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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Profil Perusahaan 

Sebagai sebuah Perusahaan milik Negara yang bergerak di bidang usaha 

minyak dan gas bumi beserta kegiatan usaha terkait lainnya baik di dalam maupun 

di luar negeri, PT Pertamina (Persero) senantiasa berupaya untuk memberikan 

yang terbaik serta kontribusi nyata bagi kesejahteraan bangsa dan Negara dalam 

memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki Indonesia. 

Upaya perbaikan dan inovasi sesuai tuntutan kondisi global merupakan 

salah satu komitmen PT Pertamina (Persero) dalam setiap kiprahnya menjalankan 

peran strategi dalam perekonomian nasional. Semangat Terbarukan yang 

dicanangkan saat ini merupakan salah satu bukti komitmen PT Pertamina 

(Persero) dalam menciptakan alternatif baru dalam penyediaan sumber energi 

yang lebih efisien dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Dengan 

inisiatif dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk 

mendapatkan sumber energi baru dan terbarukan di samping bisnis utama yang 

saat ini dijalankannya, PT Pertamina (Persero) bergerak maju dengan mantap 

untuk mewujudkan visi perusahaan yaitu Menjadi Perusahaan Energi Nasional 

Kelas Dunia. Mendukung visi tersebut, PT Pertamina (Persero) menetapkan 

strategi jangka panjang Perusahaan, yaitu “Aggressive Upstream, Profitable 

Downstream”, dimana Perusahaan berupaya untuk melakukan ekspansi bisnis 

hulu dan menjadikan bisnis sektor hilir migas menjadi lebih efisien dan 

menguntungkan. 

PT Pertamina (Persero) menggunakan landasan yang kokoh dalam 

melaksanakan kiprahnya untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan dengan 

menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang sesuai dengan standar global best 
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practice, serta dengan mengusung tata nilai korporat yang telah dimiliki dan 

dipahami oleh seluruh unsur perusahaan, yaitu Clean, Competitive, Confident, 

Customer-focused, Commercial dan Capable. Seiring dengan itu, PT Pertamina 

(Persero) juga senantiasa menjalankan program sosial dan lingkungannya secara 

terprogram dan terstruktur, sebagai perwujudan dari kepedulian serta tanggung 

jawab Perusahaan terhadap seluruh stakeholder-nya. 

Sejak didirikan pada 10 Desember 1957, PT Pertamina (Persero) 

menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Bisnis 

sektor Hulu PT Pertamina (Persero) yang dilaksanakan di beberapa wilayah di 

Indonesia dan luar negeri meliputi kegiatan di bidang-bidang eksplorasi, produksi, 

serta transmisi minyak dan gas. Untuk mendukung kegiatan eksplorasi dan 

produksi tersebut, PT Pertamina (Persero) juga menekuni bisnis jasa teknologi 

dan pengeboran, serta aktivitas lainnya yang terdiri atas pengembangan energi 

panas bumi dan Gas Metana Batubara (GMB). Dalam pengusahaan migas baik di 

dalam dan luar negeri, PT Pertamina (Persero) beroperasi baik secara independen 

maupun melalui beberapa pola kerjasama dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama 

Operasi (KSO), Joint Operation Body (JOB), Technical Assistance Contract 

(TAC), dan Indonesia Participating / Pertamina Participating Interest (IP/PPI). 

Aktivitas eksplorasi dan produksi panas bumi oleh PT Pertamina (Persero) 

sepenuhnya dilakukan di dalam negeri dan ditujukan untuk mendukung program 

pemerintah menyediakan 10.000 MegaWatt (MW) listrik tahap kedua. Di 

samping itu, PT Pertamina (Persero) mengembangkan Gas Metana Batubara 

(GMB) dalam rangka mendukung program diverifikasi sumber energi serta 

peningkatan pasokan gas nasional pemerintah. Potensi cadangan gas metana 

Indonesia yang besar dikelola secara serius, dimana saat ini PT Pertamina 

(Persero) telah memiliki 14 (empat belas) wilayah kerja GMB di Kalimantan dan 

Sumatera. 

Sektor Hilir PT Pertamina (Persero) meliputi kegiatan pengolahan minyak 

mentah, pemasaran dan niaga produk hasil minyak, gas dan petrokimia, dan bisnis 
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perkapalan terkait untuk pendistribusian produk perusahaan. Kegiatan pengolahan 

terdiri dari Revinery Unit (RU) II (Dumai), RU III (Plaju), RU IV (Cilacap), RU 

V (Balikpapan), RU VI (Balongan) dan RU VII (Sorong). Selain itu Pertamina 

juga mengoperasikan Unit Kilang LNG Arun (Aceh) dan Unit Kilang LNG 

Bontang (Kalimantan Timur). 

Produk yang dihasilan dari kegiatan pengolahan dan kedua kilang LNG di 

atas meliputi bahan bakar minyak (BBM) seperti Premium, Minyak Tanah, 

Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar dan Non BBM seperti Pelumas, 

Aspal, Liquefied Petroleum Gas (LPG), Musicool, serta Liquefied Natural Gas 

(LNG), Paraxylene, Propylene, Polytam dan produk lainnya. 

 
Tabel 2.1 

Identitas Perusahaan 

Nama Perusahaan PT Pertamina (Persero) 

Bidang Usaha Energi 

Pendirian Perusahaan 10 Desember 1957 

Rating Perusahaan 
BBB-Stable Outlook by Fitch, Baa3 Stable Outlook by 

Moody’s, BB+ Stable Outlook by S&P 

Jaringan Layanan 

7 Unit Pengolahan, 8 Region Pemasaran, 22 Anak 

Perusahaan, 6 Perusahaan Asosiasi, dan 5 Entitas Ventura 

Bersama, 5.091 stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) 

beroperasi di seluruh Indonesia 

Jaringan Kantor Luar 

Negeri 

Kantor Perwakilan Tokyo, Imperial Tower 12th floor 1-1-1 

Uchisaiwai-Cha, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0011, Japan 

Produk atau Jasa 

Eksplorasi dan Produksi : 

– Minyak dan Gas Bumi 

– Panas Bumi 

Pengolahan : 

– Minyak Bumi 

– Gas Bumi 

Produk Bahan Bakar Minyak 
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Produk Non BBM 

Produk Gas 

Produk Petrokimia 

Penyaluran dan Penjualan Bahan Bakar Minyak 

Jasa Migas : 

– Perkapalan 

– Pengeboran  

Modal Dasar 

Rp 200.000.000.000.000 (dua ratus triliun rupiah) terbagi 

atas 200.000.000 (dua ratus juta) saham, masing-masing 

saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta 

rupiah). 

Modal ditempatkan 

dan disetor penuh 

Rp 83.090.697.000.000 (delapan puluh tiga triliun sembilan 

puluh miliar enam ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah). 

Dasar Hukum 

Pendirian 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 

Kepemilikan  Pemerintah Republik Indonesia 100% 

Jumlah Karyawan 14.562 orang 

Website www.pertamina.com 

Alamat Perusahaan 

Kantor Pusat PT PERTAMINA (Persero) 

Jl. Medan Merdeka Timur 1A 

Jakarta 10110 Indonesia 

Telp : (62-21) 381 5111, 381 6111 (86 saluran) 

Fax   : (62-21) 363 3585, 384 3882 

Telex : 4415, 44302, 44441, 46549, 46552, 46554 

Contact Pertamina 500 000 (local number) 

Email : pcc@pertamina.com 

Identitas Perusahaan PT Pertamina (Persero) 

Sumber: Buku Annual Report PT Pertamina (Persero) 2013 
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2.1.1 Sejarah PT Pertamina (Persero) 

 Pada 1950-an, ketika penyelenggaraan Negara mulai berjalan normal 

seusai perang mempertahankan kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia 

mulai menginventariskan sumber-sumber pendapatan Negara, diantaranya dari 

minyak dan gas. Namun saat itu, pengelolaan ladang-ladang minyak peninggalan 

Belanda terlihat tidak terkendali dan penuh dengan sengketa. Di Sumatera Utara 

misalnya, banyak perusahaan-perusahaan kecil saling berebut untuk menguasai 

ladang-ladang tersebut. 

 Untuk meredamnya, pemerintah menyerahkan penguasaan ladang-ladang 

itu kepada Angkatan Darat, yang kemudian mendirikan PT Eksploitasi Tambang 

Minyak Sumatera Utara. Perusahaan ini kemudian berubah nama menjadi PT 

Perusahaan Minyak Nasional, disingkat PERMINA pada 10 Desember 1957. Pada 

tahun 1960 PT PERMINA direstrukturisasi menjadi PN PERMINA sebagai 

tindak lanjut dari kebijakan pemerintah, bahwa pihak yang berhak melakukan 

eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah Negara. Pada tanggal 1 Januari 

1959, perusahaan campuran Nederlandsche Indische Aardolic Maatschappiji 

(NIAM) yang didirikan pada tahun 1921 dimana saham NIAM dipegang 

pemerintah Hindia Belanda dan BPM, diubah namanya menjadi PT Pertambangan 

Minyak Indonesia (Permindo). Pemerintah Indonesia tidak bersedia melanjutkan 

usaha bersama ini ketika kegiatan Permindo berakhir. Maka, perusahaan tersebut 

dilikuidasi dan kekayaan menjadi hak pemerintah Indonesia yang dijadikan 

sebagai bagian modal perusahaan minyak baru, yaitu Perusahaan Negara 

Pertambangan Minyak Indonesia (PN Pertamin). PN Pertamin ini dibentuk 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1961 sebagai landasan usaha 

pertambangan PN Pertamin meliputi eksplorasi pemurnian, pengolahan, 

pengangkutan dan penjualan. 

Melalui satu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 

1968 yang dikeluarkan Presiden pada 20 Agustus 1968, PN PERMINA yang 

bergerak di bidang produksi digabung dengan PN PERTAMIN yang bergerak di 
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bidang pemasaran guna menyatukan tenaga, modal dan sumber daya yang kala itu 

sangat terbatas. Perusahaan gabungan tersebut dinamakan Perusahaan Negara 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina) yang menampung 

segala kegiatan pengurusan minyak dan gas bumi dari PN Permina dan PN 

Pertamin. Pada tahun 1969, PN Pertamina berhasil memiliki kilang Sungai 

Gerong. 

Untuk memperkokoh Perusahaan yang masih muda ini, pemerintah 

menerbitkan Undang Undang No. 8 Tahun 1971 dimana di dalamnya mengatur 

peran PN Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik Negara yang 

ditugaskan melaksanakan perusahaan migas, mulai dari mengelola dan 

menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, 

mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakannya serta melayani 

kebutuhan bahan bakar minyak dan gas di seluruh Indonesia. Seiring dengan 

waktu, menghadapi dinamika perubahan di industri minyak dan gas nasional 

maupun global, pemerintah menerapkan Undang Undang No. 22 Tahun 2001. 

Paska penerapan tersebut, PN Pertamina memiliki kedudukan yang sama dengan 

Perusahaan minyak lainnya. Penyelenggaraan kegaiatan bisnis PSO tersebut akan 

diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan 

dengan penetapan harga sesuai yang berlaku di pasar. 

Pada 17 September 2003 PN Pertamina berubah bentuk menjadi PT 

Pertamina (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003. 

Undang Undang tersebut antara lain juga mengharuskan pemisahakan antara 

kegiatan usaha migas di sisi Hilir dan Hulu. Pada 10 Desember 2005, sebagai 

bagian dari upaya menghadapi persangan bisnis, PT Pertamina (Persero) 

mengubah logo dari lambang kuda laut menjadi anak panah dengan tiga warna 

dasar hijau-biru-merah. Logo tersebut menunjukkan unsur kedinamisan serta 

mengisyaratkan wawasan lingkungan yang diterapkan dalam aktivitas usaha 

perseroan. 
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Selanjutnya pada 20 Juli 2006, PT Pertamina (Persero) mencanangkan 

program transformasi perusahaan dengan dua tema besar yakni fundamental dan 

bisnis. Untuk lebih memantapkan program transformasi tersebut, pada 10 

Desember 2007 PT Pertamina (Persero) mengubah visi perusahaan yaitu 

“Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”. Menyikapi perkembangan 

global yang berlaku, PT Pertamina (Persero) mengupayakan perluasan bidang 

usaha dari minyak dan gas menuju ke arah pengembangan energi baru dan 

terbarukan, berlandaskan hal tersebut di tahun 2011, PT Pertamina (Persero) 

menetapkan visi baru perusahaannya yaitu “Menjadi Perusahaan Energi Nasional 

Kelas Dunia”. 

Pada tanggal 19 Juli 2012 melalui mekanisme RUPS LB, PT Pertamina 

(Persero) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan yang 

terkait dengan perubahan Modal Ditempatkan / Disebar. Penambahan Kegiatan 

Usaha serta Perubahan Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 Ayat (29) dan (20), serta Pasal 

21 Ayat (3). Perubahan hukum dan regulasi PT Pertamina (Persero) yaitu 

 
Tabel 2.2 

 Sebelum UU No. 22 / 2001 Setelah UU No. 22 / 2001 

Pengatur (Regulator) 

PT Pertamina (Persero) 

mempunyai status khusus 

sebagai regulator migas 

berdasarkan Undang Undang. 

Kebijakan umum untuk 

industri : Ditjen Migas 

Pengaturan dan 

pengawasan berbagai 

entitas bisnis dilakukan 

oleh badan-badan 

pelaksana hulu (BP Migas) 

dan hilir (BPH Migas). 

Operator 

PT Pertamina (Persero) 

memonopoli pengelolaan 

industri migas Indonesia. 

- Sektor hilir sebagai 

operator tunggal. 

PT Pertamina (Persero) 

hanya pemain biasa. 

- Sektor hilir kini terbuka 

bagi operator maupun 

yang memperoleh 
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- Sektor hulu melakukan 

kontrak dengan berbagai 

perusahaan lain melalui 

kontrak bagi hasil 

(Production Sharing). 

lisensi dari pemerintah. 

- Sektor hulu kini terbuka 

bagi berbagai operator 

yang memperoleh 

kontrak dengan 

pemerintah. 

Pengelola (custodian) 

sumberdaya alam 

PT Pertamina (Persero) 

berperan sebagai pengelola 

sumber daya alam yang 

mengambil nilai ekonomis 

(rents) dari sumber migas 

sebagai representasi dari 

pemerintah. 

PT Pertamina (Persero) 

berperan sebagai pengelola 

sumber daya yang kini 

dialihkan ke badan-badan 

pelaksana. 

Perubahan Hukum dan Regulasi PT Pertamina (Persero) 

 

2.1.2  Logo PT Pertamina (Persero) 

Berikut ini arti logo PT Pertamina (Persero) yang lama dan yang baru: 

Gambar 2.1 

 

Logo PT Pertamina (Persero) 

 

 

 

 

 

 

 

Peran fungsi investor..., Santika Indri Eka Putri, FIKOM UMN, 2015



  25 

Tabel 2.3 

Arti Logo Lama Pertamina Arti Logo Baru Pertamina 

 

 

 

 
 

 

Bintang berwarna kuning 

menggambarkan kekuatan guna mencapai 

tujuan nasional. 

Elemen logo membentuk huruf “P” yang 

secara keseluruhan merupakan 

representasi bentuk panah. 

Kuda laut melambangkan fosil yang 

mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. 

Mengandung makna simbol “Anak 

Panah”. 

Pita bertuliskan Pertamina melambangkan 

identitas corporate. 

Melambangkan aspirasi organisasi 

Pertamina untuk senantiasa bergerak ke 

depan, maju dan progresif. 

Kata “PERTAMINA” merupakan nama 

perusahaan dari PT Pertamina (Persero) 

dan bukan merupakan singkatan atau 

akronim, dan tulisannya harus berwarna 

hitam kecuali ditentukan lain dalam 

ketentuan ini. 

 

Warna-warna menocolok menunjukkan 

langkah besar yang diambil PT Pertamina 

(Persero) dan aspirasi perusahaan akan 

masa depan yang lebih positif dan 

dinamis: 

- Warna merah mencerminkan keuletan 

dan ketegasan serta keberanian dalam 

mengahadapi berbagai macam 

kesulitan. 

- Warna hijau mencerminkan sumber 
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 daya energi yang berwawasan 

lingkungan. 

- Warna biru mencerminkan handal, 

dapat dipercaya dan bertanggung 

jawab. 

Ketiga elemennya melambangkan pulau-

pulau dengan berbagai skala yang 

merupakan bentuk Negara Indonesia. 

Arti Logo PT Pertamina (Persero) 

Sumber: Annual Report Pertamina 2013 

 

Alasan Pertamina merubah logo yang lama menjadi yang baru ialah 

– Pengembangan filosofi dan tampilan visual logo PT Pertamina 

(Persero) adalah hasil analisa dan penelitian mendalam yang 

dilaksanakan untuk memahami bagaimana lingkungan bisnis dan 

pasar beroperasi pada tingkatan yang berbeda. 

– Diperoleh melalui konvensi bersama dari pekerja dan Top 

Management. 

– Merupakan simbol atau lambang menggambarkan filosofi, visi, 

misi dan aspirasi perusahaan. 

2.1.3  Tujuan Perusahaan 

Maksud dan tujuan perusahaan sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar PT 

Pertamina (Persero) No. 1 tanggal 1 Agustus 2012 adalah 

– Melakukan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan 

terbarukan, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan lain 

yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi, yaitu 

minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan. 

– Pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki perseroan 

untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan 

berdaya saing kuat. 
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– Meraih keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan 

menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 

2.1.4  Visi dan Misi 

Visi dan misi PT Pertamina (Persero) telah mendapatkan persetujuan 

dalam RUPS RJPP 2011 – 2015 yaitu 

– Visi  

Menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia 

– Misi 

Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan 

secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. 

2.1.5  Tata Nilai Perusahaan 

Pertamina menetapkan enam tata nilai Perusahaan yang dapat menjadi 

pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan Perusahaan. Keenam tata 

nilai Perusahaan Pertamina adalah 

– Clean (Bersih) 

Dikelola secara professional, menghindari benturan kepentingan, tidak 

menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. 

Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik. 

– Confident (Percaya Diri) 

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelapor 

dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa. 

– Commercial (Komersial) 

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil 

keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat. 

– Competitive (Kompetitif) 

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, 

mendorong pertumbuhan investasi, membangun budaya sadar biaya 

dan menghargai kinerja. 
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– Customer Focused (Fokus pada Pelanggan) 

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk 

memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. 

– Capable (Berkemampuan) 

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang professional dan memiliki 

talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun 

kemampuan riset dan pengembangan. 

2.1.6  Struktur Organisasi PT Pertamina (Persero) 

Bagan 2.1 

 

Struktur Organisasi PT Pertamina (Persero) 

Sumber: Annual Report Pertamina 2013 
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2.1.7 Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) 

Tabel 2.4 

Anak Perusahaan 

Sektor Hulu 

– PT Pertamina EP 

– PT Pertamina Geothermal Energy 

– PT Pertamina Hulu Energi 

– PT Pertamina EP Cepu 

– PT Pertamina EP Cepu Alas Dara & Kemuning  

– PT Pertamina Drilling Services Indonesia 

– PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi 

– ConocoPhillips Algeria Ltd. 

– Elnusa Tbk. 

– PT Usayana (DL) 

Sektor Gas 

– PT Pertamina Gas 

– PT Nusantara Regas 

– PT Badak LNG 

– PT Arun LNG 

Sektor Hilir 

– PT Patra Niaga 

– PT Pertamina Retail 

– PT Pertamina Trans Kontinental 

– PT Pertamina Lubricants 

– Korea Indonesia Petroleum Co. Ltd. 

– PT Patra Dok Dumai (DL) 

Non Core Business 

– PT Patra Jasa 

– PT Pelita Air Service 

– PT Pertamina Bina Medika 

– PT Tugu Pratama Indonesia 

– PT Pertamina Dana Ventura 

– PT Pertamina Training & Consulting 

– PT Pipe Indonesia 

Daftar Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) 
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2.1.8 Kegiatan PT Pertamina (Persero) 

 Secara garis besar kegiatan yang dilakukan oleh Pertamina tentu saja 

berhubungan dengan menghasilkan minyak dan gas untuk negara kita. Selain itu 

juga kini Pertamina telah membuat atau memunculkan beberapa energi terbarukan 

yang dapat digunakan kelak sebagai pengganti energi minyak dan gas mengingat 

kedua hal ini bukanlah sesuatu yang bisa diperbaharui. Perkembangan usaha 

energi yang dimiliki PT Pertamina (Persero) sendiri juga terlihat jelas dengan 

terbuktinya sebagai salah satu perusahaan milik Negara yang berhasil 

memberikan deviden terbesar untuk Negara, dibanding dengan 100 lebih 

perusahaan BUMN lainnya. Pertamina yang bergerak di bidang usaha energi 

dalam melakukan tugasnya memiliki fungsi atau bagian tersendiri untuk tetap 

fokus pada ada yang dikerjakan. Pertamina sendiri juga membagi 2 sektor yang 

dimana adalah sektor hulu dan hilir yang mempunyai perannya masing-masing. 

 Pembagian-pembagian itu sendiri tergantung berdasarkan fungsinya. 

Perbedaan antara Pertamina EP dan Pertamina Hulu Energi ialah jika Pertamina 

EP hanya sekitar lokal domestik saja. Namun keduanya merupakan anak 

perusahaan Pertamina diantara Pertamina EP (PEP) dan Pertamina Hulu Energi 

(PHE) memiliki bentuk bisnis yang sama, yaitu eksplorasi dan eksploitasi 

(produksi) di usaha hulu minyak bumi. Mereka sama-sama bertanggung jawab 

kepada direksi PT Pertamina (Persero) selaku holding dan RUPS mereka. Akan 

tetapi, PHE merupakan anak perusahaan yang baru lahir beberapa tahun yang lalu 

dan memiliki lapangan-lapangan baru dari akuisisi, merger atau participating 

interest PT Pertamina (Persero) di suatu blok migas. Kegiatan PHE kedepan 

dirancang sesuai visi 2014 yaitu menjadi perusahaan multinasional yang 

terpandang di bidang energi di sektor hulu migas dan energi (Respectable 

Multinational Upstream Energy Company). Perusahaan digunakan untuk 

mengelola dan mengembangkan portofolio-portofolio usaha hulu migas yang 

telah dan atau akan dijalankan dari berbagai bentuk kerjasama seperti JOB-PSC, 

IP/PPI, BOB dan sebagainya, baik di dalam maupun luar negeri. Tugas ini 

tercermin di dalam mission statement perusahaan yaitu, melaksanakan 
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pengelolaan operasi dan portofolio usaha sektor hulu minyak dan gas bumi serta 

energi lainnya yang fleksibel, lincah dan berdaya laba tinggi yang memberikan 

nilai tambah bagi stakeholders. 

 Sedangkan PEP adalah anak perusahaan yang menguasai seluruh wilayah 

kerja PT Pertamina (Persero) eksisting, lapangan-lapangan yang dimiliki PT 

Pertamina (Persero) sejak 1957 dengan visi “PEP World Class” pada 2014. 

Perusahaan ini menyelenggarakan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi 

meliputi eksplorasi dan eksploitasi, serta penjualan produksi minyak dan gas bumi 

hasil kegiatan eksploitasi. PEP juga menyelenggarakan kegiatan usaha 

penunjuang lain yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang 

kegaiatan usaha tersebut di atas. Wilayah kerja PT Pertamina EP merupakan 

limpahan dari sebagian besar Wilayah Kuasa Pertambangan Migas PT Pertamina 

(Persero). Wilayah kerja yang mulai dikelola oleh PT Pertamina EP sejak 27 

September 2005 termasuk di dalamnya seluruh area yang sebelumnya 

dikerjasamakan oleh PT Pertamina (Persero) melalui TAC (Technical Assistance 

Contract) sebanyak 33 kontrak serta JOB EOR (Joint Operating Body Enhanced 

Oil Recovery) sebanyak 3 kontrak. Jadi perbedaan antara keduanya adalah : 

– PEP memiliki satu wilayah kerja yang merupakan lapangan eksisting 

Pertamina sejak 1957. Sedangkan PHE wilayah kerjanya bukan lapangan 

eksisting Pertamina, tetapi wilayah atau blok atau lapangan baru yang di 

akuisisi merger atau participating interest di blok tersebut. 

– PEP terdiri dari satu badan hukum yang lapangannya dimiliki 100% oleh 

PT Pertamina (Persero) (existing), sedangkan PHE merupakan subholding 

PT Pertamina (Persero) yang terdiri dari anak-anak perusahaan PHE untuk 

mengelola lapangan yang PI nya belum tentu 100% dan cenderung 

lapangan-lapangan baru diakuisisi PT Pertamina (Persero). 

– Pertamina EP membagi wilayah kerjanya berdasarkan region, misalnya 

Pertamina EP Region Jawa (yang membawahi Cepu, Jatiberang, dan 

Subang) dan juga Pertamina EP Region Sumatera (yang membawahi 

antara lain Prabumulih). Sedangkan contoh anak perusahaan Pertamina 
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Hulu Energi adalah PHE ONWJ Ltd (yang dulunya BP West Java) dimana 

Pertamina bertindak sebagai operator dan juga contoh lainnya adalah PHE 

Jambi Merang dimana Talisman yang bertindak sebagai operator. Pada 

blok tersebut PI yang dimiliki bukan 100% milik PT Pertamina (Persero), 

dalam konteks ONWJ maka pemiliknya adalah PT Pertamina (Persero) 

(46%), CNOOC (36%), Inpec (7,25%), Salamander (5%), Itochu (2,5%) 

dan Talisman (2,5%). Masih banyak anak perusahaan PHE lain yang 

mengelola blok-blok tersebut baik dalam bentuk PI maupun dalam bentuk 

JOB-PSC. 

Sesuai dengan kebijakan diverifikasi energi untuk menjaga ketahanan 

nasional, PT Pertamina (Persero) juga aktif mengembangkan sumber-sumber 

energi baru, termasuk gas metana batu bara (coral bed methane/CBM) sebagai 

salah satu sumber energi yang sangat potensial di Indonesia. Kegiatan ini 

dilakukan melalui aktivitas anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE). 

2.1.9  Ruang Lingkup Bisnis PT Pertamina (Persero)  

 Kegiatan PT Pertamina (Persero) dalam menyelenggarakan usaha di 

bidang energi dan petrokimia terbagi dalam dua sektor, yaitu Hulu dan Hilir serta 

ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan. 

 2.1.9.1 Hulu (Upstream) 

Kegiatan usaha Hulu Pertamina meliputi kegiatan eksplorasi dan 

produksi minyak, gas dan panas bumi. Eksplorasi minyak, gas dan panas 

bumi di dalam negeri dilakukan PT Pertamina (Persero) dengan 

bekerjasama dengan mitra perusahaan sedangkan kegiatan eksplorasi dan 

produksi minyak dan gas bumi di luar negeri dilakukan melalui aliansi 

strategis bersama mitra. Bentuk kegiatan Hulu Pertamina adalah : 

‐ Produsen minyak dan gas dalam negeri maupun luar negeri 

‐ Supplier untuk panas bumi 

Peran fungsi investor..., Santika Indri Eka Putri, FIKOM UMN, 2015



  33 

Aktivitas lain yang dilaksanakan oleh Hulu yaitu pengusahaan 

energi coal bed methane (CBM) dan panas bumi. Pada umumnya, wilayah 

kerja migas Pertamina berada di Indonesia dan sebagian di luar negeri, 

namun utnuk aktivitas eksplorasi dan produksi panas bumi serta CBM 

sepenuhnya dilakukan di dalam negeri. 

Bisnis utama lainnya di Hulu yang dilakukan oleh PT Pertamina 

Geothermal Energy dengan tiga wilayah own opertation (Area Geothermal 

Sibayak, Area Geothermal Kamojang dan Area Geothermal Lahendong) 

dan delapan wilayah Joint Opertation Contract (JOC) di berbagai wilayah 

di Indonesia. 

2.1.9.2 Hilir (Downstream) 

Kegiatan Hilir Pertamina meliputi pengolahan, pemasaran, niaga 

dan perkapalan serta distribusi produk hilir, baik di dalam maupun di luar 

negeri yang berasal dari kilang Pertamina maupun impor yang didukung 

oleh sarana transportasi darat dan laut. Bentuk kegiatan Hilir Pertamina : 

‐ Pengolahan Minyak (Refinery) 

‐ Bisnis Bahan Bakar (minyak tanah, HSD/Diesel/MFO, etc) untuk 

industri 

‐ Bisnis Bahan Bakar Khusus untuk retail (bensin, minyak tanah, 

HSD, PertaminaDex, Pertamax/PertamaxPlus) 

‐ Aviasi 

‐ Bisnis Base Pelumas 

‐ Bisnis LPG 

‐ Bisnis Petrokimia 

‐ Bertanggungjawab untuk mendistribusikan BBM PSO seperti 

minyak tanah, bensin, dan HSD 

‐ Pelaksana Konversi Minyak Tanah 
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Disamping itu, Pertamina memiliki bidang Perkapalan yang 

mendukung bisnis Hilir Pertamina melalui penyelenggaraan pengangkutan 

di laut dan sungai untuk minyak, gas bumi, bahan bakar minyak dan 

produk petrokimia serta hasil olahan lainnya dengan menggunakan kapal 

milik dan kapan charter. 

Perkapalan Pertamina juga melakukan usaha jasa maritim 

mencakup jasa keagenan, jasa Dok (shipyard), jasa Vetting, jasa 

Brokerage, jasa teknik bawah air (underwater services), jasa pendidikan 

dan latihan khusus pelaut (training for seaferer), jasa mooring master atau 

pandu, jasa FSO (floating storage outtake) dan jasa ship management & 

crewing. 

2.1.10 Highlights and Achievements 

‐ Skor GCG diatas 85 yang bernilai Sangat Baik 

‐ Kontribusi terhadap penerimaan Negara dari tahun ke tahun 

meningkat 

‐ Peringkat 1 dalam kontribusi deviden BUMN terhadap penerimaan 

Negara 

‐ Fortune Global 500 peringkat 123 

‐ Fortune Global Most Powerful Women 2013 peringkat 33 

‐ CEO, CFO, dan Investor Relations terbaik di Asia dalam ajang 

Excellence Recognition Award 2013 

‐ Top IT Transformation in Energy 2014, kategori In Recognition of 

Outstanding Achievement in its Implementation for Performance 

‐ Peringkat Gold kategori Best Operation – the Best Contact Center 

Indonesia 2014 

‐ Best Companies to Work for in Asia 2014 

‐ Certificate of Excellence kategori Public Affairs Campaign of the 

Year 

‐ BUMN Innovation Award 2014 
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‐ Indonesia’s Most Admired Companies 2011 – 2014 

‐ Indonesia’s MDGs Award 

 

2.2  Corporate Secretary 

 Pada tanggal 17 Januari 1996 diterbitkan Peraturan Bapepam No. IX.1.4 

tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan layanan 

perusahaan kepada masyarakat. Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) 

merupakan lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan pembinaan, 

pengaturan dan pengawasan sehari-hari dengan tujuan mewujudkan kegiatan 

pasar modal yang teratur, wajar, efisien dan melindungi kepentingan investor dan 

masyarakat. Adapun tugas-tugas sekretaris perusahaan menurut peraturan 

Bapepam adalah 

– Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peratura-peraturan yang 

berlaku di bidang pasar modal. 

– Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang 

dibutuhkan dengan kondisi perusahaan. 

– Memberikan masukan kepada direksi untuk mematuhi ketentuan UU No. 

8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. 

– Sebagai penghubung (contact person) antara perusahaan dengan Bapepam 

dan masyarakat. 

 2.2.1 Peran dan Fungsi Corporate Secretary dalam Perusahaan 

‐ Melaksanakan peran sebagai penghubung atau contact person 

antara direksi, komisaris, pemegang saham, pemerintah atau 

instansi terkait, masyarakat dan stakeholders lainnya. 

‐ Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam 

lingkungan direksi, dan perseroan serta pengadministrasiannya 

termasuk mengelola dan menyimpan dokumen terkait dengan 

kegiatan persero yang antara lain meliputi pelaksanaan RUPS, 
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risalah rapat direksi, risalah rapat gabungan, daftar khusus dan 

dokumen lain-lain. 

‐ Melaksanakan strategi komunikasi multimedia termasuk 

koordinasi penerbitan laporan tahunan, laporan keberlanjutan, 

company profile dan brosur-brosur yang bersifat korporat. 

‐ Menghimpun semua informasi penting yang menyangkut 

perusahaan dari setiap unit kerja serta menentukan kriteria 

mengenai jenis dan materi informasi yang dapat dismapaikan 

kepada stakeholders. 

‐ Mengkoordinasikan pengembangan dan penegakan praktik-

praktik GCG dan memastikan bahwa laporan tahunan 

perusahaan telah mencantumkan penerapan GCG. 

2.2.2 Tugas Pokok Fungsi Corporate Secretary 

 Tugas pokok Corporate Secretary, yaitu 

‐ Memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab secara 

keseluruhan kinerja kesekretariatan Perseroan mencakup 

fungsi-fungsi komunikasi, hubungan antar lembaga, Biro 

Direksi dan Biro Dewan Komisaris 

‐ Membangun komunikasi, emelihara hubungan dan sebagai 

penghubung yang baik antara Dewan Komusaris dan Direksi 

dalam pelaksanaan kegiatan opersional sehari-hari. 

‐ Membangun komunikasi dan relasi kepada publik termasuk 

media massa, pemerintahan maupun institusi serta internal 

perusahaan tentang informasi Persero serta kegiatan dan 

hubungan sosial lainnya untuk mendukung kegiatan 

operasional. 

‐ Membangun dan meningkatkan citra perusahaan secara 

korporat sesuai Visi Misi dan Tata Nilai perusahan. 
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‐ Mengkoordinasikan pelaksanaan Good Corporate Governance 

(GCG). 

‐ Mengolah isu-isu strategis dan perubahan lingkungan usaha 

untuk direkomendasikan kepada Direksi dan tindak lanjutnya 

kepada fungsi-fungsi terkait untuk keberhasilan sasaran 

perusahaan 

‐ Membangun dan memelihara hubungan kerjasama dengan 

seluruh pihak eksternal yang berkepentingan dengan 

perusahaan 

‐ Mengatur dan mengkoordinasikan penyelenggaraan RUPS, 

pertemuan dan rapat Direksi dengan Komisaris Persero, 

instansi pemerintah dan mitra usaha atau institursi lainnya 

serta mendokumentasikannya. 

‐ Formalitas dan korespondensi Direktur Utama dan Direksi PT 

Pertamina (Persero) 

‐ Memimpin dan mengelola rencana kerja dan anggaran (RKA) 

kesekretariatan perseroan, agar pelaksana rencana kerja lebih 

efektif dan efisien. 

2.2.3  Tujuan dan Sasaran Strategis Corporate Secretary 

  Tujuan Corporate Secretary, yaitu 

‐ Terlaksananya tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-

prinsip GCG 

‐ Terkelolanya komunikasi perseroan yang baik dengan seluruh 

stakeholders 

‐ Terkendalinya arus informasi mengenai kinerja perusahaan 

kepada stakeholders external dan internal sesuai peraturan 

keterbukaan informasi publik 

‐ Terlaksananya hubungan perseroan yang harmonis dan 

produktif dengan seluruh stakeholders 
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‐ Terlaksananya tanggung jawab sosial dan lingkungan 

Perseroan terhadap seluruh stakeholders guna mendukung 

operasi perseroan yang berkelanjutan 

‐ Terbangunnya kepercayaan para investor terhadap perseroran 

2.2.4  Sasaran Strategis Corporate Secretary 

Mengelola dan membangun reputasi perseroan yang positif dan 

kredibel secara professional. 

2.2.5 Visi dan Misi Corporate Secretary 

‐ Visi : Corporate Secretary yang professional dan terpercaya 

untuk mendukung reputasi Pertamina sebagai Perusahaan 

Energi Nasional Kelas Dunia 

‐ Misi : Mengelola para pemangku kepentingan internal dan 

eksternal perseroan secara professional guna membangun 

reputasi yang terpercaya 

2.2.6 Struktur Organisasi Corporate Secretary 

Struktur organisasi Sekretaris Perseroan berdasarkan Surat 

Keputusan Direktur Utama No. 18/C00000/2010-S0 tanggal 10 Februari 

2010. 
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Bagan 2.2 

 

Struktur Organisasi Corporate Secretary 

Sumber: Annual Report Pertamina 2013 

 
Tabel 2.5 

Jasa dan Produk Utama Corporate Secretary 

Jasa Utama 

‐ Corporate Event Management 

‐ Layanan Perpustakaan 

‐ Penyelenggaraan RUPS 

‐ Penyimpanan dan Pengelolaan Berita Acara RUPS dan 

Penggantian Direksi / Komisaris 

‐ Survey Corporate Brand Reputation 

‐ Sosialisasi dan Edukasi GCG, Compliance 

‐ Peliputan Acara Korporat, Anak Perusahaan dan Unit Operasi 

‐ Pertamina Contact Center 

‐ Pengadaan dan Pengelolaan Resepsionis 

‐ Rekomendasi, Saran dan Pendapat yang Terkait dengan 

Compliance dan GCG 

‐ Temu Stakeholders 
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Produk Utama 

‐ Bahan Presentasi untuk RDP dengan DPR 

‐ Data Ekspor-Impor dan Data Konsumsi BBM 

‐ Program-program CSR 

‐ Investor Handbook (Business Update, Financial Update, Bahan 

Roadshow) 

‐ Media Plan 

‐ Publikasi (Media & Warta Pertamina, Pertamina TV), Press 

Release 

‐ Corporate Brand Book & Guideline 

‐ Corporate Campaigns & Exhibitions 

‐ Annual Report 

‐ Corporate Collaterals, Souvenirs dan Merchandise 

‐ Berita Acara Pelaksanaan RUPS 

‐ Berita Acara Pergantian Dewan Direksi dan Dewan Komisaris 

‐ Surat Pernyataan Kepemilikan Saham DIreksi dan Komisaris di 

Perseroan dan di Luar Perseroan 

‐ Soft Structure GCG (Code of Corporate Governance, Code of 

Conduct, Board Manual) 

‐ Pedoman (Keterbukaan Informasi Publik, Gratifikasi, Col, 

Compliance Online, Pengelolaan WBS, Pengelolaan Wajib 

LHKPN) 

‐ Laporan Hasil Survey Corporate Brand Reputation 

Jasa dan Produk Utama Corporate Secretary 

 

2.2.7 Pencapaian Corporate Secretary 

2.2.7.1 Corporate Communication 

Pengelolaan komunikasi dengan stakeholder dan penangaan 

pemberitaan di media terkait dengan masalah maupun kinerja 

perusahaan. 
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Tabel 2.6 

Pencapaian Corporate Secretary: Corporate Communication 

Anugerah Media Humas 

‐ www.pertamina.com sebagai situs BUMN 

terbaik ke-1 

‐ Majalah Energia sebagai Harapan 1 Media 

Internal Terbaik 

Forum Humas BUMN 

‐ Best of The Best PR Program “Pertamina 

Sobat Bumi” 

‐ Peringkat ke-2 Best of PR Officer Forum 

Humas BUMN 

ICCA Awards 

‐ Platinum Winner The Best Contact Center 

Team Leader Inbound 

‐ Silver Winner The Best Contact Center 

Operation 

Beritasatu.com Award Pertamina.com sebagai situs BUMN Terfavorit 

Call Center Service Excellence 

Award 

- Excellent Service Performance for Call 

Center, category Public Service Industry 

- Good Service Performance for E-mail 

Customer Service, category Financing 

Insurance (Non BFI) Industry 

Internal Magazine Award (InMA) 2nd Internal Magazine SPS (2 awards) 

Pinasthika Award 
Penghargaan bronze untuk kampanye digital 

www.100jutapohon.com  

Pencapaian Corporate Secretary: Corporate Communication 

 

2.2.7.2 Investor Relations 

Pengelolaan komunikasi dengan stakeholders dan 

penanganan pemberitaan di media terkait dengan masalah maupun 

kinerja perusahaan. 
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Tabel 2.7 

Pencapaian Corporate Secretary: Investor Relations 

Asian Excellence Recognition 

Awards 2013 

 

- Best CEO, untuk Direktur Utama 

- Best CFO, untuk Direktur Keuangan 

- Investor Relations Company 

- Best Investor Relations Company 

Asian Company Secretary 

Recognitions Award 2013 

 

Pencapaian Corporate Secretary: Investor Relations 

 
2.2.7.3 Good Corporate Governance  

Implementasi Good Corporate Governance (GCG) sudah 

sangat baik. 

Tabel 2.8 

Pencapaian Corporate Secretary: Good Corporate Governance 

BUMN Award 2013 

- “Implementasi Good Corporate Governance 

(GCG) BUMN Non Terbuka Berdaya Saing 

Terbaik” 

- Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional – 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  

- “BUMN yang telah menerapkan Sistem 

Pengendalian Gratifikasi Terbesar yang 

ditetapkan menjadi Milik Negara selama 

tahun 2013” 

Corporate Governance Asia 

“1st Asian Company Secretary Recognition 

Award 2013” sebagai salah satu perusahaan 

terbaik di Indonesia dalam hal transparansi dan 

Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporate Governance 

Award 

“Indonesia Trusted Company Based on 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) 

Pencapaian Corporate Secretary: Good Corporate Governance 
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2.2.7.4 Corporate Social Responsibility 

Tabel 2.9 

Pencapaian Corporate Secretary: Corporate Social Responsibility 

MDG’s Award 2013 

‐ Pertamina Sehati  Kesehatan Ibu & Anak 

‐ Penyediaan Saran Air Bersih & Sanitasi 

‐ Penghargaan Khusus Upaya Pengentasan 

Kemiskinan 

Global CSR Awards 2013 
Kampung Atas Air RU V Balikpapan (Silver)  

Community Program 

Indonesia Green Awards 2013 

(IGA) 

‐ Pelestarian Bumi Terbaik 

‐ President Director &CEO Pertamina Karen 

Agustiawan  Pemimpin Pelestari Bumi 

‐ 100 Juta Pohon dan Program Ekowisata 

Mangrove Bali DPPU Ngurah Rai  Pelestari 

hutan 

‐ Ecopedition RU V Balikpapan  Pelestari 

Keanekaragaman Hayati 

‐ Pemanfaatan Limbah Kulit Jagung TBBM Tuban 

 Pelopor Pencegah Polusi 

Area Responsible Business 

Awards 2013 (AREA) 

‐ President Director & CEO Pertamina Karen 

Agustiawan  Responsible Business Award 

- Pertamina Sehati  Health Promotion Award 

Sindo Award 2013 Sentra Pemberdayaan Tani 

Social Business Innovation & 

Green CEO Awards 2013 

‐ Kategori Social Business Innovation 

‐ President Director & CEO Karen Agustiawan  

Green CEO 

Pencapaian Corporate Secretary: Corporate Social Responsibility 

 
2.2.7.5 Data & Informasi 

Sertifikasi ISO 9001 : 2008 pada Pengelolaan Perpustakaan 

Pertamina. 
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2.3  Investor Relations 

Public Relations dalam suatu perusahaan memiliki peranan yang sangat 

penting, dengan tujuan utamanya yaitu untuk membangun hubungan baik dengan 

para stakeholders (Ruslan, 2012 : 113). Stakeholders yang dimiliki oleh 

perusahaan juga berbeda-beda satu dengan yang lainnya, terutama perusahaan 

miliki Negara. Perbedaan sifat dan karakteristik perusahaan BUMN dengan sektor 

swasta yaitu terletak pada kegiatan perusahaan. Public Relations pada perusahaan 

BUMN yang dimana kepemilikan dimiliki 100% oleh pemerintah memiliki 

kegiatan yang tidak terlalu luas, mengingat perusahaan sepenuhnya diatur 

kewenangan pemerintah. Kegiatan Public Relations yang dilakukan mencakup 

hubungan baik dengan para stakeholders. Cara mengkomunikasikan kepada 

publik harus berlandaskan kehati-hatian dan lebih memilih kepada siapa informasi 

tersebut diberikan. Berbeda dengan perusahaan swasta yang tidak ada kaitan 

secara langsung dengan pihak tertentu. Kegiatannya dapat berkembang dan 

transparansi yang dilakukan tidak semata-mata kepada satu pihak saja. Public 

Relations di perusahaan swasta dapat meningkatkan kinerjanya secara luas dan 

terus menerus berkembang sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan 

swasta lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan BUMN. 

Pada tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi di Negara-negara Asia, 

khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara menunjukkan perkembangan yang 

sangat pesat. Program pembangunan ekonomi yang dijalankan pemerintah di 

Negara-negara seperti Korea Selatan, Hong Kong, Cina, Thailand, Singapura, 

Malaysia dan juga indoensia menunjukkan keberhasilannya ditandai dengan 

pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sebagian dari Negara-negara itu bahkan 

disebut dengan “macan Asia”, karena pertumbuhan ekonominya yang 

mengagumkan. Walaupun tidak tergolong sebagai macan Asia, namun 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1990-an juga cukup baik. Pemerintah 

ketika itu menyadari bahwa salah satu syarat suatu Negara untuk dapat lebih 

meningkatkan pertumbuhan ekonominya adalah memiliki pasar modal yang baik. 
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Investor Relations muncul di Indonesia hampir seiring dengan pesatnya 

pertumbuhan pasar modal di negeri ini menyusul diterbitkannya Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai pengganti Undang-Undang No. 

15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa yang 

kemudian pada tahun yang sama pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 

1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas agar perusahaan di Indonesia dapat 

melakukan kegiatan bisnis. Pengaturan mengenai bursa sudah ada sejak tahun 

1952 ini berarti bahwa jual beli atau transaksi saham dan efek lainnya sudah 

dikenal oleh masyarakat keuangan Indonesia lebih dari lima dekade yang lalu. 

Hubungan investor (Investor Relations) adalah kegiatan yang menangani 

hubungan dengan para pemegang saham tanpa menghiraukan seberapa besar 

sahamnya. Ini adalah komunikasi informasi antara suatu perusahaan dengan 

komunitas investasi. Komunikasi tersebut memungkinkan komunitas investasi 

untuk memahami dan menghargai kepentingan bisnis perusahaan, sehingga 

memungkinkan pasar untuk membuat keputusan tentang banyak aspek dari bisnis 

perusahaan – tetapi tidak hanya kinerja keuangan dan manajemen perusahaan. 

Pada beberapa perusahaan besar ini dikerjakan oleh departemen hubungan 

Investor Relations (Butterick, 2013 : 189) 

Investor (pemegang saham) adalah pihak yang memiliki kepentingan 

langsung dengan perusahaan karena mereka menanamkan uangnya di perusahaan 

dengan membeli sahamnya, karena itu wajar jika seorang investor adalah pihak 

yang sangat teliti untuk menanyakan keamanan investasinya. Berdasarkan hal 

tersebut, maka Bapepam mewajibkan perusahaan untuk memiliki pejabat khusus 

yang melayani kepentingan investor pada perusahaan-perusahaan yang saham dan 

surat hutang (bond) diperdagangkan. Pejabat khusus itu dinamakan dengan 

Corporate Secretary atau Sekretaris Perusahaan (Morissan, 2010 : 301). 

Menurut Scott Cutlip dan rekan (dalam Morissan, 2010 : 280), Investor 

Relations merupakan bidang khusus dari humas yang berada pada perusahaan 

publik. Scott Cutlip (2000) dan rekan mendefinisikan Investor Relations sebagai 
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“a specialized part of corporate public relations that builds and maintain 

mutually beneficial relationship with shareholders and other in the financial 

community to maximize market value.” (bidang khusus Public Relations yang 

membangun dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan dengan 

pemegang saham dan pihak lainnya dalam masyarakat keuangan untuk 

memaksimalkan nilai pasar). 

National Investor Relations Institute (NIRI) telah menetapkan definisi 

Investor Relations sebagai “kegiatan pemasaran korporat yang menggabungkan 

disiplin komunikasi dan pemasaran untuk memberikan gambaran yang tepat 

mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada para investor dan calon 

investor.” (NIRI dalam Morissan 2010 : 280). Jika dilakukan secara efektif, 

Investor Relations dapat memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

secara keseluruhan serta terhadap biaya modal perusahaan secara keseluruhan 

pula. Selanjutnya menurut NIRI, pemasaran dalam konteks ini tidak berarti selling 

atau menjual saham perusahaan kepada investor, tetapi lebih merupakan suatu 

proses identifikasi masyarakat yang menjadi sasaran, serta memberikan edukasi 

kepada mereka tentang nilai saham perusahaan saat ini dan potensi nilainya di 

masa yang akan datang. 

Menurut Scott Cutlip dan rekan (dalam Morissan 2010 : 281) tugas 

Investor Relations adalah meningkatkan nilai saham perusahaan dan mengurangi 

biaya modal (cost of capital) dengan cara meningkatkan kepercayaan pemegang 

saham dan dengan membuat saham perusahaan menjadi menarik bari para 

investor individu dan investor institusi serta para analis keuangan. Secara lebih 

rinci Scott Cutlip merinci tugas Investor Relations sebagai berikut 

‐ Mengikuti perkembangan bursa saham 

‐ Menyediakan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada 

masyarakat keuangan 

‐ Memberikan saran kepada manajemen terkait dengan saham 

perusahaan 
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‐ Memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan bidang keuangan. 

Investor Relations dimulai pada awal tahun 1950-an sebagai fungsi Public 

Relations berkomunikasi dengan para pemegang saham ritel. Hubungan investor 

adalah tanggung jawab manajemen strategis yang mengintegrasikan keuangan, 

komunikasi, pemasaran dan kepatuhan hukum sekuritas yang paling efektif 

memungkinkan komunikasi dua arah perusahaan, masyarakat, keuangan dan 

konstituen lain, yang akhirnya memberikan kontribusi untuk perusahaan sekuritas 

mencapai penilaian adil (Direksi NIRI, Maret 2003). 

 Biasanya hubungan investor adalah departemen atau orang yang 

melaporkan kepada Chief Financial Officer atau Bendahara. Dalam beberapa 

perusahaan, hubungan investor dikelola oleh Public Relations atau komunikasi 

korporat departemen, dan juga dapat disebut sebagai Public Relations keuangan 

atau komunikasi keuangan. Hubungan investor juga sering mencakup transmisi 

informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai tak berwujud seperti kebijakan 

perusahaan atau tata kelola perusahaan tanggung jawab sosial perusahaan. 

 Investor Relations merupakan garis depan perusahaan dalam membangun 

dan menjaga kredibilitas perusahaan di komunitas keuangan yang bekerja secara 

finansial dan komunikasi bisnis di internal dan eksternal perusahaan. Pada internal 

perusahaan, Investor Relations memahami informasi hingga data internal 

korporasi dan menseleksi apa yang dapat disampaikan ke stakeholders eksternal 

Investor Relations. Pada eksternal perusahaan, Investor Relations memahami 

Investor Relations stakeholders concerns dan menyampaikan informasi korporasi 

yang sesuai dengan ekspektasi dan dipahami oleh Investor Relations stakeholders. 

Hubungan investor biasanya merupakan sebuah departemen dalam sebuah 

perusahaan yang bertujuan menangani pertanyaan-pertanyaan dari pemegang 

saham dan investor, serta yang lain yang mungkin tertarik dalam saham 

perusahaan atau stabilitas keuangan. Kegiatan menyebarkan informasi mengenai 

perusahaan dapat dilakukan melalui laporan keuangan tahunan (Annual Report) 

melalui e-mail atau website perusahaan yang menyajikan detail informasi 
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mengenai perusahaan kepada para investor, analis serta media massa keuangan. 

Untuk mendukung pekerjaan atau tugas tersebut, seorang Investor Relations 

Officer harus memiliki pengetahuan antara lain mengenai: 

‐ Ilmu keuangan perusahaan dan accounting 

‐ Pengetahuan mengenai bursa local, regional, dan internasional 

‐ Tren bisnis internasional 

‐ Peraturan pasar modal 

‐ Jurnalisme keuangan dan bisnis 

Investor Relations di PT Pertamina (Persero) merupakan bagian dari 

Corporate Secretary yang berperan penting dalam menjembatani komunikasi 

antara Pertamina dengan stakeholders utama Investor Relations. Termasuk 

diantaranya adalah pemegang saham dan kementrian teknis terkait (ESDM), 

komunitas investor, pasar modal, pasar uang, pasar obligasi baik di skala 

Indonesia maupun Internasional, komunitas diplomatic dan institusi terkait 

lainnya dalam rangka mendukung Pertamina menjadi suatu World Class National 

Energy Company. 

Investor Relations PT Pertamina (Persero) dibentuk pada Agustus 2008. 

Fungsi ini dibentuk untuk membantu dalam membangun kredibilitas Pertamina 

serta pelaksanaannya berpijak pada komunikasi dan keuangan. Tugas utama dari 

Investor Relations Pertamina adalah menjaga hubungan dengan pemegang saham, 

komunitas pasar modal, keuangan, investasi, partner bisnis dan menjadikan 

Pertamina sebagai perusahaan setara perusahaan publik NLPC (Non Listed Public 

Company) yang berpijak pada komunikasi dan keuangan dalam membangun 

kredibilitas Pertamina sesuai arahan pemegang saham dalam hasil keputusan 

RUPS RKAP tahun 2008 butir 1 tanggal 30 Januari 2008.  
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Cakupan tanggung jawab Investor Relations PT Pertamina (Persero) 

antara lain : 

‐ Terlaksananya seluruh program kegiatan fungsi Corporate Action 

secara efektif dan efisien sesuai dengan sasaran perusahaan dan tata 

waktu yang ditetapkan. 

‐ Terlaksananya seluruh program kegiatan fungsi Capital Market 

secara efektif dan efisien sesuai dengan sasaran perusahaan dan tata 

waktu yang ditetapkan. 

‐ Terlaksananya seluruh sasaran dan kebijakan manajemen yang 

berkaitan dengan interaksi startegi Pertamina dengan komunitas 

investor, pasar modal, pasar uang dan lembaga terkait lainnya secara 

efektif dan efisien. 

‐ Tercapainya seluruh sasaran dan kebijakan manajemen yang 

berkaitan dengan pembangunan persepsi, prospek, kredibilitas dan 

nilai (values) korporasi (berdasarkan parameter-parameter yang 

relevan dan valid). 

‐ Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beserta 

penyelesaian Annual Report dan Sustainability Report tepat waktu. 

‐ Memfasilitasi terjadinya hubungan bisnis yang menguntungkan bagi 

Perseroan, melalui Business Initiatives Facilitation. 

‐ Membangun dan meningkatkan kredibilitas Perseroan di komunitas 

pasar uang, melalui pembinaan hubungan yang proaktif, updating 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan para stakeholders, 

bondholders dan pelaku pasar uang lainnya serta inisiatif pertemuan 

berkala dengan para bondholders global tersebut. 

‐ Publikasi produk-produk informasi Perseroan guna mempermudah 

komunikasi dan penyampaian informasi Perseroan yang sistimatis 

dan terkini, mencakup booklet Corporate Update, Quarterly 

Business & Financial Update, Bondholders Profiling, Quarterly Info 

Memo dan Diplomatic Intelligence. 
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‐ Implementasi secara kontinyu pola layanan “48 Hours Turnaround 

Time” yang sudah berjalan. “48 Hours Turnaround Time” adalah 

pengupayaan dijawabnya seluruh atau sebagian besar pertanyaan 

dari para bondholders dan key stakeholders (terutama Kementerian 

BUMN) maksimum 48 jam setelah pertanyaan diajukan. 

Peran Public Relations yang dilakukan oleh Fungsi Investor Relations PT 

Pertamina (Persero) sesuai dengan peran Public Relations yang diungkapkan oleh 

Ruslan (2012 : 26) yang pertama yaitu communicator, dimana praktisi Public 

Relations bertindak sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi atau 

perusahaan yang diwakili dengan publiknya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui media cetak, elektronik, lisan, tatap muka dan sebagainya. Hal 

tersebut selaras dengan Fungsi Investor Relations melalui kegiatan penyampaian 

informasi yang dilakukan oleh Fungsi Investor Relations. Dalam melakukan 

komunikasi dengan bondholders, Fungsi Investor Relations memanfaatkan 

beberapa tools seperti website, email, conference call dan tatap muka pada 

courtesy visit. Dengan tools tersebut diharapkan dapat mempermudah pertukaran 

informasi antara perusahaan dengan investor ataupun bondhodlers sehingga 

terjalin hubungan antara salah satu stakeholders perusahaan dengan baik. 

Dalam rangka mendukung kegiatan penyampaian informasi kepada 

bondholders, Fungsi Investor Relations PT Pertamina (Persero) juga 

menghasilkan produk-produk komunikasi seperti Annual Report, Sustainability 

Report, Financial Report / Statement (quarterly), dan presentasi yang dapat 

diakses pada website perusahaan (www.pertamina.com/investor-relations). 

Memberikan informasi kepada investor maupun bondholders merupakan tugas 

Fungsi Investor Relations, informasi yang disampaikan harus valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh 

Maria (dalam Nurjaman & Umam, 2012 : 14) seorang Public Relations harus 

memberi identitas organisasinya dengan tepat dan benar, serta mampu 

mengkomunikasikan sehingga publik menaruh kepercayaan dan mempunyai 

pengertian yang jelas dan benar terhadap organisasi tersebut. 
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Dalam melakukan komunikasi dengan bondholders, Investor Relations PT 

Pertamina (Persero) menerapkan prinsip equal treatment. Prinsip equal treatment 

ini merupakan asas transparansi untuk memberikan informasi yang sama kepada 

setiap bondholder tanpa melihat jumlah investasi mereka. Dikutip dari jurnal 

“Informations Transarancy and It’s Role in Capital Market” dikatakan bahwa 

transparansi keuangan serta pembukaan informasi secara menyeluruh dan jujur 

diperhitungkan sebagai faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, Investor 

Relations PT Pertamina (Persero) berupaya untuk memberikan informasi yang 

transparan dan kredibel. Namun perlu diingat bahwa PT Pertamina (Persero) 

sahamnya masih dipegang oleh Pemerintah secara penuh, maka pemegang saham 

dalam hal ini mendapatkan akses informasi dan manajemen yang lebih besar 

dibanding bondholder. 

Selanjutnya, peran kedua yaitu relationship. Dalam hal ini praktisi Public 

Relations berperan untuk membina hubungan yang positif antara perusahaan yang 

diwakilinya dengan publik internal maupun eksternal. Hal tersebut dilakukan 

untuk menciptakan saling pengertian, kepercayaan, dukungan, kerjasama dan 

toleransi antara kedua belah pihak tersebut (Ruslan, 2012 : 26). 

Membina hubungan yang baik dengan investor maupun bondholder 

merupakan tugas utama Fungsi Investor Relations PT Pertamina (Persero). Hal 

tersebut sesuai dengan peran Investor Relations menurut Scott Cutlip dan rekan 

(dalam Morissan, 2010 : 280), yaitu bagian dari Public Relations dalam 

perusahaan yang membangun dan menjaga hubungan yang bermanfaat dan saling 

menguntungkan dengan pemegang saham dan pihak lain di dalam komunitas 

keuangan. Sebagai wujud upaya membangun hubungan yang baik dengan 

investor maupun bondholder, Investor Relations PT Pertamina (Persero) 

memberikan layanan komunikasi seperti webpage dalam website Pertamina 

(www.pertamina.com) sebagai informasi dasar investor, selain itu juga 

menyediakan media komunikasi dua arah melalui contact center Pertamina, serta 

email, telepon, dan courtesy visit. 
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Melalui media tersebut, PT Pertamina (Persero) dapat memberikan 

informasi-informasi yang dibutuhkan oleh investor maupun bondholder. Selain 

itu, Investor Relations PT Pertamina (Persero) juga berupaya untuk mengelola, 

mengorganisir dan mengatur pertemuan-pertemuan dengan tamu perusahaan yang 

akan melakukan kunjungan ke perusahaan ataupun sebaliknya. Setiap akan 

melakukan pertemuan dengan tamu perusahaan, bondholder, ataupun mitra bisnis 

lainnya, Investor Relations PT Pertamina (Persero) melakukan kegiatan profiling. 

Kegiatan profiling ini merupakan suatu riset yang dilakukan untuk 

mengetahui profil para bondholder secara detail sebelum berkomunikasi dengan 

mereka. Bondholder Pertamina berasal dari negara dan budaya yang berbeda-

beda. Oleh karena itu, profiling ini sangat perlu dilakukan untuk membantu 

Investor Relations Officer berhadapan dengan bondholder. Kegiatan profiling ini 

dilakukan dengan mencari tahu informasi seputar perusahaan yang akan 

melakukan kunjungan ke Pertamina. Tidak hanya profiling, kegiatan membangun 

hubungan yang baik antara investor maupun bondholder dilakukan Investor 

Relations PT Pertamina (Persero) dengan cara memanfaatkan berbagai saluran 

komunikasi seperti confernce call, meeting, roadshow dan bondholder’s day. 

Salah satu meeting yang dilakukan dengan investor yaitu pada saat Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan rapat yang diadakan untuk 

memperoleh keterangan mengenai kepentingan perusahaan dari direksi atau 

komisaris perusahaan kepada para pemegang saham. Dalam event ini, Investor 

Relations PT Pertamina (Persero) bernegosiasi dengan pihak Kementerian untuk 

menyesuaikan jadwalnya. Selain itu, Investor Relations PT Pertamina (Persero) 

juga memfasilitasi pertemuan tersebut, sehingga pertemuannya berjalan dengan 

lancar, dan tamu perusahaan merasa dilayani dengan baik. 

Peran Public Relations terakhir yang diungkapkan oleh Ruslan (2012 : 26) 

yaitu sebagai Good Image Maker, dimana praktisi Public Relations berupaya 

untuk untuk menciptakan citra atau publikasi yang positif bagi organisasi atau 

perusahaan yang diwakilinya. Menciptakan citra yang positif merupakan 
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tanggung jawab bagi semua anggota perusahaan. Dalam hal ini Investor Relations 

membantu menyajikan informasi tentang perusahaan yang menjadi nilai tambah 

dimata investor. Informasi tersebut dirangkum dalam Annual Report dan 

Sustainability Report. Annual Report dan Sustainability Report menggambarkan 

keseluruhan hasil kinerja PT Pertamina (Persero) selama setahun. Peran sebagai 

good image maker ini telah diterapkan oleh Invesor Relations PT Pertamina 

(Persero) bersamaan dengan kedua peranan yang telah dilakukan sebelumnya. 

Karakteristik Investor Relations di perusahaan BUMN, dalam hal ini PT 

Pertamina (Persero) yaitu 

1. Pada perusahaan BUMN, perusahaan tidak menjual sahamnya dan 

bahkan listing di Bursa Efek Indonesia karena kepemilikan 

perusahaan atau saham sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah, dalam 

hal ini BUMN. Perusahaan hanya diperbolehkan menerbitkan surat 

hutang (bond). 

2. Terkait perusahaan yang tidak menjualkan sahamnya di Bursa Efek 

Indonesia, maka pada perusahaan BUMN tidak ada aktivitas IPO 

(Initial Public Offering) seperti yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan terbuka lainnya untuk menjualkan sahamnya karena 

investor pada perusahaan BUMN ialah Pemerintah. 

3. Dalam pelaksanaan kegiatan RUPS, Pemerintah mengambil alih 

rapat. Maka dari itu Fungsi Investor Relations PT Pertamina 

(Persero) harus mencocokan jadwal kegiatan RUPS dengan 

Pemerintah. 

Investor Relations pada tahun 2012 telah mendapatkan apresiasi dari 

komunitas surat utang dan komunitas keuangan Internasional dari majalah 

Corporate Governance Asia sebagai Best Investor Relations for Indonesia 

Company. Investor Relations berada di bawah Corporate Secretary yang 

mempunyai fungsi sebagai “corong perusahaan”. Corporate Secretary bergerak di 
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bidang komunikasi, Investor Relations, media dan Good Corporate Governance 

(GCG) / Compliance dan Corporate Social Responsibility. 

Selain itu, peran Investor Relations PT Pertamina (Persero) meliputi : 

- Melaksanakan peran sebagai penghubung atau contact person antara 

Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Pemerintah atau Instansi 

terkait, masyarakat dan stakeholders lainnya. 

- Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam 

lingkungan Direksi dan Perseroan. 

- Mengelola dan menyimpan dokumen terkait dengan kegiatan Persero 

yang antara lain meliputi dokumen RUPS, Risalah Rapat Direksi, 

Risalah Rapat Gabungan, Daftar Khusus dan dokumen lain-lain. 

- Melaksanakan strategi komunikasi multi media termasuk koordinasi 

penerbitan Laporan Tahunan, Company Profile dan brosur-brosur 

yang bersifat korporat. 

- Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar 

Perseroan dan atau di dalam Perseroan sesuai dengan penugasan yang 

diberikan serta kebijakan yang telah ditentukan. 

2.3.1  Gambar Arah Program dan Kebijakan IR 2009 – 2013  

Tabel 2.10 

I 

2009 – 2011 

Inisiatif Pertamina 

NLPC 

II 

2012 

Pengelolaan Komunikasi 

Pra dan Paska Global 

Bond Pertamina 

III 

2013 

Ultimate Stage 

Sistim tata kelola 

perusahaan dalam 

konteks keuangan – legal 

– informasi perusahaan 

Pada awal 2012 Pertamina 

belum memperolah status 

NLPC namun telah menjadi 

perusahaan yang setara 

perusahaan public sebagai 

dampak turunan dari 

Kemampuan memenuhi 

ekspetasi para 

stakeholders secara cepat 

dan tepat 
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penerbitan Global Bond 

Pertamina, Mei 2011 

Membangun sikap 

mental yang berorientasi 

dan sensitif terhadap 

perepsi pasar dan 

komunitas investasi 

Pengelolaan komunikasi 

berkala yang lancar, efektif 

dan jelas, baik dalam forum 

resmi maupun dalam 

interaksi-interaksi forum 

resmi dengan pemegang 

saham 

Mengukuhkan reputasi dan 

kredibilitas Pertamina 

sebagai World Class 

Company 

Membangun jaringan 

dan menyetarakan diri 

dengan standard 

perusahaan public 

Menjadi pintu utama 

perusahaan dalam 

melakukan komunikasi 

dengan stakeholders 

komunitas pasar uang dan 

pasar surat hutang serta 

para investment banks dan 

bondholders. Peranan 

komunikasi ini baik untuk 

pra maupun paska 

penerbitan Global Bond 

_ 

Membangun jaringan, 

kapasitas & sistim kerja 

(internal) 

  

Gambar Arah Program dan Kebijakan IR 2009 – 2013 

 

2.3.2  Objektif Investor Relations PT Pertamina (Persero) 

– Kesetaraan bersikap sebagai Perusahaan Minyak Kelas Dunia : 

Tata kelola perusahaan, akuntabel dan dapat diaudit, 

transparan. 

– Memahami dan memenuhi regulasi pasar modal dan peraturan 

lain yang terkait. 
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– Menjembatani ekspektasi pemegang saham dengan prospek, 

kondisi ekonomi dan industri perusahaan. 

Tabel 2.11 

Objektif Investor Relations PT Pertamina (Persero) 

Stakeholder 

Information 

Products 

‐ Quarterly Corporate Update: merupakan dokumen yang 

memaparkan perkembangan data korporat dan manajemen 

Pertamina diterbitkan secara triwulanan dalam format booklet 

ukuran A5. 

‐ Quarterly Business & Financial Update: merupakan dokumen 

yang memaparkan perkembangan bisnis dan keuangan 

Pertamina diterbitkan secara triwulanan dalam format booklet 

ukuran A5. 

‐ Article Market Update: artikel mingguan yang diterbitkan 

dalam Warta Pertamina. Bertujuan untuk memberikan update 

kondisi pasar bagi pekerja Pertamina. 

‐ Two Pagers Business & Financial Highlights (BUFU): ikhtisar 

kinerja perseroan secara operasional maupun keuangan yang 

disajikan dalam dua halaman (versi ringkas dari Business 

Update dan Financial Update). 

‐ Frequently Asked Question (FAQ): merupakan dokumen yang 

berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang umum 

ditanyakan oleh pihak eksternal. 

Events 

‐ RUPS (LT, RJPP, RKAP, LB): merupakan organ tertinggi dari 

suatu perusahaan. 

‐ Investor Day (IB’s routine meeting): forum yang 

menghadirkan pemegang obligasi Pertamina untuk 

memberikan update kinerja terkini sebagai bentuk after sales 

service dan trust building di kalangan investor. 

‐ Financial Media Meetings: pertemuan dengan media financial 

atau ivestasi untuk meningkatkan hubungan baik dengan 

pewarta dan mendapatkan eksposure positif di media masa. 

‐ Non Deal Roadshow: updating kepada bondholders dalam 
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rangka membina hubungan maupun memberikan awareness 

akan adanya suaru instrumen keuangan baru yang akan 

diterbitkan. 

‐ Bondholders Meeting: pertemuan dengan pemegang obligasi 

Pertamina untuk memberikan update kinerja terkini sebagai 

bentuk after sales service dan trust building di kalangan 

investor. 

‐ Bondholders Site Visit 

‐ Analyst Meeting: pertemuan dengan pemegang analis pasar 

modal untuk memberikan update kinerja terkini untuk 

meningkatkan citra perusahaan di mata stakeholders. 

Research & Data 

Services 

‐ Competitor & Partners Profiling: profiling terhadap partner 

bisnis Pertamina. 

‐ Bondholders Profiling: profiling terhadap pemegang obligasi 

Pertamina. 

‐ SMETS (Stakeholder Management System): database yang 

berisi profil stakeholders serta update terakhir aktifitas 

komunikasi yang sudah dilakukan. 

‐ Investor Relations Information Systems (IRIS): database dan 

portal Investor Relations yang memuat kinerja bond, kinerja 

perusahaan, dokumentasi RUPS, corporate document 

management dan data makroekonomi Indonesia. 

‐ Diplomatic Intelligence: produk Investor Relations yang berisi 

country profile negara tujuan investasi Pertamina di 

mancanegara. Direncanakan akan kerjasama dengan Kemenlu. 

‐ Market Update Conference Call: update mingguan kondisi 

makro ekonomi dan financial market. Saat ini difasilitasi 

Mandiri Sekuritas. 

‐ Contact Report: data Q&A atau risalah setiap pertemuan 

dengan Bondholders maupun pihak eksternal lainnya. 

Berfungsi sebagai alat mempertahankan keberlanjutan 

komunikasi dengan pihak eksternal. 

‐ Financial Market Glossary: daftar istilah bidang keuangan dan 
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investasi sebagai guidance bagi stakeholders dalam 

memahami bisnis Pertamina. 

Reporting 

‐ Sustainability Report: Laporan Keberlanjutan Perusahaan, 

yang berisi laporan tentang kegiatan CSR, perlindungan 

HAM, HSSE, dan lain sebagainya. Saat ini tengah menjadi 

tren pelaporan perusahaan Internasional. 

‐ Annual Report: Laporan Tahunan PT Pertamina (Persero). 

‐ Global Bond Report: laporan kinerja Global Bond Pertamina 

yang disajikan secara bulanan, berisi kinerja yield, price, dan 

spread, serta komparasi dengan bond lain sejenis. 

Business 

Facilitation 

‐ Business Initiatives Facillitation (PIMR, UTC, dll): support 

dalam berbagai aktifitas ekspansi bisnis Pertamina seperti 

kerjasama riset Pertamina-PTT Thailand, Pengembangan 

Bisnis Irak, dll 

‐ Action Involved in Overseas Venture: berpartisipasi aktif 

dalam rencana ekspansi bisnis Pertamina ke ranah 

internasional, terutama support dalam hal hubungan B to G 

dan lain sebagainya. 

‐ G to G: bisnis dengan BUMN  

‐ B to B (PTT, UKTI, Ubi France, dll): memfasilitasi partner 

bisnis Pertamina dalam melakukan komunikasi dengan 

perusahaan. 

‐ B to G (WLPG, APEC, ASCOPE, WPC, dll): sebagai 

koordinator dalam berbagai ajang international conference 

yang diikuti Pertamina. 

Objektif Investor Relations PT Pertamina (Persero) 
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Bagan 2.3 

 
Alur Koordinasi Investor Relations PT Pertamina (Persero) 

 

2.3.3 Struktur Organisasi Investor Relations PT Pertamina (Persero) 

Bagan 2.4 

 

 

Struktur Organisasi Investor Relations PT Pertamina (Persero) 
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 Dalam pelaksanaannya, masing-masing struktur memiliki tugas 

yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu 

Tabel 2.12 

Fungsi Tugas 

Investor Communications 

Officer 

Membangun hubungan dengan komunitas  

investasi, pendanaan dan pasar modal investasi dan 

menyusun profile perusahaan secara komprehensif  

termasuk Info Memo atau Prospektus, Paket 

Informasi Manajemen dan lainnya. 

Information Management & 

Administration Officer 

Menghimpun dan mengupdate database informasi 

Perseoran dan menyusunnya secara berkala menjadi 

Paket Informasi Perseroan serta memberi masukan 

kepada management mengenai perkembangan 

dunia investasi. 

Financial Advisor 

Melakukan kajian finance analisa atas ekonomi 

makro nasional dan regional, sektor industri 

pertambangan, energi dan sektor lain, kemudian 

menyusunnya menjadi rekomendasi positioning 

Perseroan dari segi finance. 

Legal Advisor 

Melakukan kajian legal analisa atas industri pasar 

modal, mengevaluasi informasi yang relevan 

tentang perusahaan, dan memfasilitasi aspek legal 

dalam persiapan NLPC, Global Bond & IPO. 

Marketing Intelligent Officer 

Mempersiapkan teknis aksi korporasi perusahaan, 

melaksanakan kegiatan kerjasama nasional dan 

internasional, RUPS, RUPS (LB), profiling pelaku 

industri sejenis dan penyusunan Laporan Tahunan. 

Konfigurasi Tim Investor Relations 
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2.3.4  Fungsi Investor Relations PT Pertamina (Persero) 

Investor Relations Pertamina terbagi menjadi dua fungsi, yaitu 

Capital Market dan Corporate Action yang dimana masing-masing bagian 

ini memiliki tugas dan peranan sendiri yang membantu kemajual 

Pertamina. Corporate Action yang salah satunya membuat tentang laporan 

tahunan secara jelas sejak tahun 2003 hingga sekarang dan Capital Market 

yang memfokuskan tentang bagaimana investasi jangka panjang akan 

tetap berlangsung. 

 2.3.4.1 Capital Market 

Fungsi utama Capital Market yaitu mencai calon 

bondholders agar bergabung dan memberikan dana obligasinya. 

Capital Market mengikuti roadshow ke berbagai Negara untuk 

mencari calon bondholders dan memberi penjelasan mengenai 

Pertamina. Capital Market menjalankan tugasnya untuk 

meyakinkan para calon bondholders bahwa dana obligasi yang 

mereka berikan akan dapat terbayar karena PT Pertamina (Persero) 

menggunakan dana tersebut untuk menjalankan suatu program 

yang dipercaya akan mendapatkan keuntungan. Capital Market 

juga menjaga komunikasi baik dengan para bondholders untuk 

melaporkan progress kegiatan yang didanai oleh para bondholders.  

Selain itu, tugas atau kegiatan utama dari Corporate Action 

dalam rangka mendukung Pertamina menjadi dan bertindak 

sebagai Perusahaan Publik (Non Listed Public Company/NLPC) 

serta dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Pertamina 

lainnya dimasa datang dalam kaitannya dengan evaluasi, analisa 

perkembangan atau dinamika dan pembinaan hubungan strategis 

dengan komunitas investasi, pasar modal, pasar uang dan lembaga 

terkait lainnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perusahaan. 

Peran fungsi investor..., Santika Indri Eka Putri, FIKOM UMN, 2015



  62 

Kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Capital Market yaitu 

mengikuti roadshow, menghadiri undangan Kedutaan Besar 

Republik Indonesia dalam kegiatan antar Negara, melaporkan 

perkembangan perusahaan kepada para bondholders dan investor 

melalui Investor Meeting dan juga Bondholder’s day. 

Program kerja Capital Market secara lengkap dan 

menyeluruh ialah 

a. Koordinasi persiapan penerbitan Pertamina Global 

Bond, mencakup offering circular, roadshow dan 

market review 

b. Financial Community Relations: pasar modal, pasar 

ekuitas dan perbankan 

c. Koordinasi komunikasi di tingkat korporasi atas IPO 

Anak Perusahaan 

d. Penyusunan paket informasi perusahaan dan pasar 

modal: 

‐ Quarterly Financial Update Booklet 

‐ Quarterly Business Update Booklet 

‐ Kajian pasar modal dan pasar ekuitas (IREA) 

‐ Investor Relations Information System pada Intra 

Pertamina 

‐ Update webpage Investor Relations pada website 

Pertamina 

e. Koordinasi aspek komunikasi dalam rencana ekspansi 

bisnis Pertamina, baik ke dalam maupun ke luar negeri 

f. Compliance and Disclosure Public Company: 

‐ Membangun kesisteman 

‐ Sosialisasi internal 

g. Penyiapan ruang kerja dan VIP Pertamina Executive 

Lounge 
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h. Kontrak konsultan (komunikasi, hukum pasar modal, 

dan financial advisor) dengan scope of work yang 

terkait dengan fungsi Investor Relations 

i. Kodifikasi dan unifikasi ketentuan terkait sekaligus 

penyiapan TKO/TKI sebagai perusahaan publik 

j. Persiapan Pertamina menjadi Non Listed Public 

Company 

Capital Market Investor Relations juga memiliki beberapa 

pembagian kerja di dalamnya, yaitu : 

a. Investor Communication 

Melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu kegiatan 

terencana dan kegiatan tidak terencana. Kegiatan 

terencana berupa Pertamina Bondholder’s Day dan 

yang tidak terencana berupa Investor Meeting dan 

menghadiri undangan dari komunitas bisnis. 

b. Information Management 

Bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi 

untuk fungsi Investor Relations. Selain itu juga 

mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan 

kegiatan Investor Relations seperti ekspansi ke Irak, 

dimana mereka harus membuka hubungan dengan 

pihak eksternal yang dibutuhkan contohnya 

Kementerian Luar Negeri dengan Lembaga Rating atau 

bondholders. 

c. Analyst Financial Capital Market 

Bertugas untuk melakukan analisa finansial yang 

mencakup laporan keuangan, pasar modal khususnya 

Global Bond dan Indonesia. 
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d. Analyst Legal Capital Market 

Bertugas untuk mengerjakan apapun yang berkaitan 

dengan aksi korporasi Pertamina dan melakukan 

transaksi, kerjasama investor melalui analisa legal 

expert. Seorang analyst legal capital market juga harus 

melihat industrial regulation khususnya bagian migas, 

melihat dan menganalisa country analyst Indonesia dan 

Negara tujuan kerjasama Pertamina dan memonitor 

bagaimana pergerakan saham di Singapura dan New 

York. 

  2.3.4.2 Corporate Action 

Fungsi Corporate Action yang pertama adalah memonitor 

kegiatan atau program yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau 

anak perusahaan yang didanai oleh para bondholders. Corporate 

Action juga harus mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan annual report, sustainability report dan 

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Selain itu, tugas atau 

kegiatan utama dari Corporate Action dalam rangka mendukung 

Pertamina menjadi dan bertindak sebagai Perusahaan Publik (Non 

Listed Public Company/NLPC) serta dalam rangka pelaksanaan 

Rencana Strategis Pertamina lainnya dimasa datang dalam 

kaitannya dengan penggalangan modal atau dana baik melalui 

penerbitan surat berharga atau instrumen lainnya sesuai dengan 

sasaran yang ditetapkan perusahaan. Program kerja Corporate 

Action secara lengkap dan menyeluruh ialah 

a. Penyelenggaraan RUPS, RKAP dan RJPP 

b. Penyelenggaraan RUPS Tahunan 

c. Memfasilitasi kerjasama G to G, G to B dan B to B 
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d. Penyusunan Laporan Tahunan dan Sustainability 

Report 

e. Membangun kesisteman (TKO/TKI) untuk persiapan 

compliance and disclosure public company 

f. Supporting Global Bong, baik tahap Pra maupun Paska 

Penerbitan seperti rating 

g. Penyempurnaan organisasi 

h. Professional training untuk sertifikasi Investor 

Relations 

i. Koordinasi dengan pemegang saham 

j. Persiapan PT Pertamina (Persero) menjadi Non Listed 

Public Company. 

 2.3.5  Investor Relations Awards & Achievements 

Gambar 2.2 

 

Investor Relations Awards & Achievements 
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2.3.6  Event Activities and Management 

Investor Relations memiliki banyak strategi yang telah di manage 

untuk menjaga hubungan kemitraan yang tetap berjalan dengan baik, 

seperti mengadakan event activities dan management yang merupakan titik 

focus yang diteliti oleh penulis untuk laporan ini. Salah satu strategi yang 

merupakan sebuah event activities and management adalah melakukan 

Conference Call yang melibatkan pihak Pertamina langsung dengan pihak 

dalam maupun luar negeri, baik yang hadir langsung di tempat maupun 

melalui saluran media langsung. Contoh lainnya adalah kegiatan 

Bondholder’s Day yang berlangsung selama dua hari dimana tim Investor 

Relations mengundang para investor dari dalam maupun luar negeri untuk 

duduk bersama dan membahas mengenai kemajuan PT Pertamina 

(Persero) dengan kemasan yang di manage dengan cara yang menarik dan 

berbeda dari pertemuan lainnya. 

Kegiatan dan manajemen Investor Relations (IR) sebagai berikut : 

Gambar 2.3 

 

Kegiatan dan Manajemen Investor Relations PT Pertamina (Persero) 
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