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Kerja sama yang
sangat bernilai dari
dua entitas bisnis
yang berbeda.
Memaksimalkan
pemanfaatan energy
mix untuk transportasi
masa depan di
Indonesia.

MarketUpdate
Potret Kinerja Perusahaan Migas
dan Ekspektasi Pelaku Pasar
Tahun 2012 merupakan tahun yang berat bagi pelaku usaha
migas di seluruh dunia. Tercermin dari laporan keuangan
berbagai perusahaan migas yang mencatatkan penurunan laba
bersih, hal tersebut terutama dipicu oleh penurunan produksi
akibat natural decline dan margin bisnis hilir yang kian tipis.

Jakarta – Setelah kurang
lebih setahun sinkronisasi
ruang lingkup kerja sama
dalam mengejawantahkan
kebijakan energy mix, akhirnya
Pertamina dan Toyota Motor
menandatangani Joint State
ment of Cooperation pada
Jumat (15/2) di Executive
Lounge, Lantai M, Kantor
Pusat Pertamina, Jakarta.
“Kerja sama bertujuan
untuk mendukung
program pemerintah dalam
pemanfaatan energy mix.
Kami yakin kerja sama ini
membawa Pertamina dan
To y o t a l e b i h ma j u l a g i .
Terutama dalam mencari
solusi untuk masalahmasalah energi yang terjadi
di masa depan. Pertamina
sendiri sangat serius
mengembangkan energi baru
dan terbarukan.Karena itu,
kerja sama ini merupakan
sesuatu yang sangat bernilai,”
ujar Direktur Perencanaan
I n v e s t a s i & Ma n a j e me n
Risiko Pertamina M. Afdal
Bahaudin.
Sebagai perusahaan
yang merajai bisnis otomotif
di Indonesia, Afdal menilai,
Toyota menjadi partner
bisnis yang seimbang bagi
Pertamina sebagai BUMN
terbesar di tanah air. “Kita
sudah dalam satu kapal besar
yang sama, Indonesia, maka
kita harus tunjukkan kepada
penduduk Indonesia, bentuk
tanggung jawab kita. Tidak

Laba bersih perusahaan migas nasional (NOC) Brazil,
Petrobras, pada 2012 bahkan turun hingga 45% dibandingkan
tahun 2011, menjadi 11 miliar BRL (setara Rp 54 triliun) dari
sebelumnya 20 miliar BRL (setara Rp 98 triliun). Terpangkasnya
laba disebabkan oleh rezim harga BBM yang diterapkan
Pemerintah Brazil turut berimbas pada bisnis hilir Petrobras
sehingga usaha pengolahan perseroan sulit memperoleh
margin yang menguntungkan. Selain itu, penurunan produksi
migas sebesar 2%, atau dari 2 juta boepd menjadi 1,98 juta
boepd pada tahun 2012, seiring dengan natural decline di
kawasan tersebut, seperti terlihat pada grafik berikut.

Selain Petrobras, penurunan laba bersih juga dialami oleh
international oil company (IOC) Chevron. Pada 2012, laba
perusahaan yang beroperasi di hampir seluruh belahan dunia
ini turun tipis 2%, dari US$ 26,9 miliar tahun 2011 menjadi
US$26.2 miliar. Penurunan tersebut dipicu oleh fluktuatifnya
pasar hidrokarbon di AS, sehingga turut berimbas pada
pergerakan harga jual migas dan margin kilang.
Sama halnya dengan perusahaan migas lain, Pertamina juga
mengalami kendala serupa. Namun, tahun 2012 perusahaan
masih mencatatkan kenaikan produksi walau industri migas
Indonesia juga mengalami natural decline. Seiring dengan hal
itu, perusahaan masih menikmati kenaikan laba.
Lebih jauh, pelaku pasar keuangan internasional meyakini,
natural decline akan menjadi momok bagi bisnis migas ke
depan sehingga pelaku usaha sektor migas diharapkan
dapat meningkatkan cadangan dan produksi migas dengan
melakukan investasi teknologi, kapabilitas SDM, serta M&A
hingga ke mancanegara. Pada akhirnya, pelaku pasar
keuangan internasional memandang, perusahaan migas perlu
untuk menciptakan strategi investasi jangka panjang yang kuat
untuk mampu bertahan dalam industri migas ke depan.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Kerja Sama
Pertamina -Toyota

Foto : PRIYO WIDIYANTO

http://www.pertamina.com/epaper

Para petinggi Toyota dan Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Risiko Pertamina M. Afdal Bahaudin (tengah) optimis
kerja sama dua entitas bisnis berbeda ini dapat memaksimalkan pemanfaatan energy mix untuk transportasi masa depan
di Indonesia.

hanya memikirkan faktor
bisnis saja,” kata Afdal.
Managing Officer To
yota Motor Corporation
Japan Soichiro Okudaira
menjelaskan kesepakatan
yang ditandatangani dengan
Pertamina menjadi salah satu
bentuk kontribusi lain Toyota
untuk rakyat Indonesia. “To
yota sudah 41 tahun diterima
di Indonesia.Pencapaian
ini merupakan buah dari
k e p e rc a y a a n c u s t o m e r
di Indonesia yang begitu
besar kepada kami. Untuk
itulah, kami bekerja sama
dengan Pertamina untuk
pengembangan energi yang
berkelanjutan,” ujar Soichiro.
R u a n g l i n g k u p k e rja
sama yang dilakukan
meliputi pemanfaatan
energy mix dalam sektor
transportasi, teknologi untuk

Kiprah Anak Perusahaan :
laba pertagas tahun 2012
153,39 juta dolar as

pendayagunaan bahan
bakar nabati (biofuel) yang
berkelanjutan, roadmap
konversi CNG dan kesiapan
Original Equipment Manu
facturer (OEM), pelumas
otomotif serta kualitas bahan
bakar EURO- 4.
Sementara Executive
V i c e P r e s i d e n t To y o t a
Motor Manufacturing
Indonesia Mamoru Akiyama
mengatakan, kerja sama ini
juga membantu pemerintah
Indonesia untuk mengurangi
subsidi bahan bakar. “Kerja
sama ini seperti mimpi
panjang yang akhirnya jadi
nyata. Indonesia memiliki
potensi energi global, baik
fosil dan non fosil. Namun,
pemerintah Indonesia memiliki
rencana untuk mengurangi
penggunaan energi fosil, dari
60% menjadi 25%. Karena itu,
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Pertamina dan Toyota duduk
bersama mencari solusinya.
Pengurangan energi fosil
sangat berpengaruh
terhadap pengurangan
subsidi pemerintah untuk
BBM. Sangatlah penting bagi
kami untuk menyukseskan
kerja sama ini. Kami harap
kita dapat membuat roadmap
yang jelas tentang masa
depan energy mix di sektor
transportasi,” ujar Akiyama.
Kerja sama ini diharapkan
akan memberikan keuntungan
untuk kedua pihak, baik
Pertamina maupun Toyota
dalam hal penelitian bersama
untuk masa depan dan
infrastruktur energy mix,
bahan bakar masa depan
untuk kendaraan, dan juga
pengembangan dalam
beberapa isu energi.• AJI
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MISI

Perubahan struktur organisasi :

M & T BERGERAK
SERENTAK
Pengantar Redaksi :
Pada 20 Februari yang lalu, Direktur Pemasaran & Niaga secara
resmi memberlakukan struktur organisasi Direktorat Pemasaran &
Niaga yang baru, dengan perubahan utama terjadi pada struktur
operasional di region, tetapi dengan tetap memperhatikan portofolio
dan tingkat kompetisi produk secara nasional. Dengan tagline
‘M&T Bergerak Serentak”, perubahan struktur organisasi ini harus
dieksekusi dengan serius dan tepat waktu sebagai bagian dari
roadmap Direktorat Pemasaran & Niaga mencapai aspirasinya.
Hanung memberikan waktu enam bulan bagi para pimpinan dan
pekerja Direktorat Pemasaran & Niaga untuk beradaptasi dengan
perubahan yang terjadi dan menyelesaikan perangkat pendukung
perubahan di region maupun fungsi masing-masing, sambil tetap
memastikan service level ke pelanggan tetap dipertahankan.
Berikut petikan wawancara dengan Direktur Pemasaran &
Niaga Hanung Budya pada acara launching Organisasi Baru dan
Pengukuhan Pejabat Direktorat Pemasaran & Niaga.
Apa yang melatarbelakangi perubahan struktur organisasi
Direktorat Pemasaran & Niaga? Direktorat Pemasaran & Niaga
memiliki dua peran. Pertama, sebagai operator yang memenuhi
tuntutan untuk melaksanakan kegiatan penyaluran BBM PSO dan
LPG PSO kepada masyarakat dengan baik, aman, dan lancar serta
menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditimbulkan dan terkait
dengan kegiatan tersebut, termasuk kepada stakeholder terkait.
Peran ini umumnya dimainkan oleh lini bisnis di lapangan yang
penyaluran produknya bersifat penugasan dari Pemerintah, yaitu
BBM PSO dan LPG PSO.
Kedua, sebagai entitas bisnis yang mempunyai tantangan
untuk memenangkan persaingan dan meningkatkan efisiensi
serta memelihara dominasi penjualan produk-produk Pertamina di
region-region yang tingkat kompetisinya tinggi. Peran ini umumnya
dimainkan oleh lini bisnis di lapangan yang pemasaran dan penjualan
produknya bersifat kompetisi, yaitu BBM Non Subsidi, LPG Non
Subsidi, Aviasi, Pelumas, dan Petrokimia.
Dalam praktiknya di lapangan, kedua peran tersebut perlu
dilaksanakan dengan menyeimbangkan dua fokus, yaitu fokus
pada kegiatan dalam satu lini bisnis untuk memenuhi kebutuhan
dan perkembangan pasar, serta fokus pada koordinasi dengan lini
bisnis dan fungsi lain yang terkait saat hal kritikal terjadi.
Contoh konkritnya, ketika terjadi kelangkaan BBM di salah
satu area, fokus kita tidak bisa lagi hanya pada satu lini bisnis,
tapi pada koordinasi berbagai lini bisnis dan fungsi untuk segera
menyelesaikan masalah tersebut. Nah, struktur organisasi di
Direktorat Pemasaran & Niaga yang lama, ternyata masih memiliki
kendala untuk koordinasi ketika masalah-masalah kritikal seperti
ini terjadi. Dengan demikian, struktur organisasi baru harus bisa
mengakomodir dua peran yang sudah saya sebutkan di atas. Dan
di lapangan, memungkinkan dua fokus tadi dijalankan di bawah
satu koordinasi yang kuat.
Perubahan utama apa yang terjadi di struktur organisasi
Direktorat Pemasaran & Niaga yang baru? Perubahan utama
yang terjadi adalah di tingkat region, dimana peran General Manager
(GM) ditingkatkan sebagai penanggung jawab operasi dengan
membawahi seluruh lini bisnis dan fungsi Direktorat Pemasaran &
Niaga yang ada di region, kecuali Lubricants dan Marine. Sebe
lumnya, GM di region bertanggung jawab hanya untuk bisnis Fuel
Retail Marketing, walaupun sudah diberikan juga peran sebagai
ambassador bagi produk dan lini bisnis lain, yang ternyata kurang
efektif dalam menyelesaikan masalah kritikal di lapangan. Dengan
demikian, pembagian region lini bisnis dan fungsi dikembalikan

mengikuti region GM, kecuali Petrochemical.
Nah, struktur yang baru ini di satu sisi memberikan wewenang
kepada GM untuk mengambil keputusan dan membuat prioritasi
untuk masalah operasional, tetapi di sisi lain, menuntut GM memiliki
knowledge yang memadai mengenai berbagai lini bisnis dan produk
M&T sehingga strategi bisnis dapat dieksekusi di lapangan.
Sementara peran GM ditingkatkan, keberadaan masing-masing
VP Lini Bisnis tetap dipertahankan, yaitu sebagai penanggung jawab
masing-masing lini bisnis dalam hal menentukan arah, kebijakan,
strategi, dan pembinaan fungsional pekerja masing-masing lini bisnis
yang tersebar di seluruh region, serta memonitor hasilnya.
Dalam hal inilah, VP dan GM harus banyak berkoordinasi dan
berinteraksi, untuk memastikan strategi bisnis tereksekusi dengan
baik di lapangan, di samping masalah-masalah kritikal operasional
terselesaikan dengan cepat dan efektif.
Apa tujuan dari perubahan struktur organisasi Direktorat
Pemasaran & Niaga? Ultimate goal perubahan struktur organisasi
M&T ini untuk mempertahankan bisnis domestik dan meningkatkan
profitabilitas M&T. Harus diakui, goal tersebut sangat challenging
karena persaingan saat ini semakin ketat untuk sektor fuel, baik retail
maupun industri, yang mana merupakan sumber utama pendapatan
Pertamina untuk bisnis hilir.
Penjelasannya begini, sekitar 75% pendapatan kita diperoleh dari
BBM PSO dan I&M, yang sayangnya menunjukkan tingkat margin PSO
yang makin tipis serta bisnis I&M yang tidak tumbuh. Itu sebabnya
kita harus menjajaki peluang lain yang belum dimanfaatkan Pertamina,
seperti permintaan petrochemical di Indonesia yang diproyeksikan
akan tumbuh secara signifikan, peluang bisnis di sektor marine
bunker di Kalimantan dan Sumatera, serta volume BBM Non-PSO
yang akan terus tumbuh.
Untuk memanfaatkan peluang ini diperlukan pemikiran-pemikiran
strategis dari para VP lini bisnis. Mereka harus bisa membuat seluruh
lini bisnis memiliki margin positif. Jadi, bagaimana meningkatkan
revenue serta menurunkan biaya, menjadi tugas utama mereka.
Ketika strategi ini diterjemahkan ke dalam target-target finansial, pasar
dan operasional, tugas GM adalah memastikan operasionalnya di
lapangan. Operasional yang seperti apa yang harus dijalankan oleh
GM? Tentunya operasi yang excellent dan efficient. Jadi, safety tetap
harus menjadi prioritas di lapangan, tapi GM juga punya terobosan
untuk menjalankan operasi secara lebih efisien.
Apa harapan Bapak terhadap seluruh pekerja Direktorat
Pemasaran & Niaga dalam mendukung perubahan organisasi
ini? Saya memahami, sangat berat untuk melakukan suatu
perubahan, khususnya restrukturisasi organisasi. Diperlukan
niat, tekad dan semangat yang sama dari seluruh elemen untuk
keberhasilan organisasi.
Oleh karena itu, demi kesuksesan perubahan organisasi dan
pencapaian target-target perusahaan, saya sangat berharap semua
leader di Direktorat Pemasaran & Niaga dapat menjalankan peran
sebagai change agent, yang memahami motivasi, tujuan, strategi
dan menjadi role model atau orang pertama yang menjalankan
perubahan ini.
Koordinasi, kekompakan, kebersamaan, dan saling sinergi antara
GM & VP harus selalu dijaga untuk mengutamakan kepentingan
Direktorat Pemasaran & Niaga atau Pertamina First. Saya selalu
optimis, bahwa sinergi seluruh leader di lingkungan Direktorat
Pemasaran & Niaga merupakan faktor kunci keberhasilan organisasi.
Dan saya yakin, Direktorat Pemasaran & Niaga akan mampu
meningkatkan kinerja organisasi dan mencapai target-target 2013
yang sudah ditetapkan. Mari, M&T Bergerak Serentak!•

Foto : TATAN AGUS RST

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

EDITORIAL

Memahami 12 Kg
Pemberitaan tentang rencana kenaikan

harga elpiji tabung 12 kg terus bergulir. Seluruh
jenis media massa nasional, baik cetak
maupun elektronik, berlomba menyajikan
‘santapan pikiran’ untuk masyarakat Indonesia
dari berbagai sudut pandang.
Ada media yang hanya menyajikan fakta
yang diramu dari pernyataan beberapa
narasumber. Ada juga yang menyajikan dari
sudut pandang ekonomi, sosial, bahkan
politis, jika harga elpiji tabung 12 kg jadi
dinaikkan pada Maret mendatang.
Sebenarnya, sah-sah saja setiap media
memberitakan suatu rencana apalagi ini
berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,
masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang
berada di taraf ekonomi menengah ke atas.
Media memang sangat mumpuni menjalankan
perannya sebagai pemberi informasi bagi
seluruh kalangan. Di zaman ‘hyper technology’
dan ‘hyper democration’ seperti sekarang,
masyarakat selalu membutuhkan update
informasi dengan cepat. Dan kebutuhan itu,
telah dipenuhi media dengan sangat baik.
Namun, alangkah bijak jika media
juga mensyiarkan berita-berita dengan
kemasan yang menyejukkan. Bukan hendak
mencampuri urusan indepedensi pers, tapi
seyogianya berita yang kemungkinan bisa
menimbulkan kegelisahan nasional, diramu
dengan manis. Untuk dapat meramu bahan
menjadi berita yang ‘manis’, memang dibu
tuhkan kepekaan tinggi dalam memahami
permasalahan bangsa secara komprehensif.
Tidak bisa mengkajinya dari salah satu sudut
pandang. Karena ini bisa menjadi bumerang
bagi pers sendiri, bahkan bisa menimbulkan
suasana yang sangat tidak kondusif di
masyarakat.
Berkaitan dengan pemberitaan rencana
kenaikan harga elpiji tabung 12 kg, sampai
saat ini Pertamina secara intens telah
memberikan informasi sebanyak-banyaknya
kepada insan pers. Mulai dari tujuan kenaikan
hingga hitung-hitungan detil. Sekarang, tinggal
insan pers yang mengolah data-data dari
Pertamina tersebut dengan tepat sehingga
produk informasi yang disampaikan kepada
masyarakat tidak menimbulkan multi tafsir.
Sebagai salah satu pilar demokrasi, disinilah
dibutuhkan kedewasaan insan pers untuk
tetap netral, positive thinking, namun bersikap
proaktif.
Pertamina tetap sangat menghargai dan
mengapresiasi apa yang telah dilakukan
media massa sebagai salah satu stakeholder
dalam menyampaikan kebijakan perusahaan
kepada masyarakat. Sebagai BUMN yang
menjalankan peran ganda dalam menjalankan
usahanya, usulan kenaikan harga elpiji 12
kg yang diajukan Pertamina semata-mata
ditujukan untuk masa depan seluruh bangsa
Indonesia. Karena, keuntungan yang diterima
Pertamina pada akhirnya akan dinikmati oleh
masyarakat Indonesia.•
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Blind Spot

“Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak,
ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah”.

Semua olahragawan profesional memiliki pelatih.
Contohnya pemain golf sehebat Tiger Woods juga memiliki
pelatih. Padahal jika mereka berdua disuruh bertanding,
sudah jelas Tiger Woods lah yang akan memenangkan
pertandingan tersebut.
Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tiger Woods
butuh pelatih kalau jelas-jelas dia sendiri lebih hebat dari
pelatihnya?
Kita harus tahu, Tiger Woods butuh pelatih bukan karena
pelatihnya lebih hebat. Namun, karena ia butuh seseorang
untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dia lihat sendiri,
baik kelebihannya dan terutama sekali adalah kelemahankelemahannya...
Hal yang tidak dapat kita lihat dengan mata sendiri
itulah yang disebut dengan Blind Spot atau titik buta. Kita
bisa melihat Blind Spot tersebut hanya dengan bantuan
orang lain.
Dalam hidup, kita butuh orang lain untuk mengawal
kehidupan kita, sekaligus untuk mengingatkan kita
seandainya prioritas hidup kita mulai bergeser.
Kita butuh orang lain untuk menasihati dan mengingatkan,
bahkan menegur jika kita mulai melakukan sesuatu yang
keliru, yang bahkan kita tidak pernah menyadarinya.
Kerendahan hati untuk menerima kritikan, nasihat,
dan teguran itulah yang justru menyelamatkan kita.

Biarkanlah orang lain menjadi “mata” kita, sehingga kita
bisa mengetahui apa yang tidak bisa kita lihat dengan
pandangan diri kita sendiri.
Dengan kesalahan atau disalahkan serta dipersalahkan
atau bisa jadi dicari-cari kesalahannya, suatu hal yang
mungkin saja terjadi pada siapapun, dimanapun dan dalam
kondisi apapun. Sebenarnya, di sinilah kita belajar tentang
peluang, belajar mengetahui mana yang benar, tahu merasa
malu, tahu cara berubah, diingatkan oleh situasi dan orang
lain untuk bertindak dan memperbaiki diri, mawas diri dan
menjadi lebih baik setiap harinya.
Apapun komentar dan nada miring yang dapat mengoyak
dada dan menghantam sanudari yang menorehkan luka
mendalam, tidak boleh membuat kita menjadi terpuruk,
hanyut, bahkan menyerah begitu saja.
Dimanapun kita berada, sesulit apapun keadaan kita,
yakinlah bahwa kita sedang bergerak ke arah yang lebih
baik, peka terhadap keadaan, selalu terbuka untuk belajar
dan diajar oleh orang lain. Walaupun apa yang dirasakan
terkadang sakit pada awalnya. Seperti meminum obat
yang terasa pahit, hambar di lidah, tapi sesudahnya badan
kembali sehat dan segar kembali, hilang entah kemana rasa
pahit, tidak enak dan hambar yang dirasakan tadi.
Jadi, kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini.
Teruslah berbuat lebih baik dari waktu ke waktu. Dibalik
terpaan hujan salju, terbentang pelangi yang indah datang
menjelang...•

JAKARTA (Kompas) – Pertamina berencana
menaikkan harga jual elpiji 12 kg. Menurut
Vice President Corporate Communication
Pertamina Ali Mundakir, rencana tersebut telah
disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). Selaku perusahaan migas milik negara,
pemegang saham Pertamina adalah pemerintah.
“Pemerintah akan membahas kenaikan harga elpiji
ini lebih komprehensif,” kata Ali. Sementara Wakil
Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengakui,
Pertamina sudah mengajukan usulan kenaikan
harga jual elpiji non subsidi kemasan 12 kg. Saat
ini rencana kenaikan harga elpiji dalam proses
pembahasan di Kementerian Bidang Koordinator
Perekonomian. VP LPG dan Gas Product
Pertamina Gigih Wahyu Hari Irianto menjelaskan,
bisnis elpiji 12 kg diperkirakan akan merugi Rp 5
triliun atau Rp 5.152 per kg. Kerugian itu dihitung
dengan asumsi penjualan elpiji 12 kg tahun 2013
mencapai 910.721 metrik ton. Saat ini, biaya
produksi elpiji 12 kg Rp 10.064 per kg, sedangkan
harga jualnya hanya Rp 4.912 per kg.

pertamina SIAP KELOLA blok
mahakam

JAKARTA (Koran Tempo) – Pertamina
menyatakan kesiapannya menjadi pengelola
lapangan gas Mahakam, Kalimantan Timur,
setelah kontrak operator lama berakhir pada
2017. VP Corporate Communication Pertamina Ali
Mundakir mengatakan, Pertamina menghendaki
posisi pemegang saham mayoritas. “Minimal
kami memegang 51 persen,” ujarnya. Ali
mengatakan, Pertamina memiliki kemampuan
finansial untuk mengelola Blok Mahakam, yang
diperkirakan membutuhkan investasi Rp 80 triliun
dalam 30 tahun. Dia menyontohkan, pada 2013,
Pertamina mengalokasikan dana investasi Rp 30
triliun di sektor hulu. Untuk akuisisi ladang migas
di luar negeri Pertamina siap megalokasikan dana
Rp 20 triliun. “Seharusnya tidak ada yang ragu
akan kemampuan finansial Pertamina,” ujarnya.
Ali yakin, pendapatan negara lebih optimal jika
ladang itu dikelola Pertamina.

target lifting segera
direvisi

JAKARTA (Republika) – Pemerintah segera
merevisi target produksi minyak siap jual (lifting)
tahun ini. Produksi minyak yang minim memaksa
pemerintah untuk memangkas target agar
postur APBN tidak rusak. Kepala SKK Migas
Rudi Rubiandini menyatakan, rencana ini sudah
diutarakan ke Kementerian ESDM dan DPR.
“Kami tinggal bahas dengan Kementerian
Keuangan,” jelasnya. Menurut Rudi, revisi ini perlu
dilakukan karena realisasi produksi minyak pada
2013 tidak akan bisa mencapai target dalam
APBN, yaitu 900 ribu barel per hari (bph). Oleh
karena itu, SKK Migas mengusulkan, target lifting
minyak yang baru, yaitu 830 ribu bph. Jumlah
ini menurut Rudi logis. Apalagi melihat realisasi
produksi minyak yang terus merosot tiga hingga
lima persen dari tahun ke tahun. “Jika dipaksakan,
postur APBN bisa rusak, Sebab, kemampuan
realisasi berbeda jelas dengan perhitungan yang
sudah dibuat.”•RIANTI octavia
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Pemimpin Transformasional
Harus Berikan Hasil Konkret
JAKARTA – P r o g r a m
Pengembangan Eksekutif
Pertamina Singkat (PPEPS)
Angkatan II dan III tahun
2012/2013 resmi ditutup
setelah melalui pendidikan
dari 1 Oktober 2012 hingga
19 Februari 2013. Seluruh
peserta yang berjumlah
52 orang dinyatakan lulus
berdasarkan hasil penilaian
dari tim penguji.
Penutupan PPEPS yang
berlangsung di Lantai M,
Kantor Pusat Pertamina, Rabu
(20/2) ini dilakukan oleh Senior
Vice Prsident HR Pertamina
Insan Purwarisya L. Tobing.
Insan mengatakan lu
lusan program tersebut harus
mampu berperan sebagai
mot ivator, inspirator, role
mod el, agent of change
yang kompeten dan berjiwa
courageous juga menjadi
seorang learner yang ethical.
“Sinergikan peran ter

sebut dengan karakteristik
kepribadian 4H+1W (Honest,
Humble, Humanistic,
Highly Energetic & Wise)
serta berwawasan global.
Pemimpin transfomasional
harus mampu memberikan
hasil yang konkret,” ujarnya.
Diharapkan pula para lu
lusan PPEPS mampu berpikir
lebih tajam dan inovatif dalam
menganalisa, memutuskan
dan mencapai hasil dalam
setiap pekerjaan guna me
wujudkan Pertamina sebagai
perusahaan energi nasional
kelas dunia.
Sementara VP Pertamina
Learning Center Hasnil Rasyid
mengatakan, hal khusus
yang menonjol pada peserta
PPEP Singkat Angkatan II
dan III tahun 2012 adalah
kematangan, bijaksana, kritis
dan team work yang kuat.
Dari hasil penilaian sidang
Yudisium, terpilih lima peserta

Foto : WAHYU NUGRAHA RUSLAN

pertamina usulkan harga
elpiji naik
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Senior Vice President HR Pertamina Insan Purwarisya L. Tobing memberikan
sertifikat kepada lulusan PPEPS terbaik Angkatan II dan III Tahun 2012/2013.

terbaik pada PPEP Singkat II/
2012, yaitu Ari Marsudi dari
Pertamina Hulu Energi, Aniek
Listyani dari Patra Trading,
Sugito dari Human Resources,
Budi Enda Dhaniswara dari
Internal Audit, dan Ricky
Adi Wibowo dari Direktorat
Upstream.
Sedangkan peserta ter

baik pada PPEP Singkat III/
2012, yaitu I Made Ariawan
dari Direktorat Refinery, Erwin
Hiswanto dari Direktorat
Marketing & Trading, Azmy
Said dari Direktorat Marketing
& Trading, Wendrizal Ak dari
PHE WMO, dan Khairul
Rahmat dari Integrated Supply
Chain.•IRLI KARMILA

Tim Komet Uji Coba Perdana
Fasilitas Webinar
JAKARTA - Tim Knowledge
Management Pertamina
(Komet) melakukan uji coba
perdana fasilitas Webinar
pada (14/2) di Ruang Komet,
Lantai 17, Gedung Utama,
Kantor Pusat Pertamina, Ja
karta. Melalui fasilitas tersebut,
kegiatan sharing Komet akan
dapat dilakukan secara online
dan bisa diikuti oleh pekerja
Pertamina di seluruh region.
“Pada dasarnya, uji coba
fasilitas ini sudah bagus,
bahkan tadi responnya dalam
polling juga cukup bagus.
Namun, ada beberapa catatan
yang secara teknis perlu
diperbaiki dan didiskusikan
dengan tim IT,” ujar Manager
Quality Management Faisal
Yusra.
Faisal menjelaskan,
Webinar ini diciptakan terkait
kendala beberapa pihak
yang kadang ingin ikut dalam
kegiatan sharing Komet tetapi
tidak bisa hadir karena jarak
yang berjauhan. “Proses
berbagi pengetahuan di Forum
Komet itu sebenarnya ada dua

cara, yaitu offline sama online.
Yang offline, kita lakukan
dengan tatap muka. Nah,
banyak pekerja Pertamina di
berbagai daerah itu tertarik
dan ingin berpartisipasi, na
mun sangat sulit dilakukan.
Oleh karena itu, kita berpikir
bagaimana pekerja di unit
operasi manapun bisa ikut
terlibat saat itu,” jelas Faisal.
Faisal berharap, di
bulan Maret fasilitas ini bisa
digunakan secara optimal.
Dengan begitu, menurut
Faisal, sharing yang biasanya
hanya dilakukan sekali dalam
sebulan, bisa ditingkatkan.
“Sebetulnya, kami hanya
menggunakan fasilitas internal
Pertamina saja. Jadi ada
fasilitas CSS dan sudah
punya kontrak jangka panjang
dengan Microsoft. Kami tidak
membuat proses baru, namun
memaksimalkan fasilitas IT
yang sudah ada,” jelasnya.
Dalam uji coba Webinar
tersebut Faisal mencoba
terhubung dengan melakukan
presentasi ke seluruh Unit

Foto : PRIYO WIDIYANTO

RESUME
PEKAN INI

Manager Quality Management Faisal Yusra beserta tim Komet melakukan uji
coba fasilitas Webinar.

Region Pertamina yang
tersebar di seluruh Indonesia
secara online. Tercatat 33
partisipan yang menyebar
di masing-masing region
mengikuti kegiatan uji coba
tersebut.
Ketika presentasi
berlangsung, para partisipan
memberikan respon, baik
kendala seperti hilangnya
suara/audio, slide yang tidak
tampil maupun memberi saran
melalui chatbox.
Terkait dengan kendala
yang ditemui, Faisal me

nambahkan, semua akan
dicatat dan dievaluasi,
termasuk akan diadakan
workshop. “Dari uji coba
ini ternyata menurut hasil
tadi polling 80% ini sudah
memenuhi, hanya saja tetap
ada item-item yang perlu
diperbaiki dan sudah kita
catat semua. Kami juga nanti
akan mengadakan workshop
yanga berkaitan dengan
operasional sistem ini sehingga
dapat dimaksimalkan,”jelas
Faisal.•AJI HUTOMO PUTRA

Tiga Program CSR
untuk Masyarakat
Sambirejo
BANYUASIN – GM RU RU III Edy Prabowo
didampingi Bupati Banyuasin H. Amiruddin
Inoed menutup secara resmi tiga program
CSR RU III di Kampung Sambirejo, Kelurahan
Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten
Banyuasin, (3/1).
Menurut Edy Prabowo, Kampung Sambirejo
merupakan salah satu sentra ternak sapi yang
berhasil dari ketersediaan sapi yang tak
pernah putus. Karena itu sangat cocok untuk
mengoptimalkan pengembangan SDM dan
sumber daya alamnya.
“Kami menggandeng Lembaga Pengabdian
Masyarakat (LPM) Unsri untuk bersama-sama
mengoptimalkan SDM dan sumber daya alam
Sambirejo. Tahun 2011 kami melakukan inisiasi
program pengembangan energi alternatif
melalui pemanfaatan kotoran sapi menjadi
biogas. Dari hasil pembangunan instalasi
sebanyak 24 buah, konsumsi gas 3 kg
berkurang drastis. Biasanya rata-rata setiap
keluarga menggunakan 3-4 tabung gas 3 kg
per bulan, namun setelah menggunakan biogas
hanya 1 tabung gas 3 kg. Selebihnya, mereka
memanfaatkan biogas,” ungkap Edy.
Siklus program yang telah dilakukan tidak
hanya sampai biogas semata. Hamparan
lahan rumah tangga rasanya sayang kalau
dibiarkan terbengkalai tanpa dimanfaatkan.
Oleh sebab itu dilakukan juga pengembangan
program pemanfaatan lahan rumah tangga
untuk tanaman kebutuhan sehari-hari seperti
cabai, terong, sawi, serta tanaman buah
seperti lengkeng dan sawo. Dengan harapan,
kebutuhan rumah tangga mulai dapat dipenuhi
dari lahan sendiri serta pupuk organiknya dari
sisa-sisa biogas.
“Kami juga membekali pengetahuan kepada
para ibu rumah tangga melalui pelatihan tata
boga dengan memanfaatkan bahan baku
singkong dan daun-daunnya. Aneka makanan
bergizi dan variatif sudah bisa diproduksi oleh
ibu-ibu di Kampung Sambirejo ini, seperti
nugget dan sambalnya, dendeng, wajik serta
keripik daun singkong,” tambah GM.
LPM Unsri bersedia menampung hasil
produksi melalui outlet yang berada di salah
satu departemen store di Palembang dan
ini sebuah langkah yang baik tentunya bagi
perkembangan kreatifitas masyarakat.
“Kami membutuhkan komitmen yang
kuat dari masyarakat untuk terus maju dan
berkembang demi perbaikan kualitas hidupnya.
Kami juga perlu dukungan seluruh stakeholder,
seperti pemerintah, institusi pendidikan, serta
elemen masyarakat lainnya agar kami dapat
terus memberikan stimulan bagi masyarakat
untuk maju,” demikian harap GM.•RU III PLAJU
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RU V Dorong Kualitas
Pendidikan Anak Penajam
Penajam – Refinery
Unit V (RU V) Balikpapan
ikut mendorong kualitas
pendidikan anak di Penajam
Paser Utara (PPU). Pada Senin
(4/2), RU V menyalurkan 60
komputer untuk laboratorium
di dua sekolah, yakni SMP 09
dan SMP 10 PPU. Masingmasing sekolah mendapat 30
unit komputer lengkap dengan
speaker. Ada juga buku-buku
panduan komputer dan laptop
untuk pengajar.
Penyerahan bantuan
tersebut dipusatkan di SMP
10 PPU dan dihadiri Sekretaris
Kabupaten (Seskab) PPU
Drs. H. Sutiman, Kepala
SMP 09 Edy Prayitno, Kabid
Pendidikan Dasar Disdik PPU
Esteryani, Kepala Sekolah
SMP 10 Suyono.
Sekretaris Kabupaten
PPU Sutiman mengapresiasi
RU V Balikpap an. “Kami
berharap kerja sama ini te
rus dijaga. Dan yang harus
diperhatikan, pihak sekolah
wajib memanfaatkan fasilitas

Foto : RU V

Foto : RU III

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Siswa SMP di wilayah Penajam semakin mengenai teknologi informasi dengan bantuan komputer dari Pertamina.

ini semaksimal mungkin.
Laboratorium ini sangat mem
bantu dan dibutuhkan pelajar
di PPU.” ujarnya.
Hal tersebut diamini Kepala
Sekolah SMP 10 Suyono.
“Ini merupakan bantuan
memang kami tunggutunggu. Karena selama ini
kami hanya menggunakan

lima unit komputer saja,”
terang Suyono dengan wajah
cerah.
CSR Officer RU V Abdul
Malik mengatakan, bantuan
yang diberikan merupakan
bagian dari program Corporate
Social Responsibility (CSR)
RU V bidang pendidikan. Ini
bagian dari kepedulian RU

V untuk mendorong kualitas
pendidikan di PPU yang
berbasis IT.
Perhatian Pertamina di
Penajam bukan hanya seka
rang. Baru-baru ini, RU V
memberikan pendidikan
mengelas gratis untuk
warga Nenang, Girimukti,
Nipah-nipah, Saloloang, dan
Sidorejo.•RU V

TBBM Camplong Tanam 5.000 Mangrove
Madura – Sebagai bagian
dari rangkaian peringatan
Bulan K3, Terminal BBM
Camplong melakukan
penanaman 5.000 mangrove.
Penanaman ini menambah
jumlah mangrove yang telah
ditanam pada 2012 sebanyak
2.000 mangrove.
Dalam kegiatan ini, TBBM
Camplong bekerja sama
dengan Dinas Kehutanan
Kabupaten Sampang. Dinas

Kehutanan menyiapkan
bibit mangrove sementara
Pertamina melakukan
penanamannya di area TBBM,
tepatnya di pantai belakang
lokasi TBBM.
Menurut OH TBBM
Camplong Y. Pudji Hartono,
penanaman mangrove di
lokasi ini terbilang khusus.
Karena struktur tanah dan
karakteristik ombak yang
cukup kencang maka perlu

dibangun penahan abrasi
berupa deretan beton.
“Sebelumnya kami sudah
coba menanam beberapa kali,
namun selalu gagal. Kemudian
kami belajar ke tempat lain
dan mengetahui cara untuk
menahan ombak dan abrasi,
dengan meletakkan base
beton,” ujarnya.
Sebelumnya, penanaman
Mangrove di TBBM Camplong
pada 2012 juga mendapat

apresiasi dari Bupati Sampang
Noer Tjahja. Ia berharap per
usahaan lain di Kabupaten
Sampang dapat meniru.
Selain di bidang ling
kungan, program CSR di
TBBM Camplong yang sudah
dilakukan adalah Sudut Baca
Sekolah di SDN Tambaan
1, berupa kelengkapan per
pustakaan baik lemari, buku
hingga pelatihan pengelolaan
perpustakaan.•FRM REG. V

ZIS untuk Masyarakat Bunga Tanjung
DUMAI - Bazma RU II Dumai kembali menyalurkan bantuan
yang dihimpun dari dana Zakat, Infaq & Sedekah pekerja
RU II untuk masyarakat Jl. Bunga Tanjung, Kelurahan Ratu
Sima. Acara kali ini dikemas dengan nama program “Bahagia
Bersama Mereka (BBM)”. Pada kesempatan ini disalurkan
bantuan berupa Beras Zakat (BERKAT) kepada 110 KK,
bantuan renovasi fasilitas Musholla Nurul Iman, karpet sholat
dan launching pengajian “Bunga Tanjung Cahaya Iman”.
Kegiatan diselenggarakan di Musholla Nurul Iman, Jl.
Bunga Tanjung dan dihadiri oleh Lurah Ratu Sima Jasmawar,
pengurus Bazma, Ketua Masjid, tokoh masyarakat serta
mustahik yang berasal dari lingkungan sekitar Jl. Bunga

Tanjung.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bazma RU II Dumai
yang telah banyak membantu masyarakat. Kerja sama dan
bantuan yang diberikan oleh Bazma selama ini memberikan
efek yang nyata di tengah masyarakat berupa peningkatan
taraf hidup mereka,” ujar Jasmanar.
Semetara Ketua Bazma melalui Ketua Bidang
Pemberdayaan Taufik Rizani menjelaskan, bantuan yang
diberikan merupakan wujud tanggung jawab Bazma terhadap
dana yang telah diamanahkan oleh para pekerja Pertamina
untuk masyarakat. “Semoga dengan bantuan yang diberikan
akan membantu masyarakat,” ujarnya. •RU II DUMAI
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Soft Launch Webinar:
Jarak dan Waktu Tak Lagi Jadi Masalah
Serangkaian kerjasama telah dilakukan oleh Tim KOMET,
CSS, dan Microsoft untuk melakukan implementasi
webinar di Pertamina. Soft launch webinar KOMET akhirnya
terlaksana pada Kamis, 14 Februari 2013. Momentum
yang digagas oleh Tim KOMET akan menjadi sejarah PT
Pertamina (Persero). Terwujudnya Forum KOMET melalui
kecanggihan teknologi dunia maya dimana jarak dan waktu
tak lagi jadi masalah.
Webinar adalah suatu aktivitas baru KOMET yang memungkinkan para narasumber berinteraksi
dengan para peserta forum lewat dunia maya. Melalui aplikasi Lync 2013 yang dikembangkan oleh
Pihak IT Solution, webinar dapat dijalankan dengan baik. dan menjawab kebutuhan Tim KOMET
secara umum. Fasilitas yang ditawarkan dalam aktivitas Webinar KOMET adalah audio presenter,
visualisasi presentasi dan question lewat chatbox.
Lync 2013 memfasilitasi tampilan visual dan audio dari narasumber maupun peserta, namun hal
tersebut kurang efektif untuk format webinar. Terbukti saat presentasi usai, Moderator mencoba
membuka akses video presenter dan audio para peserta. Kualitas suara narasumber yang berperan
sebagai presenter menurun secara signifikan. Oleh karena itu sudah tepat apabila webinar yang
diimplementasikan sebatas mengakomodir dibukanya akses audio narasumber dan visualisasi
presentasi agar para peserta (participant) dapat fokus dalam menerima materi.
Soft launch webinar diikuti oleh PIC KOMET di Unit
Operasi, Region, dan Kantor Pusat. Sejumlah 33
participant tercatat mengikuti kegiatan yang berpusat
di ruang KOMET tersebut. Para participant berasal dari
berbagai area, di antaranya: Dumai, Balikpapan, Cilacap,
Sorong, Balongan, Palembang, Semarang, Makasar, dan
berpusat di Kantor Pusat. Materi presentasi dibawakan
secara live oleh Faisal Yusra selaku Ketua Tim KOMET.
Materi berupa KOMET achievement 2012 sangat ditunggu
oleh para participant karena selain pembahasan pencapaian 2012 terdapat pembahasan program
kerja 2013 yang menjadi bahan acuan kerja bagi para PIC. Program kerja tersebut diantaranya
adalah target KPI, implementasi webinar, TKO SDM KOMET, dan rencana asesmen internal pada
Unit Operasi dan Unit Region di tahun 2013.
Berbagai pertanyaan dilemparkan oleh para participant pada
Ketua Tim KOMET. Diantaranya mengenai status migrasi email
Anak Perusahaan menjadi email pertamina.com, Target KPI
KOMET 2013, dan keuntungan menjadi PIC KOMET. Migrasi
email secara bertahap akan dilaksanakan sehingga seluruh email
Anak Perusahaan akan bernaung dalam email Korporat Hal
tersebut mengakomodir Anak Perusahaan untuk mengakses
Portal KOMET, join mysite maupun webinar. Target KPI sharing
knowledge 2013 bagi pejabat pemegang KPI adalah 20% dari total
Pekerja Fungsi terkait dengan minimal 10 aset pengetahuan. PIC KOMET adalah volunteer penggerak
implementasi KOMET di Unit Operasi dan Unit Region. PIC terbaik akan mendapatkan penghargaan
sebagai The Best KOMET Agent pada saat Annual Pertamina Quality Awards.
Soft Launch webinar ini diakhiri dengan polling
seluruh participant mengenai kualitas audio dari
narasumber, visuliasasi slide presentasi yang
diterima, efektifitas chat box, dan efektifitas dari
pelaksanaan webinar secara over all. Hasilnya
adalah 71% menyatakan bahwa audio dari
narasumber diterima dengan jelas. Sejumlah
50% peserta menyatakan visual presentasi yang
diterima sudah jelas. Chatbox dianggap sangat
berguna oleh 68% peserta. Secara overall 47%
peserta telah menilai bahwa webinar sangat efektif.
Webinar tentu menjadi nuansa baru di dunia KOMET. Oleh karena itu mari terus berkontribusi untuk
berbagi pengetahuan karena jarak dan waktu sudah tidak menjadi batasan bagi para Narasumber
dan Peserta Forum KOMET.
The More You Share, The More You Get, Let’s share knowledge!!!
oleh Desy Puspitasari - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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Menyelesaikan Masalah
Pekerjaan dengan Konsep CIP,
Apa Kata Mereka?
Dua pelatihan CIP telah
dilaksanakan bulan
Februari ini. Keduanya
adalah pelatihan

“CIP membuka pikiran untuk menyampaikan ide,
gagasan untuk lebih kreatif dan inovatif.”
Gita Suci Rahayu – 749286
Shared Processing Center

penulisan risalah CIP
batch I dan II. Berbeda
dengan periode-periode
sebelumnya, pelatihan
penulisan risalah CIP
tahun ini berusaha

“CIP dapat memberikan pemahaman dan spirit untuk
sadar terhadap permasalahan yang timbul di sekitar kita
dan bagaimana mencari solusi. Tidak hanya masalah yang
selesai, usaha kita juga selesai.”
Diana Wenny Pawestri – 749573
Shared Processing Center

mengajak Pekerja-Pekerja
muda Pertamina untuk
turut aktif berkegiatan
CIP. Mau tahu apa kata
mereka mengenai CIP?

“CIP bisa terlihat ‘simple’ juga ‘complicated’ tergan
tung dari kita yang melihatnya.”
Safrina Roesmalinda – 749295
Corporate Shared Serviced

Berikut adalah testimoni
mereka.

“CIP memberikan pengetahuan dan motivasi kepada
pekerja untuk selalu melakukan inovasi.”
Andry Yudo A – 750051
HR Culture & Transformation

“CIP memberikan benchmarking tentang pengem
bangan yang dapat dilakukan untuk perusahaan
tercinta.”
Hilma Martha Ayu – 749774
General Support – Asset Management

“CIP menumbuhkan motivasi untuk bekerja cerdas
dan bekerja manfaat, semangat untuk meningkatkan
kemampuan dan potensi diri.”
Dyah Puspitaningrum – 749769
General Support – Asset Management

“Membuat saya termotivasi untuk melakukan sesuatu
yang lebih kreatif terhadap pekerjaan sehari-hari.”
Aviva Nihasita – 749566
Shared Processing Center

“CIP sangat bermanfaat untuk mengasah pola pikir.”
Wahyu Suci Andayani – 749600
Shared Processing Center

“Jika semua Fungsi concern terhadap CIP, saya
yakin Pertamina akan menjadi sangat efektif dan
efisien serta mempunyai budaya kerja yang lebih
baik lagi. Saya appreciate pada teman-teman
QM yang selalu mendorong untuk melakukan
improvement.”
Andi Wibowo – 749557
Corporate Shared Serviced

oleh Susanti Chandra - Quality Management, General Affairs Directorate

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

Istilah keuangan perusahaan dan
pemodal perusahaan juga terkait
dengan perbankan investasi. Peran khas
sebuah bank investasi adalah untuk
mengevaluasi kebutuhan keuangan
perusahaan dan meningkatkan jenis
yang sesuai modal yang paling cocok
kebutuhan tersebut. Dengan demikian,
istilah “corporate finance” dan “pemodal
perusahaan” dapat dikaitkan dengan
transaksi di mana modal dibangkitkan
untuk menciptakan, mengembangkan,
tumbuh atau mengakuisisi bisnis. Didalam
buku ini juga semua yang berhubungan
dengan corporate finance akan dibahas
satu-persatu. Seperti untuk pembahasan
mengenai capital investment juga akan
dibahas didalam buku ini.
Buku ini terdiri dari 31 chapter yang
berkaitan dengan corporate finance.
Salah satunya adalah tentang Financial
Statement Analysis and Financial Models.
Dimana di dalamnya akan ditemukan
tentang berbagai cara untuk menganalisis
Keuangan, salah satunya adalah tentang
analisis rasio. Tidak hanya itu, di dalam 31
chapter tersebut, buku dibagi lagi menjadi 8
part, dimana masing-masing part tersebut
berisikan tentang Overview, Valuation and
Capital Budgeting, Risk, Capital Structure
and Dividend Policy, Long-Term Financing,
Options, Futures, and Corporate Finance,
Short-Term Finance, dan Special Topics.
Dari delapan part diatas menjadi dasar
fokus sentral dari buku ini. Berbagai
contoh yang konkret telah diterapkan
didalam buku ini. Salah satunya adalah
bagaimana seorang manajer keuangan
mungkin melanjutkan diberikan situasi,
sebuah valuasi nilai pendekatan-net
present value (NPV) diperlakukan sebagai
konsep dasar yang mendasari keuangan
suatu perusahaan.
Buku ini telah ditulis sebagai pengantar
untuk perusahaan dibidang keuangan.
Paparan yang ada dalam buku ini akan
membantu para pembaca untuk lebih
memahami berbagai pembahasan
tentang corporate finance, dan agar
lebih memudahkan para pembaca dalam
memahami materi yang ada tentang
corporate finance selama ini.• PERPUSTAKAAN
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Penerapan HSSE Harus Dimulai
dari Diri Sendiri
JAKARTA - Dalam rangka peringatan Bulan K3 Tahun 2013, HSSE
Korporat menyelenggarakan berbagai acara, yang berpuncak pada acara
senam pada Jumat pagi, (15/2).
Usai senam yang juga diikuti Direktur Umum Pertamina Luhur Budi
Djatmiko, VP HSSE Korporat Joko Susilo, diumumkan para pemenang
lomba yang diselenggarakan selama Bulan K3, meliputi Medical Check
Up Award, Employee Exercise Center Award, Lomba Memadamkan
Api Menggunakan APAR, dan Lomba First Aid.
Dalam kesempatan tersebut, Luhur Budi Djatmiko menyatakan
aktivitas terkait dengan HSSE, selalu dimulai dari individu. “Jika ingin
mencapai hasil yang excellence, yang terpenting adalah kesadaran
individu. Ini harus menjadi kebiasaan para pekerja, yang dimulai dari diri
kita masing-masing,”kata Luhur.
“Kalau kita mau menjadi yang terbaik, maka masing-masing individu
harus melaksanakan ketaatan, misalnya taat pada aturan,”lanjut
Luhur. “Jika dirasa ada yang kurang dan bisa berakibat pada masalah
keselamatan, kita bisa intervensi. “
Luhur berharap, di tahun ini, seluruh pekerja Pertamina tidak cuma

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Keuangan perusahaan adalah suatu
bidang keuangan yang berkaitan dengan
keputusan moneter, yang dimana suatu
perusahaan bisnis membuat alat dan
analisis yang digunakan untuk membuat
suatu keputusan. Tujuan utama dari
keuangan suatu perusahaan adalah untuk
memaksimalkan nilai pemegang saham.
Meskipun pada prinsipnya berbeda dari
pembiayaan manajerial yang mempelajari
keputusan keuangan dari semua
perusahaan, bukan perusahaan sendiri,
konsep utama dalam studi corporate
finance berlaku untuk masalah keuangan
dari semua jenis perusahaan.
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Tim Gedung Utama Lantai M/CSS menjadi pemenang pertama lomba first aider.

belajar dari kejadian, tetapi yang lebih penting lagi adalah mencegah
agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Kontribusi Nyata Perubahan Paradigma HSE di RU V
Balikpapan - Sikap kebersamaan ditunjukkan oleh pekerja RU V dalam
acara penutupan Bulan K3 Pertamina RU V di Lapangan Merdeka, (16/2).
Hal tersebut tampak dari kegembiraan para peserta lomba fire & rescue
fun game. Mewakili bagiannya, masing-masing berkompetisi satu sama
lain demi mencapai yang terbaik sampai banyak hal lucu terjadi. Basahbasahan dan pakaian kotor serta langkah-langkah terjatuh diiringi gelak
tawa dari peserta dan penonton mewarnai kebersamaan ini.
Acara dimeriahkan dengan HSE Exhibition, Senam Sehat, Lomba
Fire & Rescue Fun Game, penyerahan penghargaan Lomba Bulan K3,
dan pembagian doorprize. Tampak hadir Senior Manager Operation &
Manufacturing Achmad Fathoni M, tim manajemen RU V, para section
head, pekerja dan mitra kerja RU V.
Rangkaian peringatan Bulan K3 di RU V ini merupakan upaya konkrit
untuk mengubah paradigma pekerja untuk menjadikan K3 sebagai
kebutuhan dan kebiasaan yang ditunjukkan dalam sikap kerja sehari-hari.
Oleh karena itu, semua pihak harus memahami tujuan K3 dan cara untuk
mencapai tujuan perusahaan.
“Saya menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang

Foto :RU V
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telah, sedang dan akan terus mengembangkan K3 sebagai bagian
dari kontribusi kita menuju Kilang RU V yang aman, nyaman, dan
dapat bersaing dengan negara maju lainnya. Let’s Continue to Act
Safely, for Operational Excellence!” tutup Ketua Panitia Bulan K3
2013, Roberman Siburian dalam sambutannya.•RU V

Bazma Sumbang Ambulans untuk
Rumah Sehat Pertamina
Jakarta- Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan Rumah
Sehat Pertamina yang terdapat di Makassar, Baituzzakah Pertamina
(Bazma) memberikan bantuan satu unit mobil ambulans, dengan fasilitas
lengkap senilai Rp 225 juta. Penyerahan bantuan mobil ambulance
tersebut dilaksanakan secara simbolis oleh Ketua Umum Bazma Susilo
di halaman parkir Gedung Pusat Pertamina, Senin (14/2).
Susilo mengemukakan, program sosial bidang kesehatan tersebut
menjadi bentuk sinergi Bazma dengan Baznas. “Semoga bisa bermanfaat
untuk saudara-saudara di Makassar dan sekitarnya,”kata Susilo yang juga
menjabat sebagai SVP Corporate Shared Service Pertamina.
Ambulans bisa difungsikan sebagai Unit Kesehatan Keliling (UKK)
yang mampu menjangkau kantong-kantong kemiskinan, secara rutin
dan terjadwal. Pelayanannya bisa penyuluhan kesehatan, pemeriksaan
serta pemberian obat secara cuma-cuma.
Seperti diketahui, Rumah Sehat Pertamina tersebut merupakan
salah satu bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR)
Pertamina. Dibangun bersama Baznas, dana yang digelontorkan untuk
pembangunan rumah sehat tersebut sebesar Rp 3,5 miliar.

Foto : BAZMA

SINOPSIS

Sementara di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Baznas Teten
Kustiawan menjelaskan program UKK merupakan pelayanan
langsung dengan kemitraan. Dengan demikian tanpa proses ad
ministrasi yang rumit dan birokratis.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bazma yang telah
bersinergi dengan kami. Semoga kerja sama ini bisa berlanjut di
program-program selanjutnya,” kata Teten Kustiawan.•BAZMA

KRONIKA

JAKARTA – Jajaran Direksi Pertamina
menandatangani Key Performance Indicator
(KPI) tahun 2013 di Ruang Rapat Lantai 3
Gedung Utama, Selasa (12/2). KPI 2013
diturunkan dari kontrak manajemen yang
telah disahkan oleh RUPS. Tampak hadir
dalam acara tersebut Dirut Karen Agustiawan,
Direktur Hulu M. Husen, Direktur Pengolahan
Chrisna Damayanto, Direktur Pemasaran
& niaga Hanung Budya, Direktur Gas Hari
Karyuliarto, Direktur Keuangan Andri T.
Hidayat, Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko,
Corporate Secretary Nursatyo Argo, Chief
Legal Counsel Alan Frederik, SVP Corporate
Investment & Business Development
Gusrizal. Tidak hadir adalah Direktur PIMR
M. Afdal Bahaudin dan Direktur SDM Evita
M. Tagor.•URIP HERDIMAN KAMBALI

ahmad kudus

PJ. Direktur Pengembangan Usaha
PT Pertamina Gas

m. syaiful ghozali
Project Engineering Manager,
Refining Project,
Business Development,
Refinery Directorate

liga u-16 pertamina dimulai

bimanto soetomo
Foto : KUNTORO

Foto : kuntoro

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Direktur Operasi
PT Pertamina Gas

Foto : rizqi ramadhan
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BOD TANDATANGANI KPI

wahyudi satoto

Facility Engineering Manager,
Refining Technology,
Refining Operation,
Refining Directorate
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JAKARTA – Pertandingan pertama Liga U-16
Pertamina resmi digelar pada hari Sabtu (16/2)
dengan mengambil tempat di Lapangan C Senayan,
Jakarta Selatan. Pada hari pertama tersebut, digelar
7 pertandingan. Liga U-16 disponsori oleh Pertamina
melalui Pertamina Foundation. Liga diikuti 14 tim yang
menganut sistem kompetisi penuh, dimana setiap tim
akan bertanding melawan semua tim dua kali. Dari ke14 tim tersebut, ikut serta Pertamina Soccer School.
Total, setiap tim akan bertanding 26 kali sepanajng
musim kompetisi 2013 ini, yang akan berakhir pada
2 November 2013. Demikian keterangan dari Ketua
Panpel Liga U-16 Ade Mulyadi yang ditemui di tepi
Lapangan C Senayan. Untuk hasil-hasil pertandingan
setiap pekannya yang digelar pada Sabtu, bisa dilihat
pada situs www.pertaminasoccerschool.com.•URIP

HERDIMAN KAMBALI

isabella hutahaean

burhanudin

Project Area Balongan Coordinator,
Refining Project,
Business Development,
Refinery Directorate

TIM VOLLEY BALL BAPOR JUNIOR
PERTAMINA SEI PAKNING RAIH
JUARA UMUM “ASMAWI CUP”

gama widyaputra

HSSE Manager,
Marketing & Trading Directorate

arief budiyanto

Process Engineering Section Head
Refinery Unit IV Cilacap

Foto : RU III

PLAJU – GM RU RU III Edy Prabowo beserta jajaran
manajemen RU III menghadiri acara Sertijab di
conference room GM RU III, pada (1/2). Dalam acara
Sertijab tersebut, Yulian Dekri menerima jabatan
Senior Manager Operating & Manufacturing (SMOM)
RU III Plaju. Djoko Koen Soewito menjadi Reliability
Manager RU III Plaju menggantikan Nandang
Kurnaedi yang menjabat Maintenance Planning &
Support Manager RU III. Sedangkan Mahendrata
menjadi Maintenance Planning & Support Manager
RU VI Balongan. Eriyadi menerima jabatan sebagai
Engineering & Development Manager RU III Plaju
dan Syawaludin Azwar menjadi Engineering &
Development Manager RU VI Balongan. Susilo Sri
Mulyo HB yang melepas jabatannya sebagai Planning
& Scheduling Section Head RU III Plaju, menjadi Turn
Around Manager RU III Plaju menggantikan Rusli Karo
Karo yang telah menerima jabatan barunya sebagai
Direktur Operasi PT Patra Teknik.•RU III

Strategic Planning Manager,
Strategic Planning & Business Dev.
Gas Directorate

Foto : RU II

Foto : RU IV

Foto : kuntoro

Foto : kuntoro

Foto : KUNTORO

Serah Terima Jabatan
di Lingkungan RU III

DUMAI – Tim Volley Ball BaporJunior Pertamina Production
Sei Pakning mendapatkan apresiasi dari manajemen RU II
Dumai atas prestasi yang diraih dalam turnamen ASmawi Cup
yang diadakan di Desa Dedap Kecamatan Merbau Kabupaten
Meranti dan diikuti oleh 29 tim putra belum lama ini. Apresiasi
diberikan oleh Sei Pakning Production Manager Chusnul Arifin
kepada Tim Volley Ball Bapor Pertamina Sei Pakning yang
diketuai oleh Kosasih dari bagian Reliability Spk karena meraih
juara umum dan juara tim terbaik I. Sementara Production
Section Head Rendra W yang juga sebagai Ketua Bapor
menyerahkan apresiasi kepada tosser terbaik I dan smaster
terbaik I. Chusnul mengingatkan, prestasi yang telah didapat
jangan membuat Tim Volley Ball Bapor Junior Pertamina Sei
Pakning cepat berpuas diri. “Prestasi ini harus menjadi pemacu
untuk meraih prestasi yang lebih tinggi,” tegasnya.•RU II

Orientasi Migas
Penerima Beasiswa
JOB PTJM Central Gas
Plant Sungai Kenawang
Sungai Kenawang, Jambi- Sebanyak
10 mahasiswa penerima beasiswa program
D3 di Politeknik Negeri Sriwijaya dari program
program CSR JOB Pertamina-Talisman Jambi
Merang (JOB PTJM), putra-putri terbaik
Kecamatan Bayung Lincir mengunjungi Central
Gas Plant Sungai Kenawang, Jambi, Sumatra
Selatan, pada Minggu, (13/1).
Mereka disambut oleh Temporary Field
Manager JOB PTJM Marjit dan Relation Officer
JOB PTJM Asep Ishaq, serta staff JOB PTJM
lainnya. Orientasi Industri Migas tersebut diisi
dengan pemaparan tentang proses produksi
gas di JOB PTJM, mengunjungi plant Sungai
Kenawang, dan sharing session tentang
perkembangan studi dan minat masingmasing mahasiswa.
Penyampaian materi tentang kegiatan
operasi di JOB PTJM di Blok Jambi Merang
serta keliling central gas plant dipandu oleh
Production Superintendent Suntana. Dua
kegiatan tersebut bertujuan agar para peserta
dapat lebih mengetahui dan melihat langsung
kegiatan produksi migas di lapangan. Terlebih
lagi mayoritas mahasiswa tersebut memilih
jurusan Teknik Kimia yang sangat relevan
dengan kegiatan pengolahan migas.
Mereka tampak sangat antusias menyimak
materi tentang kegiatan operasi di JOB
PTJM. Dengan seksama dan cepat, mereka
menanyakan setiap penjelasan kegiatan
produksi yang disampaikan secara detail.
Kepada para mahasiswa itu, Field Relation
Officer JOB PTJM, Asep Ishaq mengatakan
bahwa pintu JOB PTJM terbuka bagi para
mahasiswa tersebut untuk melakukan kegiatan
magang atau kerja praktik.
Menurut Head of General Services JOB
PTJM Rachmat Sudrajat, mereka merupakan
putera-puteri terbaik dari masyarakat tidak
mampu yang berdomisili di desa Ring-1 JOB
PTJM, yang meliputi Desa Simpang Bayat, Kali
Berau, Mendis, Mendis Jaya, Muara Medak,
Pulai Gading, dan Kelurahan Bayung Lincir,
Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Musi
Banyuasin, Sumatera Selatan.
JOB PTJM menggandeng Politeknik Negeri
Sriwijaya untuk meningkatkan skill mereka
dengan beasiswa full meliputi biaya pendidikan,
biaya hidup, dan biaya sarana lainnya hingga
tiga tahun masa studi. Dana yang dikeluarkan
sebesar 1,408 miliar rupiah.
Rachmat Sudrajat mengatakan program
CSR (non cost recovery) ini merupakan
komitmen dan kepedulian yang tinggi dari JOB
PTJM terhadap masyarakat di daerah operasi.
Ia berharap program ini dapat meningkatkan
sumber daya manusia di sekitar daerah
operasi, meningkatkan kesempatan belajar
di perguruan tinggi, serta melahirkan lulusan
mandiri yang bisa membawa perubahan.•SAHRUL
HAETAMY ANANTO
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Pertagas Raih Laba 2012
153,39 Juta Dolar AS

JAKARTA – PT Pertamina
Gas (Pertagas) berhasil
memperoleh laba usaha 2012
sebesar 153,39 juta dolar AS
dan nilai tersebut melebihi
target yang ditetapkan oleh
RKAP yaitu sebesar 152,91
juta dolar AS. Perolehan laba
tersebut atas keberhasilan
kinerja operasi Transportasi
gas sebesar 1,379 mmscfd,
Niaga Gas sebesar 23,07
MBBTU, pemrosesan sebesar
43 ton/day dan transportasi
m in ya k s e be sa r 1 1 ,0 22
bopd.
Hal tersebut dikemukakan

oleh Direktur Utama Pertagas,
Gunung Sardjono Hadi dalam
kesempatan jumpa pers di
ruang Media Center Kantor
Pusat Pertamina, Rabu
(13/2).
Dengan perolehan laba
2012 tersebut, memicu
Pertagas untuk laba usaha
ditahun 2013 ini naik men
jadi 1,6 persen terhadap
realisasi 2012 yaitu sebesar
155,88 juta dolar AS dan telah
ditetapkan dalam Rencana
Kerja Anggaran Perusahaan
(RKAP) 2013.
Gunung mengatakan,

untuk bisa mencapai target
laba di 2013 tersebut,
Pertag as mempersiapkan
investasi yang lebih besar
dibandingkan tahun 2012.
“Peningkatan Investasi kita
cukup signifikan. Jika ditahun
2012 hanya 1 triliun maka di
tahun 2013 menjadi 366,47
juta dolar AS atau Rp 3,41
triliun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gunung
menyamp aikan, Pertagas
memastikan dirinya untuk
menjadi ”World Class National
Gas Business Enterprise” di
tahun 2015. Karena itu, untuk

menjadi perusahaan gas ke
las dunia, maka pihaknya
berpegang pada empat
parameter.
Yaitu, financial excellence
dengan profit per kapita
di atas 250 ribu dolar AS,
operating excellence, HSE
excellence dengan tolak
ukur meraih ISRS 7, ISO
14001 dan OHSAS 18001,
dan parameter yang terakhir
adalah menciptakan SDM
yang excellence sehingga
dapat mewujudkan etos
kerja untuk mencapai target
usaha.•IRLI KARMILA

Dua Sertifikat Sistem Manajemen
untuk PHE ONWJ

JAKARTA - PHE ONWJ
Marunda Shorebase dan PHE
ONWJ Drilling & Completion
Department berhasil
mendapatkan sertifikat dari
DNV Business Assurance,
Management System
Certificate. Marunda Shorebase
mendapatkan OHSAS 18001 :
2007 dan Drilling & Completion
Department mendapatkan ISO
14001 : 2004. Kedua sertifikat
tersebut diserahkan dalam
acara HSSE Achievements
Celebration yang berlangsung
di PHE Tower, Jakarta, (7/2).
Hadir dalam acara
tersebut, Deputi Pengendalian
Pencemaran Lingkungan
Hidup KLH MR Karliansyah,
VP HSSE Pertamina Joko
Susilo, Direktur Keuangan
PHE Yayok T. Wisanggo, GM/
Executive VP PHE ONWJ Jonly
Sinulingga, tim manajemen
dan para pekerja PHE, dan
perwakilan dari SKK Migas.
PHE ONWJ menutup
tahun 2012 dengan sejumlah
prestasi yang membanggakan.
Produksi minyaknya ratarata 33,3 mbopd. Angka ini
tertinggi setelah diambil alih
Pertamina. Selain itu juga
meraih Proper Hijau dari
Kementerian Lingkungan
Hidup selama 2 tahun
berturut-turut. Dan meraih
sertifikat ISO 14001 : 2004

Foto : KUNTORO
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GM/Executive VP PHE ONWJ Jonly Sinulingga mengingatkan seluruh pekerja PHE ONWJ untuk tidak boleh berpuas diri
atas pencapaian HSSE yang diraih selama tahun 2012. Aspek HSSE harus tetap menjadi prioritas utama dalam bekerja.

untuk kegiatan drilling dari
DNV International . Sertifikat
ini merupakan yang pertama
untuk kegiatan pemboran
lepas pantai di perusahaan
nasional. Selain itu. Peng
hargaan Zero Accident Award
untuk Marunda Shorebase
didapat dari Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Kemenakertrans), serta
Dharma Karya Energi &
Sumber Daya Mineral Muda
dari Kementerian ESDM.
PHE ONWJ juga berhasil
menyelesaikan proyek tanpa
incident kehilangan jam kerja
(no lost time injury), yakni

pengembangan lapangan baru
APNE dan F yang meliputi
3 anjungan lepas pantai.
Proyek ini dapat mengimbangi
penurunan produksi gas
yang diakibatkan oleh natural
decline. Selain itu, proyek
turn around dan seismik
sebagai bagian dari upaya
mencari cadangan minyak
baru mer u pak an kegiatan
yang dilakukan dalam rangka
pencapaian target produksi.
“HSSE Achievements
Celebration merupakan ben
tuk rasa syukur atas pen
cap aian kita tahun lalu di
bidang HSSE yang bagus

sekali,” kata Jonly di awal
sambutannya. “Terutama tidak
ada kecelakaan kerja selama
tahun lalu. Inilah yang harus
kita syukuri,” lanjut Jonly.
Jonly menekankan, apa
pun yang dikerjakan, tidak
boleh cepat berpuas diri dan
tidak ada yang namanya jalan
pintas. “Sertifikat dan trofi
yang kita terima hanyalah
sebuah penghargaan. Tetapi
ingatlah selalu usaha untuk
mencapainya. Itulah yang
penting. No short cut,” te
gasnya. “Dan kalau ada peru
bahan, perhitungkan mitigasi
risikonya.”•URIP HERDIMAN KAMBALI
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Knowledge Sharing PT Pupuk
Indonesia dengan CSS Pertamina

Seminar Kesehatan Risiko dan
Pengelolaan Penyakit Jantung

Foto : CSS

JAKARTA - P T P u p u k
Indon esia (Persero) yang
dahulu dikenal sebagai PT
Pusri (Persero) melakukan
kunjungan ke Fungsi
Corporate Shared Service
bersama dengan perwakilan
tujuh anak perusahaannya
(PT. Petrokimia Gresik, PT.
Pupuk Kujang, PT. Pupuk
Kalimantan Timur, PT. Pupuk
Iskandar Muda, PT. Pupuk
Sriwidjaja Palembang, PT.
Rekayasa Industri dan PT.
Mega Eltra) pada (11/2). Dalam
kesempatan itu hadir Eddy
Herman Harun selaku GM
Teknik dan Pengembangan PT
Pupuk Indonesia sedangkan
perwakilan dari CSS adalah
Benny Ishanda selaku Head
of Business Demand.
Benny menjelaskan
tentang manfaat implementasi
ERP di Pertamina meliputi
manfaat pada unit bisnis, besar
pengurangan SDM, jenis-jenis
Executive Information System
serta penghematan lainnya.
Pada acara tersebut juga

Head of Business Demand CSS Pertamina Benny Ishanda memaparkan tentang
implementasi ERP di Pertamina kepada PT Pupuk Indonesia (Persero).

dipaparkan Road Map Perta
mina 2008 - 2023, Evolusi ICT
dan ERP SAP di Pertamina
hingga manfaat implementasi
ERP CSS Pertamina. Pa
da pemaparan tersebut
dijelaskan mengenai konsep
integrasi informasi sebagai
suatu karakteristik utama
yang menandakan suksesnya
suatu perusahaan. Integrasi
informasi adalah proses penginput-an segala informasi
kedalam suatu system dengan
hanya memerlukan satu kali
input.
Sistem ERP memung
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kinkan hal ini terjadi dengan
mentransfer informasi yang
sudah dimasukkan pada
satu dokumen ke dokumen
lainnya sehingga mengurangi
pekerjaan input data dan
sekaligus meng-update
semua dokumen yang
berkaitan dengan rangkaian
proses tertentu.
PT Pupuk Indonesia
b e r h a r a p m e m p e r o l e h
pemahaman yang semakin
m e n d a l a m s e r t a d a p a t
mem anfaatkannya dalam
penerapan di lingkungan PT
Pupuk Indonesia.•CSS

CILACAP - Penyakit jantung
koroner masih merupakan
penyakit pembunuh utama
manusia, namun dengan
pengelolaan yang tepat akan
dapat mengurangi risiko. Terkait
dengan hal tersebut, baru-baru
ini Industrial Health Pertamina
Hospital Cilacap menggelar
kegiatan seminar kesehatan di
Griya Patra. Seminar bertema
“Resiko dan Pengelolaan Penyakit Jantung Koroner” ini menghadirkan narasumber Dr.
Muhammad Yusuf S, SpJP dari Yogyakarta.
Kegiatan Griya Sehat rutin digelar di RU IV, selain dihadiri oleh pekerja RU IV juga
dari para pensiunan Pertamina.
GM RU IV Teuku Khaidir pada saat membuka acara ini menyampaikan komitmennya
dalam menjaga kesehatan dan kebugaran pekerja, dan menghimbau agar para pekerja
selalu melakukan aktivitas olahraga. “Untuk mendukung hal tersebut perusahaan sudah
menyediakan berbagai fasilitas olahraga untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,”
ungkapnya.
Sementara Dr. Muhammad Yusuf S, SpJP memaparkan tentang jantung koroner,
orang yang beresiko dan bagaimana cara mencegah serta mengendalikan agar terhindar
dari jantung koroner. Antusias peserta dalam mengikuti acara ini juga tampak dari
banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber.
Menurut Head of Industrial Health Sugeng Santoso program ini akan terus digulirkan
dengan materi bahasan yang beragam sesuai dengan kebutuhan pekerja RU IV.•RU IV
CILACAP

Cirebon - PT Pertamina
EP Region Jawa bekerja sama
dengan Komisi Penangulangan
Aids (KPA) Kabupaten Cirebon
menyelenggarakan sosialisasi
dan pelayanan HIV-AIDS di
enam desa di Kecamatan
Gunungjati Kabupaten Cirebon.
Keenam desa tersebut, yaitu
Desa Adidharma, Jadimulya,
Mertasinga, Astana, Jatimerta
dan Klayan.
Kegiatan tersebut dilak
sanakan secara marathon
selama tiga hari pada akhir
tahun 2012. Hari pertama,
sosialisasi dilakukan di Desa
Adidharma dan Jadimulya.
Hadir dalam kegiatan tersebut
Camat Gunungjati Kusdiono
beserta muspika, Kuwu dari
dua desa tersebut, Tim KPA
dan Tim Pelayanan Kesehatan
Masyarakat (PKM) Kabupaten
Cirebon. Dari Pertamina
diwakili oleh Andar Titi Lestari
Staff Hupmas Legal & Relation
Region Jawa.
Camat Gunungjati Kus
diono menyampaikan terima

Foto : PEP REGION JAWA

Sosialisasi dan Pelayanan HIV-AIDS
di Enam Desa Kecamatan Gunungjati

kasih kepada Pertamina dan
KPA yang telah memberikan
pengetahuan mengenai
bahaya HIV-AIDS kepada
masyarakatnya. Ia berharap,
kegiatan yang sangat berguna
ini dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya oleh masyarakat.
Kegiatan yang merupakan
pilot project kerja sama KPA
dan Pertamina tersebut akan
terus ditingkatkan, tidak hanya
di Kecamatan Gunungjati
tetapi akan diselenggarakan
di kecamatan-kecamatan
lain. Selain sosialisasi, Tim
PKM Kabupaten Cirebon

juga memberikan pelayanan
kesehatan berupa pemeriksaan
HIV-AIDS melalui sampel darah
secara gratis.
Antusiasme warga sangat
baik dalam kegiatan tersebut.
Hampir semua warga yang
hadir menyempatkan diri
untuk diambil sampel
darahnya oleh petugas
PKM untuk selanjutnya
dites dilaboratorium Dinas
Kesehatan Kabupaten Cire
bon. Hasil pemeriksaan terse
but akan dimasukkan dalam
database HIV-AIDS Kabupaten
Cirebon.•PEP REG. JAWA
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Refinery Award 2012 :

Hasil Maksimal
dari Bunyu

Empat Penghargaan untuk RU II Dumai

Foto : TATAN AGUS RST

Refinery Unit (RU II)
Dumai berhasil menyabet
gelar The Best Refinery
Performance pada
penghargaan Refinery
Award 2012. Apresiasi
ini merupakan upaya
Pertamina mendorong
unit-unit pengolahannya
di seluruh Indonesia
untuk memaksimalkan
kinerja.

JAKARTA – Direktorat Pengo
lahan Pertamina memberikan
penghargaan dan motivasi
pelaku bisnis kilang di Refinery
Unit (RU). Penghargaan ini
bertujuan untuk mendorong
upaya yang fokus dalam
mempertahankan kinerja dan
usaha perbaikan yang mampu
meningkatkan kinerja unit-unit
pengolahan Pertamina di
masa mendatang.
Terdapat empat kategori
dalam penganugerahan
Refinery Award 2012 ini
yaitu kategori HSE, kategori
Reliability, kategori Operation
dan kategori Sustainability.
Untuk kategori HSE dengan
predikat The Best diraih oleh
RU II Dumai, untuk Silver oleh
RU V Balikpapan dan Bronze
diraih oleh RU IV Cilacap.
Sedangkan untuk kategori
Reliability dengan predikat
The Best diserahkan kepada
RU IV Cilacap, Silver oleh RU
VI Balongan dan Bronze diraih
oleh RU II Dumai. Kemudian
untuk the Best Operation
diraih oleh RU III Plaju, RU

Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto menyerahkan penghargaan tertinggi “The Best Refinery Perfomance”
kepada GM RU II Dumai Irwan pada acara Refinery Award 2012.

V meraih posisi Silver dan
RU II Dumai meraih predikat
Bronze.
Berdasarkan penilaian
akhir dari seluruh kategori
yang berhasil memperoleh
anugerah sebagai The Best
Refinery Performance adalah
RU II Dumai. Penghargaan
tersebut diserahkan langsung
oleh Direktur Pengolahan
Pertamina, Chrisna Dama
yanto di Kantor Pusat Perta
mina, Jumat (15/2).
“Mudah-mudahan peng
hargaan ini dapat diper
tahankan. Karena, ini kali
pertama kita memberikan
penghargaan kepada Refinery
Unit dan bukan sekadar
gelar. Namun kita harus
mempertahankan kinerja dan

bisa meningkatkan kinerja
juga,” ucap Chrisna.
Lebih lanjut Chrisna
berharap, bagi Refinery
Unit yang belum berhasil
mendapatkan penghargaan
untuk terus berusaha
meningkatkan performance
kilangnya. “Kita ingin 31
Desember 2013 mendatang
harus bisa mendapatkan nilai
kilang yang positif,” tambah
Chrisna.
General Manager Refinery
Unit II Dumai Irwan menilai
penghargaan yang berhasil unit
operasinya menggambarkan
upaya kerja keras yang
selama ini dilakukan oleh
seluruh pekerja RU II Dumai.
“Penghargaan ini akan lebih
memotivasi para pekerja RU
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II Dumai dan menjadi daya
dorong untuk bekerja lebih
baik, sempurna dan dengan
keikhlasan,” ucapnya.
Irwan mengatakan,
keberhasilan RU II Dumai
sebagai The Best Refinery
Performance karena
komitmen tim manajemen
dalam mengelola kilang
yang berprinsip kepada
empat pilar Refinery yaitu
kehandalan, safety, crude dan
sustainability dengan konsep
seluruh pekerja digerakkan
menjalankan pilar tersebut
dan dilakukan monitoring
serta evaluasi. “Tentunya
dengan memacu para atasan
untuk terus menjadi role model
bagi para bawahannya,” ujar
nya.•IRLI KARMILA

Jakarta - “Kesuksesan itu tidak berdiri
sendiri, melainkan ditopang oleh beberapa faktor
pendukung,” itulah yang dikatakan General
Manager Pertamina EP Region KTI Satoto
Agustono pada Workshop yang digelar di ruang
Media Center Kantor Pertamina Pusat, (15/2).
Region KTI kini tengah menunjukkan taringnya.
Pada Januari saja telah memproduksi 9. 134 Barel
dari target tahun 2013, yakni 10.000 Barel.
Satoto menjelaskan, Region KTI terbagi dalam
tiga kawasan eksplorasi, yakni Bunyu, Sangatta,
dan Papua. Dari ketiga kawasan tersebut, hanya
Bunyu yang dapat berproduksi paling besar. Jika
melihat historinya, hal ini dapat dikatakan mustahil
terjadi. Bunyu yang terletak di Kalimantan Utara
dan telah berproduksi selama 60 tahun (19522012). Menurut Satoto, selama jenjang waktu
tersebut, produksi Minyak dari Bunyu sangat kecil
walaupun telah banyak perusahaan minyak yang
mencoba menggali semua potensinya. Setelah
diambil alih oleh Pertamina EP, produksi minyak
di Bunyu semakin menunjukkan peningkatan.
“Bunyu adalah lapangan tua yang bangkit kembali.
Kita menggunakan segala cara dan kemampuan
hingga menghasilkan seperti ini,” papar Satoto.
Upaya meningkatkan kinerja eksploitasi
tersebut juga didukung penggunaan teknologi
modern. Salah satunya menggunakan Grid Based
Drilling. Hasil yang didapat pun memuaskan.Bunyu
kini dapat menerangi seluruh kota Tarakan.
Melihat Bunyu yang bergeliat lagi, Pertamina
EP mencanangkan program lima tahun ke depan
yakni mengembangkan semua blok. Bunyu
memiliki delapan blok dimana saat ini hanya blok
1 (Tapa) dan blok 8 (Nibung) yang beroperasi.
“Kami akan berupaya maksimal agar semua
blok yang ada di Bunyu dapat menghasilkan
energi yang besar. Namun, kami membutuhkan
dukungan penuh seluruh stakeholder. Dan yang
paling utama, kuncinya mendapat ridho Allah
SWT,” tutup Satoto.• Akhmad Baktiar Rifai

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan BBM di Semarang
SEMARANG - Lebih dari
136 Satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) dari wilayah
Jawa Tengah memenuhi ruang
Poncowati di Hotel Patrajasa
Semarang, pada (14/2).
Mereka mengikuti sosialisasi
dan konsolidasi Peraturan
Menteri (Permen) No. 1 tahun
2013 tentang pengendalian
penggunaan bahan bakar
Minyak Bersubsidi yang
dibuka oleh Gubernur Jawa
Tengah Bibit Waluyo.
Dalam acara dengan
format dialog interaktif ini,
Bibit menyatakan hasil pe
n g e n d a l i a n p e m a k a i a n
BBM bersubsidi belum me

muaskan, karena masih
ban yak masyarakat yang
belum memiliki kesadaran.
”Masyarakat, khususnya
aparatur pemerintah
masih harus disadarkan
agar mereka berkomitmen
untuk menggunakan BBM
nonsubsidi,” ujar Bibit.
Direktur Pembinaan
Usaha Hilir Ditjen Migas
Umi Asngadah, Angggota
Komite BPH Migas Saryono
Hadiwidjoyo, dan General
Manager Pertamina Fuel
Retail Marketing (FRM) Region
IV Rifky E. Hardijanto hadir
sebagai pembicara.
Sebenar nya, Permen

ESDM No 1 th 2013 tentang
Pengendalian BBM sudah
diimplementasikan di Jabo
detabek per 1 Februari
2013, sedangkan di wilayah
Jateng & DIY mulai akan
diimplementasikan per 1
Maret 2013. Ada dua kriteria
jenis kendaraan yang tidak
diperkenankan menggunakan
Premium dan Solar bersubdisi.
Pertama, kendaraan dinas,
yaitu semua jenis kendaraan
bermotor yang dimiliki
atau dikuasai oleh instansi
Pemerintah, Pemerintah Pro
vinsi, Pemerintah Kabupaten/
Kota, BUMN dan BUMD,
kecuali mobil ambulance,

mobil jenazah, pemadam
kebakaran dan pengangkut
sampah. Kedua, mobil barang
dengan jumlah roda lebih dari
empat buah serta pembatasan
untuk transportasi laut, me
liputi Kapal Barang Non
Perintis dan Kapal Barang
Non pelayaran rakyat.
GM Pertamina FRM
Reg IV Rifky E. Hardijanto
mengatakan, Pertamina telah
mempersiapkan penyediaan
BBM Non Subsidi di seluruh
wilayah Jateng dan DIY untuk
mendukung pelaksanaan
Permen tersebut. Persiapan
kali ini diutamakan untuk
kendaraan bermesin diesel

karena pembatasan Premium
subsidi sudah dilaksanakan
Agustus tahun lalu. “Jadi,
sampai saat ini ketersediaan
Pertamax sudah merata
di setiap Kota/Kabupaten
di wilayah Jateng DIY,”
jelasnya.
Pertamina juga melakukan
inisiatif dengan menyediakan
Solar Non Subsidi di SPBUSPBU yang berada di wilayah
pemasaran Jawa Tengah &
DIY. Sebagai langkah awal,
untuk wilayah Jateng dan
DIY dioperasikan sebanyak
46 SPBU yang menyediakan
outlet Solar Non Subsidi.
“Sebanyak 40 SPBU di wilayah

Jawa Tengah dan 6 SPBU di
wilayah DIY,” jelasnya.
Rifky berharap setiap
kabupaten/kota minimal
mempunyai satu SPBU
yang menjual Solar Non
Subs idi untuk kemudahan
konsumen.
Selain solar non subsidi,
konsumen tentunya juga
mempunyai pilihan untuk
menggunakan Pertamina Dex
yang memang dikhususkan
untuk mesin-mesin diesel
keluaran terbaru. Untuk saat
ini Pertamina Dex sudah
tersedia di 338 SPBU dari
total 707 SPBU di wilayah
Jateng dan DIY.•FRM REG. IV

