Pensiun Baru

156.000 kiloliter.

J akarta - F e d e r a s i

bulannya sesuai dengan

Prognosa penjualan

Serikat Pekerja Pertamina

rumus

Pelumas Pertamina

Bersatu (FSPPB) bekerja

yang berlaku di Dana

di 2011 sebesar

sama dengan fungsi Hu

Pensiun Pertamina (DPP)

man Resource (HR) Perta

berdasarkan posisi upah

mina menggelar “Sosialiasi

terakhir. Namun dalam

Pengelolaan Program

pelaksanaannya program ini

Pensiun Baru” di Gedung

menimbulkan Past Service

Utama Pertamina, pada

Liability (PSL).

kiloliter atau 23% di

565.430 kilo liter
atau meningkat 13%
dibandingkan angka
penjualan 2010.
Untuk 2012 penjualan
Pelumas ditargetkan

perhitungan

Selasa (10/1). Dalam acara

Industrial Relation Policy

tersebut sebuah program

& HR Audit Manager Sugito

sebesar 596.000 kilo

pens iun baru, Program

menjelaskan Past Service

liter.

Pensiun Iuran Pasti (PPIP),

Liability (PSL) merupakan

diperkenalkan kepada

semua bentuk perjanjian,

pekerja.

p e r a t u r a n , k e t e n t u a n

Soal keandalan
tak perlu ditanyakan

Foto : WAHYU NUGARAHA RUSLAN

mencapai 193.000

Para pekerja Kantor Pusat serius mendengarkan penjelasan tentang Program Pensiun Iuran Pasti dari SVP HR Ahmad
Bambang.

Acara tersebut dihadiri

yang ada di perusahaan

oleh Senior Vice President

yang menjanjikan akan

HRD Pertamina, Ahmad

memberikan suatu keun

pakatan dengan FSPPB

tahun 2005 dan sesudahnya,

itu ditambahkan PPIT. Di

Bambang, VP Strategic

tungan kepada pekerja

dan membuahkan tam

menggunakan iuran PPIP

har apkan kesejahteraan

HR Pertamina Suwardi

di kemudian hari. Seperti

bahan PPIP dengan UT

dengan UT aktual mengacu

pekerja tidak turun dan ti

Somantri, Presiden Federasi

memberikan hak MPPK,

aktual, dimana dalam pe

pada diktum kedua pada SK

dak berdampak PSL,” kata

FSPPB Ugan Gandar, dan

UTD, uang cuti, PAP atau

laksanaannya tidak ber

No.66/C00000/2008-S0.

Fastron Euro Asia

Ahmad Bambang.

Industrial Relation Policy &

pesangon, klaim asuransi

dampak terhadap PSL.

Perhitungan besaran

Ahmad juga menyebutkan

yang menempuh

HR Audit Manager Sugito,

jiwa Tugu Mandiri, fasilitas

Selain itu manfaat pensiun

persen iuran PPIP didasarkan

bahwa perusahaan akan

jarak hingga 27.000

selain itu hadir juga para

kesehatan dan lain se

dapat meningkat.

atas kenaikan rata-rata UT

merekomendasi Dana Pen

KM melewati 23

anggota FSPPB.

bagainya.

Terdapat lima kes e

sejak tahun 2009, yaitu se

siun Lembaga Keuangan

lagi. Beberapa
waktu lalu Pelumas
Pertamina juga
telah membuktikan
kehandalannya
melalui Ekspedisi

Ahmad Bambang me

Dalam Program Pensiun

pakatan yang merupakan

besar 9,5 persen per ta

(DPLK) yang mengelola pro

ngatakan perusahaan se

Iuran Pasti (PPIP) tidak akan

hasil perundingan peru

hun. Hal terakhir adalah

gram PPIP tersebut. Se

lalu berkomitmen menye

menimbulkan PSL sejalan

sahaan dengan FSPPB.

memperhitungkan dan mem

lain itu setiap pekerja akan

lesaikan hak pekerja

dengan itikad perusahaan

Yaitu, tetap memberlakukan

bayarkan selisih manfaat

memilih masing-masing

yang terkait dengan dana

untuk menekan laju PSL.

PPMP bagi pekerja peng

pensiun antara 1 Januari

DPLK, pemilihan DPLK akan

pensiun. Selama ini program

Menurut Sugito, melalui

angkatan sebelum 2005

2009 sampai dengan 31 De

dilaksanakan secara online

pensiun yang telah bergulir

PPIP, perusahaan dan pe

berdasarkan UTP dengan

sember 2011 yang dihitung

melalui intranet atau SDM

untuk pekerja yang diterima

kerja membayar sejumlah

kenaikan per tahun mak

berdasarkan UT dengan

online untuk cross check.

jalan yang sangat

sebelum tahun 2005 adalah

iuran secara pasti dan

simum 6 persen (freeze).

kenaikan 9,5 persen.

bervariasi, perubahan

Program Pensiun Manfaat

memperoleh manfaat sesuai

Selain itu juga memberi

“PPIT merupakan bentuk

akan berperan sebagai PIC

cuaca yang ekstrim

Pasti (PPMP).

dengan jumlah iuran beserta

PPIP sebagai program

usaha untuk mencari solusi

di lokasi masing-masing,

pengembanganya.

pensiun tambahan bagi

terkait kenaikan PSL, tapi

dan batas tindak lanjut pe

negara. Ekspedisi
itu merupakan
bukti nyata kualitas
Pelumas Pertamina
dapat diandalkan
dalam menghadapi
kondisi medan

dan juga akselerasi
kecepatan tinggi.•
DEWI SRI UTAMI

PPMP memberikan

Fungsi SDM Unit Operasi

manfaat pensiun kepada

Te r k a i t d e n g a n i t u

pekerja pengangkatan se

manfaat pensiun pekerja yang

nyelesaian ini adalah medio

pekerja dengan jumlah

Sugito pula mengatakan

belum tahun 2005. Untuk

diterima di Pertamina sebelum

Februari 2012.•SAHRUL HAETAMY

manfaat yang pasti setiap

bahwa telah terjadi kese

pek erja pengangkatan

2005 tidak berkurang. Karena

ANANTO

