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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Kedudukan mahasiswa selama tiga bulan melaksanakan praktik kerja 

magang di PT Pertamina (Persero) yaitu sebagai mahasiswa magang (calon staff) 

pada fungsi Investor Relations yang bertugas untuk membuat annual report, 

sustainability report, mengurus RUPS, membuat pertemuan dengan pihak 

kepentingan bisnis perusahaan dan bondholders. Selama menjalani kerja magang, 

penulis dibimbing langsung oleh Office Marketing Intelligence yakni Sarah.  

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan ataupun Tim Investor 

Relations lainnya masih berkaitan dengan apa yang dipelajari oleh penulis selama 

duduk di bangku perkuliahan. Berikut adalah penjabaran pekerjaan selama praktik 

kerja magang di PT Pertamina (Persero) selama tiga belas minggu, yaitu 

Tabel 3.1 

Minggu Ke - Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Koordinasi 

1 

(5 Januari – 9 

Januari 2015) 

 

‐ Membaca dan merangkum Annual 

Report Pertamina 2013. 

‐ Mentranskrip rekaman press 

conference direksi mengenai harga 

BBM tanggal 31 Desember 2014. 

‐ Membuat perbandingan kinerja dan 

keuangan Pertamina tahun 2013 dan 

2014 untuk keperluan Annual Report 

Pertamina. 

‐ Merangkum pointer Dirut untuk 

‐ Sarah (Officer 

Marketing 

Intelligence) 

‐ Eviyanti Rofraida 

(Assistant 

Manager Investor 

Communication) 

‐ Yudi Nugraha 

(Senior Officer 

Marketing 
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keperluan AR&SR. Intelligence) 

2 

(12 Januari – 

16 Januari 

2015) 

‐ Menyesuaikan update pointer dengan 

paparan Direksi untuk pemenuhan 

Annual Report Pertamina 2014. 

‐ Pengecekan untuk laporan materi 

RUPS Pertamina 2014. 

‐ Meeting bersama Soeharto dan 

Eviyanti Rofraida (Senior Officer 

Investor Communication Pertamina) 

membicarakan mengenai kilang 

minyak Rusia dan Pertamina di 

Canteen (ak.sa.ra) Pacific Place jam 

16.50 – 18.00. 

‐ Seminar mengenai “Credibility 

Management Training” oleh Investor 

Relations Pertamina di DoubleTree 

Hilton Hotel jam 08.30 – 16.30. Acara 

dihadiri oleh Andrew Goldman sebagai 

moderator dan konsultan Investor 

Relations Pertamina, Agung 

Laksamana sebagai Director Country 

Corporate Affairs Citibank Indonesia, 

dan Diaz Kaslina sebagai presenter di 

Berita Satu. 

‐ Membaca mengenai “Bondholders Day 

Pertamina 2014” yang diadakan 

setahun sekali (yearly event) oleh 

Investor Relations Pertamina. 

‐ Mencari data financial highlights pada 

perusahaan migas di ASEAN, lalu 

dibandingkan dengan financial 

highlights Pertamina. 

‐ Sarah (Officer 

Marketing 

Intelligence) 

‐ Eviyanti Rofraida 

(Assistant 

Manager Investor 

Communication) 

‐ Yudi Nugraha 

(Senior Officer 

Marketing 

Intelligence) 

‐ Tim Investor 

Relations 
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‐ Me-review data Annual Report 

Pertamina 2014. 

3 

(19 Januari – 

23 Januari 

2015) 

‐ Menghadiri acara bulanan Corporate 

Secretary Pertamina yaitu “Breakfast 

Meeting” di Ground Hall Gedung 

Utama jam 07.30 – 10.30. 

‐ Melengkapi data Annual Report dan 

Sustainability Report Pertamina 2014. 

‐ Mencari data mengenai perusahaan 

migas di ASEAN lalu membandingkan 

dengan Pertamina. 

‐ Membuat rundown event acara Investor 

Relations Pertamina. 

‐ Melihat dan mengatur venue untuk 

acara “Pertamina’s Diplomatic Dinner 

Reception: Increasing Energy Business 

Cooperation”. 

‐ Membuat bahan powerpoint untuk 

acara “Pertamina’s Diplomatic Dinner 

Reception: Increasing Energy Business 

Cooperation”. 

‐ Sarah (Officer 

Marketing 

Intelligence) 

‐ Eviyanti Rofraida 

(Assistant 

Manager Investor 

Communication) 

‐ Yudi Nugraha 

(Senior Officer 

Marketing 

Intelligence) 

‐ Abdul Syakur 

(Assistant 

Manager Financial 

Capital Market) 

‐ Veronica Viastri 

(Secretary) 

‐ Tim Investor 

Relations 

Pertamina 

 

4 

(26 Januari – 

30 Januari 

2015) 

‐ Me-review Annual Report dan 

Sustainability Report Pertamina 2014. 

‐ Mencari data mengenai profil para 

Dubes yang di undang untuk Indonesia 

perihal acara “Pertamina’s Diplomatic 

Dinner Reception: Increasing Energy 

Business Cooperation”. 

‐ Melengkapi data mengenai perusahaan 

gas dan minyak di Asia. 

‐ Sarah (Officer 

Marketing 

Intelligence) 

‐ Abdul Syakur 

(Assistant 

Manager Financial 

Capital Market) 

‐ Yudi Nugraha 

(Senior Officer 

Marketing 
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Intelligence) 

5 

(2 Februari – 

6 Februari 

2015) 

‐ Melengkapi data Annual Report dan 

Sustainability Report Pertamina 2014. 

‐ Rapat dengan IBM mengenai “IBM 

Cognos Disclosure Management of 

Pertamina” dimana IBM memberikan 

tawaran kepada Investor Relations 

Pertamina untuk aplikasi yang dapat 

memudahkan Investor Relations jika 

ada perubahan data maka dengan 

mudahnya langsung berubah. Rapat di 

lantai M jam 10.00. 

‐ Mengecek data katalog Statistik 

Pertamina 2011 – 2013. 

‐ Membuat Kata Pengantar katalog 

Statistik Pertamina 2011 – 2013. 

‐ Sarah (Officer 

Marketing 

Intelligence) 

‐ Nerisa Pitrasari 

(Senior Supervisor 

Information 

Management) 

‐ Yudi Nugraha 

(Senior Officer 

Marketing 

Intelligence) 

6 

(9 Februari – 

13 Februari 

2015) 

‐ Mengatur jadwal pertemuan dengan 

duta besar Indonesia untuk luar negeri 

(Sudan dan Aljazair) di Ballroom M 

Gedung Utama Pertamina (Persero) 

jam 15.00. 

‐ Mengecek data Statistik Pertamina 

dengan data powerpoint RUPS. 

‐ Conference call dengan Goldman 

selaku bondholder Pertamina di 

Singapore jam 08.30 WIB. 

‐ Me-review Annual Report Pertamina 

2014. 

‐ Me-review Kata Sambutan Manager 

Corporate Action Pertamina. 

‐ Sarah (Officer 

Marketing 

Intelligence) 

‐ Eviyanti Rofraida 

(Assistant 

Manager Investor 

Communication) 

‐ Yudi Nugraha 

(Senior Officer 

Marketing 

Intelligence) 

‐ Nerisa Pitrasari 

(Senior Supervisor 

Information 

Management) 

 ‐ Me-review Annual Report dan ‐ Sarah (Officer 
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7 

(16 Februari – 

20 Februari 

2015) 

Sustainability Report Pertamina 2014. 

‐ Mengurus berkas dan undangan untuk 

keperluan RUPS. 

‐ Mencari informasi lengkap mengenai 

duta besar Iraq dan Mexico untuk 

Indonesia. 

‐ Me-review data Sustainability Report 

Pertamina 2014. 

‐ Membuat resume dan sharing 

mengenai buku “Understanding 

Financial Statements: A Journalist’s 

Guide” bersama Kornel H. Soemardi 

(Manager Capital Market). 

‐ Membuat essay mengenai Annual 

Report dan Sustainability Report. 

Marketing 

Intelligence) 

‐ Alien (Secretary 

Corporate Action) 

‐ Kornel H. 

Soemardi 

(Manager Capital 

Market) 

‐ Purnadi (Manager 

Corporate Action)  

8 

(23 Februari – 

27 Februari 

2015) 

‐ Me-review Annual Report Pertamina 

2014. 

‐ Me-review Sustainability Report 

Pertamina 2014. 

‐ Mewawancarai perihal proses 

pembuatan Annual Report Pertamina 

2014. 

‐ Membuat data tabel perihal kebutuhan 

Annual Report dan Sustainability 

Report Pertamina 2014. 

‐ Sarah (Officer 

Marketing 

Intelligence) 

‐ Frizki Oktavia 

(Junior 

Information 

Management) 

9 

(2 Maret – 6 

Maret 2015) 

‐ Rapat dengan audit untuk keperluan 

Sustainability Report Pertamina 2014. 

‐ Sharing mengenai konflik Rusia dan 

Ukraina. 

‐ Membuat tabel data mengenai 

karyawan untuk kebutuhan 

Sustainability Report Pertamina 2014. 

‐ Sarah (Officer 

Marketing 

Intelligence) 

‐ Frizki Oktavia 

(Junior 

Information 

Management) 
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‐ Nerisa Pitrasari 

(Senior Supervisor 

Information 

Management) 

10 

(9 Maret – 13 

Maret 2015) 

‐ Melengkapi data Pertamina Corporate 

Information 2014. 

‐ Menyusun data excel Analisa dan 

Pembahasan Manajemen 2014. 

‐ Me-review Annual Report Pertamina 

2014. 

‐ Sarah (Officer 

Marketing 

Intelligence) 

‐ Frizki Oktavia 

(Junior 

Information 

Management) 

11 

(16 Maret – 

20 Maret 

2015) 

- Melengkapi data mengenai Kata 

Sambutan Dewan Komisaris 

- Melengkapi data Pertamina Corporate 

Information 2014 

- Me-review Annual Report Pertamina 

2014 

- Me-review Sustainability Report 

Pertamina 2014 

‐ Sarah (Officer 

Marketing 

Intelligence) 

‐ Frizki Oktavia 

(Junior 

Information 

Management) 

12 

(23 Maret – 

27 Maret 

2015) 

- Me-review Annual Report Pertamina 

2014 

- Mengecek dummy Annual Report 

Pertamina 2014 

‐ Sarah (Officer 

Marketing 

Intelligence) 

13 

(30 Maret – 

31 Maret 

2015) 

‐ Mereview laporan untuk keperluan 

RUPS 

 

‐ Yudi Nugraha 

(Senior Officer 

Marketing 

Intelligence) 

Tugas yang Dilakukan Selama Magang 
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 Berikut ini dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan selama tiga 

belas minggu mahasiswa melaksanakan kerja magang di PT Pertamina (Persero) : 

Tabel 3.2 

Januari Februari Maret 
Jenis Tugas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Mereview Annual Report 

Pertamina 2013 dan 

majalah Energia 

√             

Mentranskrip rekaman 

press conference 
√             

Membuat perbandingan 

kinerja dan keuangan 
√             

Membuat pointer √ √            

Pengecekan dan 

pembuatan slide 

powerpoint 

 √ √ √  √    √ √   

Meeting dan Seminar  √ √  √    √     

Competitor Profiling  √ √ √          

Profiling  √  √   √       

Mereview Annual Report 

Pertamina 2014 
 √ √ √ √ √ √ √  √ √ √  

Mereview Sustainability 

Report Pertamina 2014 
  √ √ √  √ √ √ √ √   

Event Management   √ √  √ √       

Mereview Katalog Statistik 

Pertamina  
    √ √        

Conference Call      √        

Sharing dan Interview       √ √ √     

Menyusun data excel 

“Analisa dan Pembahasan 

Manajemen 2014” 

         √    

Persiapan RUPS 

 

  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ 

Jadwal Kegiatan Magang Selama Tiga Belas Minggu di PT Pertamina (Persero) 
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3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 Dalam proses pelaksanaan praktik kerja magang sebagai bagian dari 

Investor Relations yang dilakukan tentu saja terkait dengan segala kegiatan 

komunikasi dalam menjalin hubungan baik dengan bondholders maupun dengan 

pemegang saham. 

Selama menjalani program kerja magang di fungsi Investor Relations PT 

Pertamina (Persero), maka terdapat beberapa tugas yang penulis dapatkan. 

Beberapa tugas yang penulis dapatkan seperti conference call, diplomatic 

intelligence, meeting, updating annual report dan sustainability report. Beberapa 

pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang sering penulis lakukan semasa 

melakukan kerja magang. Berikut akan dijelaskan mengenai beberapa pemaparan 

dari tugas tersebut. 

 3.3.1 Tugas Utama 

3.3.1.1 Conference Call 

Conference Call merupakan sebuah meeting yang 

dilakukan melalui saluran telepon dengan menggunakan audio 

antara dua atau lebih peserta dan berujuan untuk membahas sebuah 

topik khusus (diakses di 

http://www.powwownow.co.uk/Conference-Call/What-Is-A-

Conference-Call  pada 12 Maret 2015). Kegiatan conference call 

menjadi salah satu agenda penting dalam fungsi Investor Relations 

PT Pertamina (Persero). Biasa Investor Relations PT Pertamina 

(Persero) melakukan conference call dengan orang-orang yang 

ingin mengetahui dan mencari informasi lebih dalam mengenai PT 

Pertamina (Persero), yang ingin memiliki bond di PT Pertamina 

(Persero), dengan bondholders, perwakilan asing atau orang lain 

yang ingin mengetahui profil PT Pertamina (Persero) lebih dalam 
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dari sisi keuangan yang dimulai dari performance PT Pertamina 

(Persero) seperti apa, strateginya hingga bisnisnya seperti apa. 

Penulis mengikuti kegiatan conference call pada tanggal 12 

Februari 2015. Salah satu pembicara dalam conference call 

tersebut adalah Nikhil selaku pemegang bond Pertamina, bertanya 

mengenai progress kilang di Pertamina. Berdasarkan conference 

call tersebut, para Investor Relations Officer dapat mengetahui 

informasi apa yang ingin diketahui oleh para calon dan pemegang 

bond. 

  3.3.1.2 Profiling  

Acara Pertamina’s Diplomatic Dinner Reception 

“Increasing Energy Business Cooperation” mengundang beberapa 

duta besar asing untuk Indonesia. Profiling dilakukan dengan cara 

mencari data-data informasi mengenai posisi pekerjaan (current 

and past) dan latar belakang pendidikan tim analis tersebut. Tujuan 

dari kegiatan profiling agar dapat mengenal lebih dekat dan dapat 

menjadi topik pembicaraan santai saat acara berlangsung. Profiling 

yang dicari ialah Arab Saudi dan sekitarnya, Duta Besar Iraq dan 

Mexico untuk Indonesia. Mencari data mengenai Duta Besar dari 

nama, foto, alamat kedutaan hingga plat mobil kedutaan agar dapat 

lebih mudah dikenali oleh pihak Pertamina.  

  3.3.1.3 Competitor Profiling 

Competitor Profiling merupakan kegiatan untuk melakukan 

perbandingan perusahaan dalam bidang yang sama. Penulis 

mendapat tugas untuk melakukan competitor profiling PT 

Pertamina (Persero) dengan oil and gas company lainnya dalam 

lingkup global. Tidak hanya perusahaan multinasional seperti 

Chevron atau British Petroleum yang dijadikan kompetitor 

Pertamina, tetapi juga perusahaan National Oil Company. Dalam 
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pengerjaannya penulis melakukan berdasarkan daftar perusahaan 

minyak dan gas di ASEAN, dari daftar tersebut kemudian penulis 

mencari annual report nya satu persatu dan di dapatkan lah hasil 

perbandingan yang diinginkan. 

Data dan informasi yang dijadikan bahan perbandingan 

terdiri dari hal yang berkaitan dengan total produksi hingga orang 

yang memiliki jabatan penting di perusahaan tersebut seperti CEO. 

Kendala yang penulis dapatkan selama melakukan tugas 

competitor profiling adalah menemukan data-data seperti EBITDA 

dan Net Income karena tidak semua perusahaan menyertakan 

dalam annual report atau informasi web. 

Mencari data financial highlights pada perusahaan di 

ASEAN lalu membandingkan dengan financial highlights 

Pertamina. Mencari data mengenai perusahaan minyak dan gas di 

ASEAN lalu membandingkannya dengan Pertamina. 

  3.3.1.4 Updating Annual Report 

Setiap tahun perusahaan mempunyai kewajiban untuk 

membuat laporan tahunan (Annual Report) yang sekurang-

kurangnya memuat laporan manajemen yang terdiri dari penjelasan 

umum yang memuat sambutan komisaris dan direksi serta 

penjelasan khusus, ikhtisar data keuangan penting termasuk rasio-

rasio keuangan, analisis dan pembahasan oleh manajemen yang 

memuat analisis laporan keuangan dan informasi lain dengan 

penekanan ada perubahan-perubahan yang material, dan laporan 

keuangan komparatif dengan tahun sebelumnya yang telah di audit 

oleh auditor independen yang terdaftar di Bapepam. 

Annual Report pada PT Pertamina (Persero) mengikuti dua 

petunjuk, yaitu Bapepam dan ARA (Annual Report Award). 

Perbedaan keduanya yaitu ARA hanya listing saja jadi siapa yang 
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ingin mengikuti lomba, bisa mengacu pada ARA tetapi tetap 

mengacu pada ketentuan Bapepam, hanya saja tidak semua 

ketentuan Bapepam dicantumkan di ARA dan tidak semua kriteria 

Bapepam ada di ARA. Pada tahun 2013, PT Pertamina (Persero) 

mendapatkan peringkat 7 untuk kategori BUMN Non Listing pada 

ajang ARA. Adapun proses penyelenggaraan (Internal dan 

External Process) dan pembuatan Annual Report dan Sustainability 

Report PT Pertamina (Persero) tahun 2014 yaitu 

Gambar 3.1 

 
Proses Penyelenggaraan RUPS (Internal Process) 
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Gambar 3.2 

 

Proses Penyelenggaraan RUPS (External Process) 

 

Tabel 3.3 

Tanggal Penjelasan 

19 September 2014 

‐ Kick off meeting antara Investor Relations, Geget Gigit 
(Konsultan) dan Brand Management membicarakan tentang 
apa saja concern yang mau Pertamina penuhin seperti 
mencetak baik itu buku atau dummy dengan cepat. Selain itu 
di dalam kick off meeting bicara mengenai tema besar yang 
mau diusung oleh PT Pertamina (Persero). 

‐ Kegunaan dummy itu sendiri ialah diberikan untuk level ke 
atas untuk para BOD dan BOC koreksi, jika para pihak atas 
sudah setuju baru dari dummy di buat buku jadinya, karena 
dummy itu sendiri menyerupai buku Annual Report yang jadi, 
mulai dari isi, kualitas kertas, foto dan sebagainya. 

‐ Kegunaan konsultan disini ialah sebagai jasa konsultasi, cetak, 
printing, layout, dan design. Jasa konsultasi misalnya terdapat 
data dari fungsi yang tidak berkenan untuk di publish karena 
rahasia tapi pada kriteria ARA data tersebut harus disajikan, 
karena ada konsultan maka pihak Pertamina berkonsultasi 
dengan konsultan sebaiknya penulisan pada buku seperti apa 
tapi tetap menonjolkan suatu fungsi tersebut. 

‐ Diskusi bentuk kuesioner atau scorecard untuk Sustainability 
Report. Kuesioner dilakukan karena pada GRI disajikan 
indikator-indikator sebagai pedoman dalam menulis 
Sustainability Report untuk menyaring aspek-aspek material 
yang ingin di tampilkan PT Pertamina (Persero) yang 
diinginkan masyarakat internal dan eksternal dan disajikan 
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lebih dalam dibandingkan dengan Annual Report. 

23 September 2014 
Meeting Investor Relations dengan Geget Gigit untuk persiapan 
materiality aspect yang ingin ditampilkan oleh masyarakat internal 
dan eksternal kepada PT Pertamina (Persero) 

25 September 2014 Meeting materiality aspect dengan internal (VP dan Manager) dan 
Geget Gigit  submit 

Minggu ke I 
Oktober 2014 

‐ Pembahasan Konsep, Tema, Design dan Foto untuk Annual 
Report Pertamina 2014. Idealnya konsep, tema, design dan 
foto sudah clear dari awal dan sudah di lock tapi realitasnya 
selalu tidak pernah bisa karena ini sudah masuk pada ranah 
Brand Management dan konsultan. Design seperti foto, tabel, 
warna, layout dan sebagainya. 

‐ Kick off meeting bersama Brand, Investor Relations, 
Konsultan, dan PIC dari setiap fungsi. Pada pertemuan ini 
dibicaraan data apa saja yang ingin di tampilkan pada Annual 
Report dan Sustainability Report, dan juga diadakan tanya 
jawab mengenai apa yang tidak dimengerti. Mengenai design 
yang mengurus ialah Brand Management dan konsultan 
sedangkan Investor Relations hanya sebagai pihak yang 
mengetahui sejauh mana konsultan dan brand berjalan. 

‐ Distribusi kuesioner atau scorecard untuk masing-masing 
fungsi dan pada hari itu juga sudah ada hasilnya. 

Minggu ke III 
Oktober 2014 

‐ Pengembalian isian kuesioner atau scorecard pertama dari 
setiap fungsi. 

‐ Pengumpulan Company Profile, Corporate Data, Award, 
Persitiwa penting, Sejarah dan data statistik lainnya yan tidak 
bergerak diberikan narasinya untuk diisi oleh konsultan 
dengan tujuan untuk menghemat waktu dan pekerjaan. 

3 November 2014 

‐ Draft I : Content  hasil dari kuesioner, data dari setiap PIC 
dan data yang sudah di olah oleh konsultan. 

‐ Draft II : Design  hasil dari revisi draft 1 dan lebih banyak 
dipegang oleh fungsi brand karena berhubungan dengan 
design dan foto. 

‐ Proses review oleh PIC untuk melihat apakah ada yang kurang 
atau salah, habis itu di revisi lagi dan dikembalikan ke 
Investor Relations. 

‐ Sesi foto BOD, BOC dan Talent 
17 November 2014 Draft I kembali dari hasil revisi. 

25 November 2014 

‐ Draft I : Content 
‐ Draft II : Design (masih dalam bentuk file Microsoft word) 
‐ Proses review oleh PIC dan menggunakan angka prognosa 

2014 
8 Desember 2014 Draft II kembali dari PIC (meeting bersama PIC) 

17 Desember 2014 

Pra Dummy content dan design. Setelah draft 1 dan draft 2 selesai, 
buat dummy (yang sudah jadi buku prototype) dalam bentuk cover 
seperti buku jadi. Dummy 1 ditunggu sampai angka draft kasar 
dari 31 Desember 2014. Setelah itu diadakan lagi review oleh PIC 
lalu dikembalikan lagi ke Investor Relations. 

12 – 19 Januari 
2015 

SVP Review tahap I. Setelah itu SVP Investor Relations mereview 
hasil dummy, jika sudah setuju dummy naik ke BOD dan BOC. 
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14 Januari 2015 Sesi foto BOD 

20 – 23 Januari 
2015 

Finalisasi internal (konsultan Geget Gigit dengan Investor 
Relations) untuk finalisasi bahasa inggris, sambutan BOD dan 
BOC 

26 – 30 Januari 
2015 

SVP review final menggunakan angka unaudited dan review ke 
komite audit 

2 – 4 Februari 2015 ‐ Investor relations dan konsultan finalisasi hasil review SVP 
‐ Undangan RUPS keluar ke BUMN 

10 Februari 2015 Hasil review LAI manajemen dan komite terbit 
10 – 13 Februari 
2015 

Investor Relations dan konsultan finalisasi haisl review 
manajemen dan komite audit 

13 Februari 2015 Laporan audited terbit (LAI, PKBL, PSA 62, LHEK, buku hijau) 
pengiriman dokumen persyaratan RUPS ke BUMN 

14 – 15 Februari 
2015 Cetak dummy untuk review BOD dan BOC 

19 – 22 Februari 
2015 

‐ Finalisasi setelah angka-angka audited terbit 
‐ Hasil review BOD dan BOC 

23 Februari 2015 Cetak buku untuk penandatanganan 
24 Februari 2015 Penandatangan oleh BOD dan BOC 
25 Februari 2015 Cetak buku final AR 
 RUPS?? 

Proses Pembuatan Annual Report dan Sustainability Report PT Pertamina (Persero) 2014 

 

RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) termasuk kategori 

pelaporan berkala yaitu yang berknaan dengan RUPS tahunan. 

Acara RUPS merupakan program Investor Relations yang paling 

penting yang direncanakan secara matang dan menghindari 

perubahan-perubahan tempat, waktu dan agenda rapat. Fungsi 

Investor Relations setiap kali harus siap memberikan dukungan 

kepada direksi dan komisaris dalam menghadapi kemungkinan 

pertanyaan yang timbul dari para pemegang saham. Hasil 

keputusan RUPS harus disampaikan kepada Bapepam (Badan 

Pengawas Pasar Modal). 

Keterlibatan penulis dalam mengurus Annual Report ialah 

me-review hasil Annual Report hingga menjadi dummy yang siap 

untuk diberikan kepada pihak BOD dan BOC. Selain itu, penulis 

juga mengurus berkas dan undangan kepada para BOD aktif dan 
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non aktif, BOC aktif dan non aktif untuk keperluan RUPS 

Pertamina (Persero) 2014. 

  3.3.1.5 Updating Sustainability Report 

Sustainability Report adalah pelaporan mengenai kebijakan 

kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja 

organisasi dan produknya di dalam konteks sustainable 

development. Tujuan diadakannya Sustainability Report PT 

Pertamina (Persero) ialah 

‐ Menunjukan kepedulian sosial terhadap masyarakat dan 

lingkungan; 

‐ Membangun kepercayaan stakeholders, dan 

memperkuat hubungan serta komunikasi; 

‐ Mengurangi risiko korporat dan melindungi nama baik; 

‐ Analisa investasi bagi investor (Socially Responsible 

Investment/SRI); 

‐ Menghasilkan daya saing yang tinggi dalam perolehan 

kapital atau pinjaman, SDM, Supplier; 

‐ Meyakinkan perusahaan siap untuk terbuka. 

Hal tersebut dilakukan karena adanya Konsekuensi listing  

Global Bond Pertamina di Singapore Stock Exchnage 

(SGX) “Guide to Sustainability Reporting for Listed 

Companies”, UU No.23 Tahun 1997 tentang Implementasi 

Pelaporan Berkelanjutan dan UU No.40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (Pelaporan pelaksanaan 

tangung jawab  sosial dan lingkungan). 

Salah satu alasan Sustainability Report pada PT Pertamina 

(Persero) dibuat karena perusahaan menerbitkan surat hutang 

(bond) di SGX (Singapore Stock Exchange) yang mengacu pada 
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GRI (Global Reporting Initiatives) dimana di SGX mencourage 

perusahaan-perusahaan yang listing disana untuk membuat 

sustainability report. Disamping itu, karena dari tahun 2011 PT 

Pertamina (Persero) sudah menerbitkan global bond jadi, PT 

Pertamina (Persero) juga harus menerbitkan sustainability report. 

Di dalam panduan GRI terdapat banyak sekali indikator-

indikator yang harus dipenuhi oleh PT Pertamina (Persero). Cara 

pemenuhannya tersebut ialah dengan membuat kuesioner dari 

panduan indikator-indikatornya tersebut. Fungsi kuesioner itu 

sendiri untuk menyaring material-material aspek mana yang paling 

tepat dan signifikan untuk di tampilkan pada buku Sustainability 

Report jadi tidak semua pokok bahasan di tekanankan pada laporan 

Sustainability Report, namun data yang disajikan harus lebih dalam 

walaupun hanya beberapa aspek saja yang dipaparkan. Hal tersebut 

merupakan salah satu perbedaan Sustainability Report dengan 

Annual Report. 

Dalam membuat kuesioner tentu dibutuhkan responden 

sebagai pihak yang menilai. Responden yang dibutuhkan untuk 

mengisi kuesioner ini ialah dari masing-masing PIC fungsi staff 

dan pihak eksternal (masyarakat luar dan kementerian BUMN). 

Salah satu kegunaan dibuatnya Sustainability Report ialah untuk 

memberikan kesempatan bagi masyarakat eksternal mengenai apa 

yang masyarakat luar ingin tau mendalam tentang PT Pertamina 

(Persero). Kriteria responden esksternal yang menentukannya ialah 

dari pihak konsultan yang telah di saring terlebih dahulu yang 

mana masyarakat yang kredibel dan independen untuk menjawab 

kuesioner. 

Penyusunan Sustainability Report termasuk ke dalam salah 

satu tanggung jawab Investor Relations khususnya bagian 
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Corporate Action. Sasaran utama penerima Sustainability Report 

adalah BUMN dan para calon pemegang obligasi Pertamina. 

Penyusunan dilakukan setiap setahun sekali dan diproduksi dalam 

bentuk buku serta e-book yang dapat diunduh dalam website PT 

Pertamina (Persero) yaitu www.pertamina.com/investor-relations. 

Tujuan dari penyusunan Sustainability Report ialah untuk 

melaporkan mengenai perkembangan bisnis energi PT Pertamina 

(Persero). 

Tugas yang penulis dapatkan mengenai updating 

Sustainability Report adalah melengkapi data-data Sustainability 

Report yang perlu di update dari Sustainability Report sebelumnya. 

Bahan data yang perlu di update telah dilakukan oleh Sarah 

(Officer Marketing Intelligence) dan penulis hanya melengkapinya 

ke dalam bentuk tabel agar mudah untuk di baca. 

  3.3.1.6 Transkrip Rekaman 

Menurut Ruslan (2012 : 187) conference press adalah suatu 

pertemuan (kontak) khusus dengan pihak pers yang bersifat resmi 

atau sengaja resmi atau sengaja diselenggarakan oleh pejabat 

humas, yang bertingak sebagai narasumber dalam upaya 

menjelaskan suatu rencana atau permasalahan tertentu yang tengah 

dihadapinya. 

Tugas penulis dalam kegiatan conference press adalah 

mentranskrip rekaman press conference tanggal 31 Desember 2014 

mengenai review yang sudah di capai oleh Pertamina tahun 2014. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dwi Wahyu Daryoto (Direktur 

SDM dan Umum), Arief Budiman (Direktur Keuangan), Rahmad 

Hardadi (Direktur Pengolahan), Ahmad Bambang (Direktur 

Pemasaran), Syamsu Alam (Direktur Hulu), dan Yenni Andayani 

(Direktur Energi Baru dan Terbarukan).  
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  3.3.1.7 Event Management 

Company visit merupakan salah satu cara yang cukup 

efektif untuk meningkatkan interest dan mendapatkan kepercayaan 

diri masyarakat sebagai lembaga yang konskrit menjalankan 

kegiatan usahanya yang pada praktiknya tidak merugikan 

masyarakat. Program ini sangat baik sekali dalam memberikan 

pemahaman bagi masyarakat atau siapa saja yang terlibat mengenai 

apa yang sebenarnya terjadi dalam proses kegiatan usaha 

perusahaan. 

Dalam mengelola kunjungan lembaga atau company visit, 

Investor Relations sebagai media penghubung antara perusahaan 

dengan pihak luar tersebut harus berkoordinasi dengan semua 

pihak khususnya unit yang anntinya akan dituju. Hal ini sangat 

perlu dilakukan supaya nantinya jadwal berkunjung atau company 

visit tidak bentrok dengan kegiatan, dalam hal ini diharapkan 

nantinya ada yang mengurus jalannya kunjungan seperti persiapan 

materi dan lain-lain yang berkaitan, sehingga bisa maksimal. 

Menyajikan sebuah kunjungan juga harus disesuaikan dengan 

keadaan pengunjung, dalam arti tergantung siapa yang berkunjung, 

nantinya materi dan cara penyajian harus disesuaikan sehingga 

dapat tersampaikan dengan jelas. 

3.3.1.7.1 Pertamina’s Diplomatic Dinner Reception:  
   “Increasing Energy Business Cooperation” 

Pertamina’s Diplomatic Dinner Reception baru 

pertama kali diadakan untuk mengenalkan 

manajemen baru PT Pertamina (Persero) kepada 

perwakilan-perwakilan dari setiap negara yang 

dimana kita mempunyai kepentingan. Selain itu, 

sekaligus mengupdate tujuan-tujuan PT Pertamina 
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(Persero) terkait bisnis sehingga nantinya dapat di 

support atau dilindungi dalam kerangka hubungan 

G to G (Government to Government). Melihat 

antusias pada acara yang dihadiri oleh sepuluh 

Negara tersebut, kemungkinan akan diadakan lagi 

acara tersebut tapi akan dilihat juga situasi karena 

hal tersebut harus related dengan strategi 

perusahaan dimana pada saat ini oil price sedang 

turun jadi orientasi perusahaan lebih kepada inwork 

looking (memperkuat domestik dengan upaya-upaya 

memperkuat akuisis). Bagi PT Pertamina (Persero), 

hubungan luar negeri lebih kepada menunjang 

akuisisi di lapangan-lapangan internasional. Namun, 

karena Pertamina sedang inwork, maka strategi 

yang digunakan lebih akuisisi domestik dengan cara 

mengambil alih kontrak-kontrak yang sudah akan 

habis. Salah satu Negara-negara dimana PT 

Pertamina (Persero) mempunyai kepentingan yaitu 

Irak dan Aljazair karena PT Pertamina (Persero) 

mempunyai wilayah disana. Selain itu Mexico 

karena Mexico termasuk ke dalam world country. 

Jadi, berbeda Negara, maka berbeda kepentingan 

juga. 

Ruslan (dalam Ardianto, 2009 : 103 – 104) mengemukakan 

bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan khusus (special events), 

haruslah mampu menarik perhatian dari publik terhadap 

perusahaan atau produk tertentu yang ingin ditampilkan melalui 

aktivitas special events tersebut. Dalam hal ini maka kegiatan 

special events dari Public Relations tersebut akan mampu 

memuaskan bagi pihak-pihak lain yang terlibat atau terkait untuk 
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berperan serta dalam suatu kesempatan pada acara tersebut baik 

untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, upaya pemenuhan 

selera dan menarik simpati atau empati sehingga mampu 

menumbuhkan saling pengertian bagi kedua belah pihak. Pada 

akhirnya, kegiatan ini dapat menciptakan citra (image) positif dari 

masyarakat atau publik sebagai target sasarannya. 

Selama mahasiswa melakukan praktik kerja magang di PT 

Pertamina (Persero), mahasiswa membuat rundown event untuk 

acara “Pertamina’s Diplomatic Dinner Reception: Increasing 

Energy Business Cooperation” dan melihat venue untuk acara 

Investor Relations tersebut dalam penataan tata letak ruangan pada 

saat hari H dan pengaturan IT juga hiasan bunga dan furniture 

lainnya.  

Selain itu untuk keperluan dekorasi pada event, penulis 

membuat bahan powerpoint dengan menyebutkan nama dan asal 

Negara tamu undangan pada acara Pertamina’s Dipolomatic 

Dinner Reception: Increasing Energy Business Cooperation. Untuk 

menata agar event pada hari H berjalan dengan formal, maka 

penulis membuat name tag di setiap meja tamu undangan agar 

tamu merasa nyaman untuk menikmati rangkaian kegiatan 

Pertamina’s Diplomatic Dinner Reception: Increasing Energy 

Business Cooperation. 

  3.3.1.8 Review Data 

Salah satu kegiatan penulis di Investor Relations ialah 

selalu mereview data sebelum data tersebut tersebar atau naik ke 

direksi. Review data yang dilakukan ialah 

– Review data Statistik Pertamina 2014 

– Review kata sambutan manager Corporate Action 

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



  87 

– Review data untuk keperluan Annual Report dan 

Sustainability Report 

3.3.1.9 Meeting 

MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) 

menurut Kesrul (2005 : 3) merupakan kegiatan yang aktifitasnya 

biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama untuk 

membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan 

bersama. 

Investor Relations merupakan fungsi dalam PT Pertamina 

(Persero) yang berperan sebagai jembatan komunikasi antara pihak 

eksternal (calon investor atau pemegang obligasi) dengan pihak 

internal PT Pertamina (Persero). Dengan perannya sebagai 

jembatan komunikasi maka tidak heran bahwa fungsi Investor 

Relations sering menerima permintaan meeting dari pihak 

eksternal. Tujuan dari meeting tersebut agar para calon pemegang 

obligasi dapat mengetahui kegiatan bisnis PT Pertamina (Persero) 

yang berpotensial untuk dilakukan investasi. 

3.3.1.9.1 Meeting dengan Head of Representative dari 

Konsultan Strategic & Business Development Altimo 

Pertemuan yang dilakukan oleh Eviyanti Rofraida 

(Assistant Manager Investor Communications) dan 

Soeharto (Head of Representative dari Konsultan 

Strategic & Business Development Altimo) 

dimaksudkan Investor Relations PT Pertamina 

(Persero) dalam rangka menyusun buku diplomatic 

intelligent yaitu buku yang mengenai rambu-rambu 

kepentingan PT Pertamina (Persero) di luar negeri. 

Soeharto di undang karena pihak Investor Relations 

ingin menyusun teentang Negara Rusia, dimana 
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data mengenai buku diplomatic intelligent tersebut 

bersumber dari tiga hal. Pertama, membutuhkan 

second sources seperti dokumen-dokumen, website-

website yang menyangkut Negara-negara tersebut 

yang tidak sembarangan sehinga datanya susah 

untuk didapatkan. Kedua, membutuhkan pelaku-

pelaku bisnis (narasumber) seperti Soeharto. Ketiga, 

membutuhkan komunitas diplomat, bisa dari 

kedutaan Indonesia yang sedang berada di Negara 

yang ingin Pertamina research atau dari perwakilan 

Negara yang ingin Pertamina research yang sedang 

ada di Indonesia. Soeharto memiliki ketiga kriteria 

tersebut karena beliau juga mempunyai bisnis di 

Rusia. Maka dari itu, pihak Investor Relations 

bertemu dan berbincang dengan Soeharto. 

3.3.1.9.2 Seminar “Credibility Management Training” 

Seminar ini ditujukan jika pihak PT Pertamina 

(Persero) bertemu dengan bondholders atau institusi 

apapun diperlukan keseragaman informasi baik dari 

keuangan, gas, hulu dan lainnya. Maka dari itu perlu 

di adakan training untuk menjawab dan memenuhi 

ekspektasi mereka. 

Seminar di adakan di DoubleTree Hotel by Hilton 

jam 08.30 – 16.30. Acara di hadiri oleh Andrew 

Goldman sebagai moderator dan konsultan Investor 

Relations Pertamina, Agung Laksamana sebagai 

director country corporate affairs Citibank 

Indonesia, dan Diaz Kaslina sebagai presenter di 

Berita Satu. 
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   3.3.1.9.3 Meeting dengan IBM 

Meeting dengan IBM mengenai “IBM Cognos 

Disclosure Management of Pertamina” dimana IBM 

memberikan tawaran kepada Investor Relations 

untuk aplikasi yang dapat memudahkan Investor 

Relations jika ada perubahan data maka dengan 

mudahnya data tersebut langsung berubah. Meeting 

dihadiri oleh pihak IT dan Investor Relations yang 

dilakukan di lantai M Gedung Utama jam 10.00 – 

11.30. 

3.3.1.9.4 Pertemuan Duta Besar Indonesia Luar Negeri 

Pada pertemuan Duta Besar ini diadakan karena 

adanya kebetulan yang sama-sama menyangkut 

Sudan. Pertama, ada permintaan pertemuan Dubes 

RI untuk Sudan yang pada saat itu sedang berada di 

Indonesia untuk meminta update bisnis PT 

Pertamina (Persero) di Sudan seperti apa. Informasi 

yang diberikan oleh pihak PT Pertamina (Persero) 

fully disclosed dan pesannya relatif lebih terbuka 

karena yang meminta berasal dari Negara sendiri, 

yaitu Dubes Indonesia. Kedua, adanya permintaan 

dari menteri luar negeri Sudan yang kebetulan 

sedang berada di Indonesia. Pada pembicaraan ini 

informasi yang diberikan lebih sangat halus 

sehingga harus menggunakan bahasa diplomasi dan 

message yang diberikan juga harus lebih berhati-

hati dan cenderung tidak terlalu terbuka. 

Penulis mengatur jadwal pertemuan dengan Duta 

Besar Indonesia untuk luar negeri (Sudan dan 
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Aljazair) di Ballroom lantai M Gedung Utama 

Pertamina (Persero) jam 15.00. 

   3.3.1.9.5 Meeting dengan Audit 

Rapat dengan audit membahas mengenai 

Sustainability Report. Pada Sustainability Report, di 

kriteria GRI di minta untuk menyampaikan data 

yang dijamin kebenarannya. Dummy Sustainability 

Report di periksa kembali untuk dipertanyakan 

kebenarannya. Misalnya, masalah air. Berapa 

banyak Pertamina menggunakan air, berapa air yang 

bersumber dari tanah sama PDAM. Contoh lainnya 

ialah masalah limbah. Limbah yang dibuang oleh 

Pertamina berapa, limbah yang diolah kembali lagi 

berapa, bagaimana menangani masalah limbah-

limbah yang tercecer, bagaimana menangani 

masyarakat di sekitarnya dan sebagainya. Dalam 

kriteria GRI juga diberikan dua pilihan dalam 

penulisan indikatornya. Ada core (sedikit tapi 

mendalam) dan comprehensive (keseluruhan namun 

tidak mendalam). PT Pertamina (Persero) memilih 

pilihan core karena itu dalam penulisan 

Sustainability Report lebih sedikit yang dibahas 

namun pembahasannya tersebut lebih mendalam 

dibandingkan Annual Report. Maka dari itu, 

diperlukan rapat dengan para audit untuk 

memastikan bahwa data-data yang dilampirkan 

ialah benar adanya. 
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   3.3.1.9.6 Meeting Global Investor Relations Survey 

Pada pertemuan ini dihadiri oleh pihak Investor 

Relations dan dari Universitas Indonesia untuk 

membuat survey kepada pihak eksternal mengenai 

kinerja Investor Relations PT Pertamina (Persero) 

seperti apa. Responden yang akan menjawab survey 

ini ialah pihak BUMN selaku pemegang saham 

penuh PT Pertamina (Persero). Hal tersebut 

dilakukan untuk menilai kinerja Investor Relations 

PT Pertamina (Persero) agar semakin baik dalam 

aspek manapun. Pertemuan dilakukan di Gedung 

Utama lantai M jam 09.00 – 10.30. 

  3.3.1.10 Kegiatan Eksternal 

Selama penulis melakukan kegiatan kerja magang di fungsi 

investor relations, penulis tidak hanya mendapatkan tugas-tugas 

yang berkaitan dengan investor relations. Penulis juga 

mendapatkan kegiatan eksternal. Salah satu kegiatan eksternal 

yang penulis ikuti adalah Breakfast Meeting di Ground Hall 

Gedung Utama jam 07.30 – 10.30. Acara tersebut merupakan acara 

bulanan (monthly event) yang diadakan oleh Corporate Secretary 

untuk membahas kinerja dari tiap fungsi yang berbeda setiap 

bulannya. Pada kesempatan kali ini, fungsi HSSE Management 

memberikan paparan kerjanya. 

Sharing mengenai buku “Understanding Financial 

Statements: A Journalist’s Guide” bersama Kornel H. Soemardi 

(Manager Capital Market Investor Relations). Isi dari buku tersebut 

ialah bagaimana agar mahasiswa atau ahli Komunikasi, terlebih 

Jurnalistik ‘menyukai’ data mengenai angka-angka (finance) 

karena sebenarnya data berupa angka (finance) tersebut sangat 
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penting untuk pemberitaan sebagai pembanding kemajuan suatu 

Perusahaan dari tahun lalu dan tahun saat ini. 

Sharing mengenai konflik Rusia dan Ukraina bersama 

Nerisa Pitrasari (Senior Supervisor Information Management). 

3.3.2 Kendala dalam Proses Magang  

Selama mahasiswa melaksanakan praktik kerja magang di PT 

Pertamina (Persero), mahasiswa merasakan adanya rasa kenyamanan 

untuk beradaptasi terhadap lingkungan sekitar dan kemudahan dalam 

mendapatkan gambaran seperti apa suasana dunia kerja nanti. Namun di 

lain pihak, mahasiswa juga mengalami beberapa kendala dalam 

melaksanakan praktik kerja magang, diantaranya seperti 

a. PT Pertamina (Persero) merupakan perusahaan migas yang 

bertugas untuk mengolah minyak dan gas bumi. Oleh karena 

itu, pengetahuan mengenai perminyakan menjadi salah satu 

syarat utama bagis pekerja di PT Pertamina (Persero) termasuk 

mahasiswa magang. 

b. Fungsi Investor Relations memiliki lingkup kerja membangun 

hubungan yang baik dengan para investor, melakukan 

komunikasi keuangan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang 

berhubungan dengan Investor Relations. Namun, selama 

mahasiswa melakukan kerja magang, mahasiswa menerima 

kesulitan dalam membaca kondisi keuangan terkait latar 

belakang penulis ialah komunikasi yang jarang membaca 

kondisi keuangan. 
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 3.3.3 Solusi atas Kendala yang Dihadapi 

Berikut adalah solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi 

kendala-kendala yang ditemukan, yaitu 

a. Pada minggu kedua mahasiswa magang, mahasiswa meminta 

kepada pembimbing lapangan dan pegawai terkait untuk 

memberikan informasi paling dasar mengenai PT Pertamina 

(Persero). Karena dengan memberikan informasi dasar maka 

akan mempermudah mahasiswa magang dalam memahami 

kegiatan yang dijalankannya. Hal tersebut yang nantinya 

dengan sendiri akan membantu mahasiswa dalam memproses 

dan menganalisis kegiatan tersebut. 

b.  Meskipun mahasiswa magang memiliki kendala seperti yang 

disebutkan dalam bab 3.3.2, namun mahasiswa dapat 

menangani kendala tersebut dengan cara sering dilatih untuk 

membaca data keuangan perusahaan. Jika saat membaca masih 

mengalami kesulitan maka mahasiswa bertanya kepada mentor 

atau sekretaris mentor untuk dapat dimengerti lagi. Jadi, jika 

mahasiswa diberikan tugas membaca data keuangan, kesulitan 

tersebut dapat diminimalisir. 
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