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JAKARTA - Setelah sempat kosong dan dijabat rangkap oleh 
direktur utama Pertamina, kursi direktur Hulu Pertamina 
akhirnya diisi oleh Muhammad Husen. Pria yang sebelumnya 
menjabat asisten deputi bidang Perminyakan kementerian 
koordinator bidang Perekonomian itu dilantik pada Selasa 
(31/5) oleh Sekretaris kementerian buMn, Mahmuddin Yasin. 
ia menduduki jabatan direktur Hulu yang sebelumnya dijabat 
oleh bagus Setiardja.

Turut hadir dalam pelantikan yang berlangsung di kan
tor kementerian buMn, tersebut adalah jajaran komisaris 
Pertamina, direktur utama Pertamina karen agustiawan, 
jajaran direksi Pertamina dan para pejabat eselon dari ke
menterian eSdM dan kementerian buMn.

Pengangkatan M.Husen sebagai direktur Hulu Pertamina 
ini berdasarkan keputusan Menteri negara buMn selaku 
rapat umum Pemegang Saham PT Pertamina (Persero) no. 
kep.123/Mbu/2011 per tanggal 30 Mei 2011.

dalam sambutannya, Mahmuddin Yasin mengatakan 
bahwa sektor hulu merupakan salah satu penopang uta ma 

Pertamina dalam hal pencapaian kinerja keuangan tanpa me
ngeyampingkan peran sektor lainnya.

“kami berharap pejabat direktur Hulu kali ini dapat memper
tahankan sekaligus meningkatkan kinerja sektor hulu Pertamina, 
sehingga Pertamina menjadi salah satu aktor penting nasional di 
dalam memacu pertumbuhan laju investasi buMn dan ini akan 
menjadi salah satu titik tolak penting untuk menjadikan Pertamina 
sebagai aset kebanggaan nasional menuju World Class oil Com
pany,” ungkap Mahmudin Yasin.

Saat ditemui usai pelantikan, Muhammad Husen mengatakan 
langkah yang akan dilakukannya adalah melaksanakan program 
jangka pendeknya dengan menyelesaikan isuisu nasional seperti 
West Madura offshore dan pengelolaan lapangan tua yang intinya 
adalah meningkatkan produksi untuk membantu target Pemerintah. di 
samping itu, memastikan kebutuhan gas dalam negeri terpenuhi.

Terkait dengan fokus Pertamina dalam menggarap offshore, 
Muhammad Husen mengatakan bahwa  Pertamina harus bisa menjadi 
leading pemain offshore di skala nasional dan regional.

Muhammad Husen akan melakukan strategi dengan berkonsolidasi 

di dalam untuk bersamasama mencapai target. Sedangkan 
untuk yang di luar, pihaknya akan berkomunikasi dengan bP 
Migas dan instansi Pemerintah lainnya untuk samasama 
melakukan upayaupaya fast track.

“upaya fast track  ini dalam rangka mempercepat 
pro duksi. di antaranya dengan mempercepat atau me
nyederhanakan proseduralprosedural administrasi  dalam 
aktifitas pengeboran,” jelasnya.

Setelah pelantikan direktur Hulu, dilakukan town Hall 
Meeting di kantor Pusat Pertamina.  acara yang diisi dengan 
perkenalan direktur Hulu itu dihadiri para top manajemen 
dan pimpinan anak perusahaan Pertamina.

dalam kesempatan tersebut, dirut Pertamina me
ngatakan dengan adanya direktur Hulu yang baru di
harapkan akan lebih memperkuat kinerja di direktorat Hulu. 
“Saya berharap direktur Hulu yang baru dapat menjembati 
anakanak perusahaan Pertamina, terutama Pertamina 
eP, Pertamina Hulu energi, dan PdSi dengan bP Migas,” 
tegasnya. MPIK/NDJ

sebelum diangkat menjadi direktur hulu pt pertamina  (persero),  Muhammad husen menjabat sebagai komisaris pt pertamina ep dari 
tanggal 1 Juli 2009. Bapak dari 3 anak yang lahir di Bandung, 2 Maret 1957 ini, meraih gelar sarjana Geologi di itB (1984) dan Magister sains 
di university of london (1989). Muhammad husen mengawali karir di dunia perminyakan pada 1984 sebagai Geologist di divisi eksplorasi 
leMiGas. selanjutnya sebagai kepala remote sensing & Gis studies Group dan kepala unit layanan teknis eksplorasi leMiGas. pada 2001-
2005 Muhammad husen menjabat sebagai kepala divisi eksplorasi leMiGas dan hingga saat ini menjabat sebagai asisten deputi Bidang 
perminyakan pada deputi bidang energi sumber daya Mineral dan kehutanan di kantor kementerian koordinator Bidang perekonomian.
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Memacu penjualan produk top tier

PENGANTAR REDAKSI : 
Pelumas Pertamina 

menargetkan pendapatan 
rp 1 triliun pada 2011, naik 
dari tahun sebelumnya yang 
mencapai rp 800 miliar. upaya 
merebut  pasar kompetitor 
di oli Premium setidaknya 
menjadi bagian upaya Pelumas 
Pertamina mendukung strategi 
perusahaan, yakni profitable in 
downstream. upaya ini perlu 

digenjot agar margin yang diperoleh lewat penjualan 
pelumas, minimal bisa empat  kali lipat dari penjualan 
oli jenis low maupuan medium tier. bagaimana upaya 
Direktur Pemasaran dan Niaga Djaelani Sutomo 
memacu fungsi Pelumas dalam menghadapi tantangan 
tersebut, berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana posisi bisnis Pelumas Pertamina? 
Se jak lama pelumas sudah menghasilkan profit. 
alhamdulillah, sampai sekarang terus untung. karena 
volumenya tidak besar, keuntungannya tidak sebesar 
di aviasi ataupun bbM . cuma marginnya terkontrol 
dengan baik. Target saya tahun ini mudahmudah bisa 
mencapai rp 1 triliun, meningkat 25 persen dibanding 
tahun lalu, sekitar rp 800 miliar. Yang harus dilakukan 
disamping meningkatkan volume sehingga mencapai 
pangsa pasar 60 persen, atau volume penjualan naik 
15 ribu kl dari tahun kemarin, juga harus meningkatkan 
marginnya. kalau lihat potret triwulan pertama, target 
itu tercapai, bahkan lebih. Tak hanya di dalam negeri, 
ekspor juga sudah bagus. expand volume penjualan 
overseas ditargetkan memperoleh tambahan volume 
sebesar 14.550 kl dari 45.450 kl di rkaP 2011 bahkan 
dipatok 60.000 kl

Bagaimana Direktorat Pemasaran dan Niaga 
melihat perkembangan yang dicapai fungsi pelumas 
2010 lalu? Pencapaian kinerja fungsi pelumas cukup 
menggembirakan. Pencapaian profitnya di atas 120 
persen dibandingkan kinerja tahun 2009. oleh karena 
itu, diharapkan pelumas tetap dapat menjadi kontributor 
utama profit Direktorat Pemasaran dan Niaga, dan 
terus mengembangkan strategistrategi inisiatif untuk 
pencapaian profit yang lebih tinggi.

Apa tantangannya untuk pelumas? Selama ini 
keuntungan dari pelumas hanya dari produk low tier, 
medium tier. Padahal marginnya kecil, untungnya 
berkisar 10 – 15 persen. Saya ingin pacu meningkatkan 
volume di top tier. karena menjual top tier 1 liter 
keuntungannya sama dengan jual 3 liter atau 4 liter jual 
Mesran. Sekitar 3 sampai 4 kali lipat. kalau pelumas 
bisa mendapatkan keuntungan yang besar, biaya 
promosinya makin besar untuk memberikan daya dorong 
tersebut. Mungkin volumenya turun dengan menjual top 
tier, karena jangka waktu pemakaiannya makin panjang. 
Tetapi dengan menjual top tier, marginnya akan tinggi. 
kita memperluas penjualan domestik dengan fokus 
penjualan produk top tier dan spesialis produk, dengan 
penambahan ekstra volume sebesar 8.000 kl dimana 
target volume rkaP 2011 sebesar 389.500 kl menjadi 
397.600, dan juga penambahan revenue sebesar 119 
miliar dari target rkaP 2011 sebesar 5.561 triliun 
menjadi 5.681 triliun.

Kenapa masyarakat kebanyakan menggunakan 
produk pelumas Pertamina golongan medium dan 

low tier, sementara untuk kelas premium biasanya 
mengacu pada produk asing? itu karena masyarakat 
kita tidak pernah diedukasi, tidak pernah diberdayakan. 
Mulai dari awal tahun saya minta ke pelumas sudah 
sampai mana programnya. Saya tagih terus karena 
itu jadi kPi mereka dan kita. kalau menjual medium 
dan low tier, merem aja sudah jalan karena tidak ada 
pesaing. kompetitor kita memasarkan top tier. Perlu 
seseorang dengan entrepreneurship yang tinggi. kalau 
tidak bagaimana konsumen bisa tahu. itulah yang 
menyebabkan sampai sekarang imagenya pelumas kita 
ya pelumas murahan.

Apakah produk top tier kita bisa bersaing dengan 
pemain global yang menjadi unggulan? Ya, sudah 
pasti sangat bisa. karena saya katakan sejak dahulu 
kita harus membuat produk yang kualitasnya selangkah 
lebih maju dari kompetitor. dulu waktu keluarnya aPi 
Sn Fastron (2005an) pertama kali di asia. kemarin 
juga waktu dikeluarkan aPi Sg itu juga pertama kali di 
aSean Plus. Mungkin volumenya kecil, tetapi minimal 
dari teknologi kita sudah maju lebih dulu. demikian 
pula untuk industri yang semakin maju. Terus untuk 
otomotif sudah diciptakan matic dan 4 tak, dan sudah 
diperkaya dengan linilini produk, seperti Pertamina 
coolant, transformer, kemudian di engine industry untuk 
pemotongan mesin. jadi varian produknya banyak, 
konsumen mau nyari apa saja dapat.

Ada wacana agar gerak lebih lincah, pelumas 
sudah saatnya menjadi anak perusahaan? Pelumas 
suatu saat harus kita lepas supaya mandiri supaya 
mereka berkiprah lincah di pasar. jadi tidak kebebanan. 
cuma jadi anak perusahaan juga tidak mudah, tetapi 
nanti tinggal bagaimana manusiamanusia yang 
mengelolanya. Punya daya juang nggak? kalau tidak 
serius dikelola bisa kolaps. kalau sekarang kan masih 
ada Pertaminanya. Tetapi secara prinsip, saya katakan 
mereka sudah siap kok.

Kapan? Targetnya tahun ini dan sudah gencar kita 
sampaikan. ini juga menjadi kPi direktorat Pemasaran 
dan niaga serta direktorat Perencanaan investasi dan 
Management resiko (PiMr). Harusnya 2010 kemarin, 
tetapi karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan, 
kita undur tahun ini. Supaya bisa lebih cepat berkiprah 
dengan baik.

Apa yang membuat Pertamina optimis pelumas 
siap jadi anak perusahaan? Waktu kita adakan 
pertemuan dengan agen di seluruh indoensia, saya 
sampaikan kalau pelumas ini saya jual masuk ke iPo 
adakah dari kawankawan mau beli? Mereka antusias 
mau beli. Mereka mengatakan pelumas prospeknya 
bagus, bisnis yang sangat “seksi”, dan tidak terombang 
ambing masalah politis dan sebagainya.

Pelumas menjadi bisnis ”seksi” seperti Bapak 
katakan, hingga ATPM pun mulai melakukannya. 
Bagaimana agar ATPM tetap menggunakan produk 
kita? ini sebetulnya hanya terjadi di indonesia karena 
pasar pelumas memang sangat luar biasa. Permintaaan 
kendaraan di sini sangat besar. Mereka tidak akan 
mendirikan pabrik pelumas karena bukan bisnis intinya. 
Tetapi setidaknya mereka akan membeli bahan bakunya 
ke kita, yang nantinya akan dia kemas sendiri. Yah, 
minimal, bahan bakunya dari kita. Tetapi kita juga tetap 
mencoba negosiasi, suatu saat nanti minimal ada nama 
kita di kemasan mereka.MPDSU
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rubrik Suara Pekerja dilahirkan untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina. Melalui rubrik ini diharapkan dapat tercipta komunikasi dua arah antara pihak manajemen dan pekerja. rubrik ini terbuka bagi seluruh 
pekerja yang hendak menyampaikan aspirasinya dan tidak didominasi oleh pihak manapun.

aspirasi disampaikan dalam bentuk artikel dengan ukuran huruf 12, spasi 1,5 maksimal 2,5 halaman a4. artikel dikirimkan ke redaksi melalui email: bulletin@pertamina.com. artikel yang dikirim menjadi milik redaksi dan 
pemuatannya menjadi kewenangan redaksi. Artikel yang dikirimkan tidak boleh memuat makian dan hujatan. Kritik dan saran yang dilontarkan demi kebaikan Pertamina disampaikan secara sopan dan elegan.•(Red)

pengalaman Membeli spare part Buatan China

EMLI HASAN
Perkapalan Pertamina

Tulisan ini sebetulnya agak terlambat 
pe nulis sampaikan. Penulis teringat kem
bali kasus ini karena saat ini sedang ra mai

ramainya  orang berbicara tentang kecelakaan pesawat 
m ilik Merpati airlines di Papua. Penulis menjadi tertarik 
karena kecelakaan ini banyak dikaitkan dengan kualitas 
buatan china. Tulisan ini tidak bermaksud mengatakan 
bahwa barang buatan china adalah berkualitas buruk, tapi 
agar user lebih barhatihati dalam  memutuskan membeli 
barang atau spare part buatan china.  

dalam upaya menekan biaya operasi kapal tanker, 
bulan agustus 2007 penulis menjajaki kemungkinan men
dapatkan suku cadang yang lebih murah dengan mela
kukan kunjungan kerja ke Xin Zhong Power Machine Plan, 
di Shanghai, china. alasan berkunjung kesana karena 
mendapat informasi internet bahwa Xin Zhong telah men
dapatkan lisensi dari pemegang merek abb Power System 
Switzerland untuk membuat mesin Turbo Charge dan spare 
part di china. Masalah lainnya pembelian via agen tunggal 
selama ini terlalu mahal, walaupun dengan kualitas lebih 
terjamin.

Setelah penulis menyampaikan maksud kedatangan, 
pimpinan pabrik mengatakan bahwa benar, pabrik mereka 
telah mendapatkan lisensi dari abb Switzerland, sambil 
memperlihatkan dokumen perjanjian lisensinya yang 
berlaku efektif mulai tahun 1996. Setelah mempelajari 
datadata teknis mesinmesin Turbo Charger yang ada di 
kapalkapal tanker Pertamina, ternyata dia membuat spare 
part yang sesuai untuk sebagian besar kapalkapal tanker 
Pertamina.

Pihak Xin Zhong mengatakan bahwa kualitas produk 
mereka sama dengan buatan abb Switzerland tapi dengan 
harga lebih competitif. Perkiraan saya wajar jika harga 
produk mereka lebih murah karena pertimbangan biaya 
produksi di china serta biaya transportasi ke indonesia 
lebih rendah. 

Yang membuat penulis curiga adalah jawaban dia saat 
penulis mengatakan kalau membutuhkan spare part yang 
berkualitas baik sesuai standard dengan harga kompetitif 
atau lebih murah dari harga ex agen tunggal abb di jakarta. 
Pimpianan pabrik mengatakan harga yang diberikan 
tergantung quality, kalau diinginkan spare part yang 
berkualitas baik harganya mahal, tapi dia bisa berikan yang 
lebih murah dan kualitasnya berbeda. ini berarti mereka 
membuat spare part dengan berbagai grade kualitas. Tapi 
kenapa bisa seperti itu, apakah pemegang merek tidak 
mengetahui..? 

Setelah kembali ke kantor, untuk memperkuat keya
kinan penulis tentang kualitas spare part buatan china 
tersebut, penulis mengirim email ke abb Power System 

Switzerland, meminta konfirmasi kualitas spare part buatan 
Xin Zhong. dalam waktu dua hari email tersebut dijawab 
management abb Power System Switzerland.

jawaban dari abb membuat  penulis terperanjat. 
Ternyata lisensi yang diberikan abb sudah determinate 
sejak tahun 1999. ini berarti pada saat kunjungan penulis 
pada tahun 2007 mereka sudah tidak lagi membuat 
produk asli berlisensi, tapi mereka merahasiakannya. atas 
pertimbangan safety dan keandalan kapal, akhirnya rencana 
pembelian spare part dari china dibatalkan. Pernyataan 
yang mereka sampaikan pada april 2008 bahwa kualitas 
spare part yang mereka produksi berkualitas standard, 
tidak dapat meyakinkan kami karena hanya berdasarkan 
inspeksi sendiri bukan hasil pengujian dan pengawasan 
oleh klass independen atas material yang digunakan dan 
pada saat proses pembuatan.

Memang diperlukan kehatihatian dalam memutuskan 
pem  belian spare part kapal. Sistem pengadaan barang/
jasa yang berlaku saat ini atas dasar harga terendah, tanpa 
jaminan kualitas dari pihak independent atau maker, tidak 
bisa sepenuhnya dapat diterapkan. apalagi pemberlakuan 
sistem eauction dan eprocurement, pemenang lelang 
adalah yang memberikan harga terendah. kekhawatiran 
kita adalah rekanan memberikan harga murah dengan 
membeli barang berkualitas rendah. Sudah menjadi 
pemahaman umum bahwa di pasaran terdapat berbagai 
tingkat kualitas suku cadang.MP

Workshop stk Berbasis proses Bisnis
BALIKPAPAN – demi mencapai Quality assurance (jaminan 
antiSalah) dalam pelaksanaan proses bis nis di ru V 
balikpapan, kamis (19/5), diadakan workshop yang bertema 
“STk berbasis Proses bisnis”.  acara yang diadakan di ruang 
bengkirai, novotel balikpapan ini dihadiri oleh beberapa fungsi 
pendukung di lingkungan kerja Refinery Unit V Balikpapan. 
acara dibuka oleh Manajer Hr area/business Partner ru 
V Pulung Me gomoyo. Workshop ini bertujuan menyamakan 
pe  mahaman tentang proses bisnis yang dilakukan di ru V 
dan melakukan implementasi dalam pembuatan Sistem Tata 
kerja (STk) di bagian masingmasing.

 dalam pelaksanaan workshop selama dua hari ini, 

peserta diminta untuk melakukan identifikasi dan insiasi STK 
yang berdasarkan pada pedoman proses bisnis Pertamina 
ru V. Hari pertama diisi dengan kegiatan perumusan dan 
permintaan STk dari setiap fungsi yang hadir. kemudian 
dilakukan proses STk seperti challenge session dan pem
buatan draft STk. Hari kedua, workshop dilanjutkan dengan 
proses identifikasi STK sampai dengan approval oleh Quality 
Management. “Para peserta yang mengikuti kegiatan ini harus 
bisa mengubah paradigma bahwa STk hanya diperlukan bila 
terjadi permasalahan. karena pada dasarnya, STk dibuat 
untuk mencegah terjadinya kesalahan yang ber ujung pada 
per masalahan,” ujar Pulung Megomoyo.MPRU V

Trend modifikasi kendaraan selalu berubah mengikuti 
jamannya. untuk sepeda motor kini sedang berkiblat 
pada modifikasi sport futuristik dan retro klasik. Modifikasi 
sport futuristik digandrungi lantaran banyak varian motor 
sport yang diluncurkan tahun ini. Sementara modifikasi 
retro klasik tak kalah ngetopnya karena sebagian orang 
tak sekedar ingin bernostalgia tapi juga sebagai bentuk 
ekspresi cita rasa seni dan kreativitas.

nah, berbicara soal kreativitas, orang indonesia bisa 
dibilang paling kreatif dalam hal modifikasi. Sayangnya 
potensi tersebut seringkali diselewengkan ke hal negatif 
dan merugikan orang lain.

Lihat saja kreativitas modifikasi tangki motor dengan 
cara menggelembungkannya bak “tangki hamil” yang kini 
banyak ditemui. Atau aksi modifikasi tangki mobil dengan 
cara merakit dua tangki hingga masuk ke bodi mobil. 
Modifikasi yang ini bukan untuk gaya-gayaan, atau agar 
tampil keren. Tetapi memang dilakukan segelintir oknum 
untuk berbuat curang.

Seperti ditemukan di batam beberapa waktu 
lalu. Taksi yang telah dimodifikasi tangkinya mampu 
menampung solar hingga 300 liter, atau lima kali lipat 
dari kapasitas normalnya yang hanya 60 liter. Yang 
lebih mencengangkan, satu unit taksi bisa menyetorkan 
600 liter solar per hari untuk ditimbun dan disalurkan 
ke sejumlah industri  industri “nakal” yang ingin 
mendapatkan solar dengan harga murah. Tak jauh beda 
dengan penggelembungan tangki motor yang dilakukan 
untuk menjual premium eceran.

akalakalan curang muncul akibat disparitas harga 
antara bbM subsidi dan non subsidi. Selisih harga 
yang lumayan menjadi peluang para oknum yang ingin 
mengambil keuntungan sebelum pemerintah menjalankan 
kebijakan pengaturan bbM bersubsidi.

akibatnya masyarakat selalu merasa kekurangan 
pasokan bbM subsidi, karena konsumsi melebihi 
kebutuhan normal. Supir angkot, nelayan, pengelola 
kapal motor sulit mendapatkan bbM untuk menunjang 
operasionalnya. Padahal Pertamina sendiri telah 
menyalurkan bbM subsidi sesuai dengan kuota yang 
ditetapkan pemerintah. 

Perlu kepastian pemerintah agar penimbunan dan 
pembelian bbM subsidi secara berlebih tidak terus 
terjadi. kepastian akan membuat langkah yang diambil di 
lapangan tepat, penegakan hukum menjadi jelas.

Meski aparat hukum sudah bertindak dengan 
menahan dan mengusut tuntas oknum penimbun bbM. 
namun akan lebih maksimal jika tindakan hukum juga 
diberikan kepada industri nakal yang membeli dengan 
harga rakyat. Pertamina secara operasional juga 
telah memasok sesuai dengan kuota yang ditetapkan 
pemerintah. Para operator SPbu di lapangan pun telah 
diedukasi untuk mengimbau pemilik mobil mewah untuk 
menggunakan Pertamax, meski  kadang kala dicap 
sebagai tindak pemaksaan. operator juga terpaksa 
pasang mata mengantisipasi kemungkinan kecurangan 
pembelian bbM subsidi secara berulang.

kini tinggal bagaimana pemerintah menerapkan 
kebijakan apa yang akan dilakukan agar konsumsi bbM 

PSo (Public 
Service Obligation) 
tidak membobol 
anggaran, tidak 
merugikan 
masyarakat 
kecil, dan tidak 
menjadi peluang 
tindakan kriminal 
penimbunan, 
penyelundupan 
yang merugikan 
negara. 

jangan sampai 
ketidakpastian 
ini menjadi 
peluang bisnis 
oknum tertentu 
yang membuat 
banyak pihak kena 
getahnya.MP
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layanan iCt kelas dunia
JAKARTA – layanan kiosk 
diberikan oleh Corporate 
shared services (cSS) Per
tamina untuk kedua kalinya 
setelah sukses diadakan 
oktober 2010 lalu. Terdapat 
19 layanan informasi, ko
munikasi dan teknologi serta 
sharing session  seputar 
masalah Teknologi informasi 
(Ti) dapat ditemui di cSS 
kiosk ini. 

cSS kiosk yang berlang
sung lima hari ini bertujuan 
untuk mempercepat proses 
bisnis, menciptakan efisiensi 
yang lebih sig nifikan, mening-
katkan produktivitas, nilai 
tambah dan daya saing 
se hingga menjadi fondasi 
yang kuat bagi terbentuknya 
world class company me
lalui informationdriven cor
poration.

“aspek people menjadi 
penting sekali disamping 
infra struk turnya. Sehingga 
dengan adanya kiosk ini 
menjadi edukasi ki ta bersama 
untuk lebih membuka diri 
berbagi informasi,” ujar di
rektur umum Waluyo saat 
membuka cSS kiosk di 
lantai ground kantor Pusat 
Pertamina, Senin (23/5). 

Waluyo berharap agar semua 
pihak dapat menggalakkan 
sistem informasi, komunikasi 
dan teknologi  di Pertamina.

Menuru t  sa lah  sa tu 
pe ngunjung kiosk, agus 
Maulana dari fung si aviasi, 
kiosk ini sangat membantu 
para pekerja yang me mi
liki masalah terhadap tek
nologi  komunikasi  yang 
digunakan seharihari untuk 
pekerjaannya.

dalam kesempatan ter
sebut Waluyo juga berpesan 
agar kiranya insan Pertamina  
berhatihati dalam memberikan 
informasi ke pihak luar, karena 
dikhawatirkan kebocoran 
informasi tersebut akan men
jadi sebuah kemenangan bagi 
para kompetitor Pertamina.

Sementara Senior Vice 
President cSS burhanuddin 
a.e me ngatakan dengan 
kualitas yang lebih baik, su
dah saatnya layanan cSS 
dapat dijual untuk kalangan 
eksternal. 

Saat ini, cSS Pertamina 
telah mendapatkan Sertifikat 
iSo 20000:2005 sebagai 
standar internasional pertama 
yang secara khusus ditujukan 
untuk information technologi 

service Management (iTSM). 
Hal ini menggambarkan Per
tamina mampu mem berikan 
layanan ter padu secara efektif 
dalam proses bisnisnya dan 
para pelanggannya.

Sebanyak 239 nodes telah 
terhubung ke kantor Pusat 
Perta mina melalui jaringan 
MPlS, VSaT iP, VSaT ScPc 
dan radio yang tersebar di 
7 unit pengolahan,  7 unit 
pe masaran (dePoT, dPPu, 
Terminal Transit), 3 region 
hulu, 3 area geotermal,5  
bank persepsi dan anakanak 
perusahaan Pertamina.

c S S  P e r t a m i n a  j u 
ga meraih beberapa peng

hargaan yaitu, juara Pertama 
Website dengan Marcomm 
terbaik kategori buMn non 
jasa non listed, dan juara 
kedua Website dengan User 
interface Terbaik kategori 
buMn non jasa non listed. 

Selain itu cSS Pertamina 
juga meraih penghargaan 
dharma karya Madya Per
tambangan dan energi dari 
kementerian eSdM kepada 
kepada Vice President Shared 
Processing center, narendra 
Widjajanto sebagai motor 
dalam pelaksanaan sistem 
SaP dan peng gunaan sistem 
icT dalam setiap kegiatan di 
perusahaan.MPIK

direktur umum Pertamina Waluyo meresmikan pembukaan layanan cSS 
kiosk untuk para pekerja, di kantor Pusat Pertamina, jakarta (23/5).
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MEDAN -  Semakin meningkatkan kua litas pelaporan 
keuangan, Fungsi Finance Marketing & Tranding region 
i melakukan work plan workshop utili sasi MySaP kepada 
seluruh pekerja Fungsi Finance selama dua hari (1314 
Mei) di gedung Serbaguna kantor Fuel retail Marketing 
region i.

Work plan Workshop utilisasi MySaP yang dihadiri 
sekitar 30 peserta ini dibuka oleh Finance M & T offSite 
Support region i Manager, Supeno. dalam sambutannya 
Supeno mengatakan bahwa sejak tahun 2006 Pertamina 
telah menggunakan MySaP dalam laporan keuangan, 
sehingga memberikan system kerja dan kualitas laporan 
keuangan yang sangat baik.

lebih jauh lagi Supeno mengemukakan pentingnya 
sistem pelaporan keuangan yang berkualitas dalam 
operasional perusahaan. “di dalam membuat laporan 
harus berkualitas, Fungsi Finance sangat di andalkan 
dalam pembuatan laporanlaporan keuangan yang ada 
di Pertamina, termasuk Fungsi Finance yang ada di Fuel 
retail Mar keting region i,” ungkap Supeno.

Work plan Workshop utilisasi MySaP menghadirkan 
tim SPC Kantor Pusat yaitu Muhammad Taufik, Feby 
dzulkarnaen dan irham. adapun materi yang diberikan 
kepada peserta terbagi dalam tiga modul, yaitu utilisasi 
MySaP (Modul gl account) dan utilisasi MySaP (Modul 
aP) di hari pertama dan materi utilisasi MySaP (Modul 
ar) di hari kedua.MPFRM REG. I

Work plan Workshop 
utilisasi Mysap 
di Medan

JAKARTA – PT. Pertamina 
(Perse ro )  be rsama PT 
Per usahaan gas negara 
(Persero) Tbk (Pgn) memulai 
pembangunan infrastruktur 
FSrT jawa barat. Proyek 
senilai 200 juta dolar amerika 
ini menjadi milestone infra
struktur Liquefied Natural 
Gas (lng) di indonesia untuk 
kebutuhan dalam negeri.

Pembangunan infrastuktur 
FSrT jawa barat ini ditandai 
dengan groundbreaking atau 
pemasangan tiang pancang 
di komplek PT. Pembangkitan 
jawa bali (Pjb) Muara ka
rang, jumat (27/5). Proyek 
terminal lng  atau FSrT 
ja wa barat ini diwujudkan 
oleh PT. nusantara regas, 
perusahaan patungan antara 
Pertamina (60 persen) dan 
Pgn (40 persen).

“d ibangunnya in f ra 
struktur Floating storage 
re gasi f icat ion terminal 
jawa barat sebagai upaya 
me manfaatkan lng untuk 
ke butuhan dalam negeri, 

400 juta kaki kubik gas bumi 
per hari  (MMscfd) yang akan 
dimanfaatkan untuk pem
bangkit listrik Pln Muara 
karang dan Tanjung Priok, 
jakarta. “Sebagian besar 
untuk Pln, dan nantinya 
me  nyu sul industri lain setelah 
pasokan gas tercukupi,”kata 
Hendra. Saat ini pasokan 
yang diperoleh sebesar 
1,5 juta ton per tahun atau 
200 MMscfd dari kontraktor 
blok Mahakam, kalimantan 
Timur.

FSrT atau terminal gas 
alam cair terapung merupakan 
teknologi baru di dunia dalam 
penyimpanan dan regasifikasi 
lng, dimana untuk FSrT 
jawa barat ini merupakan 
FSrT dengan sistem bongkar 
muat lng dari kapal ke kapal 
yang pertama kali di asia dan 
merupakan FSrT ke12 di 
dunia.

keunggulan infrastruktur 
terapung ini jika dibandingkan 
dengan terminal lng di darat 
adalah biaya pembangunan 

dan pengoperasian yang lebih 
murah, waktu pembangunan 
yang lebih singkat dan dapat 
dilakukan mobilisasi dengan 
mudah sehingga tepat untuk 
indonesia yang merupakan 
negara kepulauan.

pembangunan terminal lnG pertama di indonesia dimulai

Setelah lng FSrT ja
wa barat dapat beroperasi 
penuh, maka diharapkan 
akan mengurangi subsidi pe
merintah atas pembelian bbM 
oleh Pln. untuk meng    alirkan 
gas bumi hasil regatifikasi 

khususnya bagi pembangkit 
listrik Pln. Selain itu, pem
bangunan infrastruktur FSrT 
juga menjadi  mi lestone  
infrastruktur lng di indo
nesia, dimana hampir 30 
ta hun negara indonesia 
mem produksi lng, baru 
saat ini  lng dimanfaatkan 
untuk kebutuhan dalam ne
geri,”papar direktur umum 
Pertamina Waluyo saat 
mem  berikan sambutannya 
se belum dilakukan ground 
breaking. 

Proyek FSrT jawa barat 
ini merupakan salah satu dari 
Master plan Percepatan dan 
Perluasan Pembangunan 
ekonomi indoensia (MP3ei) 
yang digulirkan Presiden 
Susilo bambang Yudhoyono 
pada hari yang sama. 

Menurut dirut nusantara 
regas Hendra jaya, FSrT 
jawa barat direncanakan 
akan beroperasi pada januari 
2012 dengan kapasitas 3 
juta ton lng per tahun atau 
setara dengan penyaluran 

direktur umum Pertamina Waluyo (kedua dari kanan) dan direktur Pemasaran & niaga Pertamina djaelani Sutomo 
(ketiga dari kiri) melakukan toast  bersama komisaris utama Pertamina Sugiharto (tengah) serta pihakpihak yang 
terlibat dalam pembangunan FSrT saat ground breaking FSrT di Muara karang,  (27/5).

lng dari FSrT ke pembangkit 
listrik Pln di Muara karang 
akan dibangun jaringan pipa 
bawah laut sepanjang 15 
km dengan ukuran 24 inchi.
MPNDJ/DSU
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EMPAT wKP GEOTERMAL DISERAHKAN 
KE DAERAH
JAKARTA (Bisnis Indonesia) - Pemerintah Pusat 
menyerahkan empat wilayah kerja pertambangan (WkP) 
panas bumi dengan total kapasitas 493 MW kepada 
tiga bupati dan gubernur jawa barat. adapun empat 
WkP panas bumi tersebut terdiri dari tiga WkP yang 
menjadi kewenangan bupati, yakni WkP bonjol dengan 
kapasitas 200 MW yang menjadi kewenangan bupati 
Pasaman (Sumbar), WkP Mataloko dengan kapasitas 
63 MW menjadi kewenangan bupati ngada (nTT), dan 
WkP gunung endut dengan kapasitas 80 MW menjadi  
kewenangan bupati lebak (jabar). Sementara itu, WkP 
gunung ciremai dengan kapsitas 150 MW menjadi 
kewenangan gubernur jawa barat karena WkP tersebut 
berada di lintas kabupaten.

PERTAMINA TETAP INcAR BLOK 
MAHAKAM
JAKARTA (Investor Daily) - Pertamina hingga kini 
belum mengurungkan niatnya untuk masuk ke blok 
Mahakam, sebelum kontrak berakhir pada 2017. Pert a
mina dan Total e&P indonesie saat ini terus melakukan 
pembicaraan secara intensif guna membahas hal 
tersebut. VP corporate communication Pertamina M. 
Harun mengatakan, pihak Total e&P telah merespon 
keinginan Pertamina untuk memiliki sebagian saham 
di blok Mahakam sebelum 2017. “Sebenarnya, saat ini 
belum ada yang bisa diumumkan ke publik. Tapi, banyak 
kemajuan yang telah dicapai akhirakhir ini antara 
Pertamina dengan Total e&P mengenai blok Mahakam.” 
Harun menjelaskan, proses pengalihan saham di 
blok Mahakam ke Pertamina akan dilakukan dengan 
mekanisme business to business.  Pertamina menilai 
bah wa masuknya perseroan ke Mahakam secepat 
mungkin sebelum kontrak berakhir akan lebih baik. 
”le bih cepat lebih baik. ini agar kami bisa menyiapkan 
proses transisi secara berkala. Penguasaan saham blok 
Mahakam lebih awal akan sangat berpengaruh pada 
kesiapan kami, terutama terkait SdM,” ujarnya.

DOK PERKAPALAN RAMPUNGKAN 
TANKER PERTAMINA
SURABAYA (Bisnis Indonesia) - PT dok dan Perkapalan 
Surabaya (dPS) menyelesaikan pembangunan tanker 
senilai 14,5 juta dolar aS. Tanker yang diberi nama MT 
kamojang ini merupakan satu dari tujuh tanker yang 
dipesan Pertamina. kapal bertonase 6.500 lTdW ini 
segera diserahkan ke Pertamina untuk dioperasikan. 
Menurut Dirut DPS M. Firmansyah Arifin, lima tanker 
lainnya sudah diserahkan ke Pertamina. Sedangkan 
satu unit lagi saat ini sudah memasuki tahap keel 
laying, atau peletakan lunas kapal. Setelah semua 
pesanan Pertamina diselesaikan, dPS  juga berupaya 
mendapatkan kontrak baru pembuatan kapal Pertamina 
lainnya, yang berbobot 17.500 lTdW dan 4.000 dWT.
MPRO

pembayaran delayed payment note 
tppi disepakati
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cILAcAP - Setelah dilaku kan 
audit selama tiga hari berturut
turut oleh tim au dit dari PT 
TuV jakarta, ru iV cilacap 
kem bali direkomendasi untuk 
men dapatkan sertifikasi Sis-
tem Manajemen Terpadu 
(SMT) iSo 9001 : 2008, iSo 
14001 : 2001 dan oHSaS 
18001 : 2007. 

Pernyataan diperolehnya 
Sertifikasi SMT tersebut di-
sampaikan oleh Heri Syahrir 

ru iV Cilacap kembali direkomendasikan raih 
Sertifikasi SMT

selaku koordinator Tim Survei 
PT TuV indonesia pada saat 
clossing meeting external 
audit iSo integrasi di ruang 
rapat ii head office ru iV 
cilacap, pada  (21/4). dengan 
direkomendasikannya ru 
iV kembali memperoleh ser
tifikat iSo tersebut, maka 
ru iV tercatat untuk ketiga 
kalinya dipercaya memegang 
sertifikat SMT.

ex te rna l  aud i t  SMT 

berlangsung mulai tanggal 
19   21 april 2011, diawali 
dengan opening meeting 
ex ter nal audit dilanjutkan 
dengan melakukan audit 
ke setiap fungsi terkait, dan 
plant tour ke lapangan gu
na melihat langsung hasil 
penerapannya.  

general Manager ru iV 
cilacap bambang Harijanto 
dalam sambutannya meng
imbau kepada seluruh pekerja 

untuk tidak berpuas diri atas 
direkomendasikannya ru 
iV untuk meraih sertifikasi 
SMT ini. bambang berpesan 
agar seluruh pekerja ru iV 
selalu berupaya dan berusaha 
untuk memperbaiki segala 
kekurangan yang ada, agar 
visi dan misi Pertamina un
tuk menjadi world class oil 
company de ngan sendirinya 
akan tercapai sesuai harapan.
MPRU IV

pertamina dorong Operator spBu Jadi Marketer andal
SEMARANG – demi kepuasan pelanggan, Pertamina 
mendorong para operator SPbu untuk dapat bertindak dan 
bersikap layaknya seorang marketer yang andal pada saat 
melayani konsumen. upaya ini diwujudkan dengan serangkaian 
pem bekalan yang dilaksanakan pada gathering bertajuk “Be a 
Good Marketer”, pada  25 Mei 2011 yang lalu dan diikuti oleh 
400 operator dari SPbu yang menjual produk Pertamax di 
wila yah Semarang dan sekitarnya. acara dibuka oleh general 
Manager Fuel retail Marketing region iV rifky e. Hardijanto. 

Pada kesempatan tersebut, rifky mengharapkan agar 
operator sebagai frontliner Pertamina yang berhadapan 
langsung dengan konsumen bbM, dapat memberikan pelayanan 
yang lebih bagus, friendly dan proaktif dalam menyampaikan 
keunggulan produk Pertamina kepada konsumen, khususnya 

produk bbM non subsidi baik Pertamax, Pertamax Plus maupun 
Pertamina dex.

Sebagai perusahaan negara yang tengah bertransformasi, 
PT Pertamina (Persero) selalu berusaha  untuk menyempurnakan 
pelayanan kepada konsumen agar lebih baik dari waktu ke 
waktu. Pelayanan yang prima diharapkan dapat menjadi salah 
satu upaya untuk  mempertahankan loyalitas konsumen kepada 
produk Pertamina.

desi Putri salah satu peserta dari SPbu coco jl. a.Yani 
Semarang menyatakan apresiasinya kepada Pertamina. 
“Ternyata Pertamina care dengan para operator SPbu dengan 
membekali ilmu marketing dan memotivasi kami  dalam 
memberikan pelayanan yang lebih baik, ramah dan sopan 
kepada konsumen. Setelah mengikuti pelatihan ini kami dapat 

mengenal temanteman operator dari SPbu lain, dapat saling 
bertukar pengalaman sehingga  membuat kami lebih kompak.
Harapan kami acara seperti ini dapat diadakan secara berkala 
agar wawasan kami semakin luas dan motivasi kami semakin 
terasah.”

Pada pelatihan ini, selain pembekalan product knowledge 
dan pelayanan prima, para peserta juga mendapatkan sesi 
motivasi oleh tim instruktur dari biSa Management. Pelatihan 
ini merupakan salah satu langkah yang dilaksanakan Pertamina 
untuk membekali operatoroperator SPbu, upaya ini akan 
terus berkelanjutan sehingga kemampuan dan keterampilan 
para operator SPbu akan terus meningkat dan diharapkan 
kon sumen pasti puas dengan pelayanan SPbu Pertamina.
MPFRM REG. IV

JAKARTA – PT Trans Pacific 
Petrochemical  indotama 
(TPPi) akhirnya melaksanakan 
kewajibannya untuk membayar 
Delayed payment Note (dPn) 
tersebut yang dituangkan 
melalui penandatanganan 
term sheet restrukturisasi 
Hutang.

Hal tersebut sebagai tindak 
lanjut hasil keputusan Sidang 
Majelis arbitrase yang telah 
mengabulkan permohonan PT 
Pertamina (Persero) terhadap 
pembayaran atas dPn sebesar 
uSd 114 juta atau sekitar rp 
1,02 triliun dari TPPi yang 
selambatlambatnya tanggal 
1 September 2011. 

P e n a n d a t a n g a n a n 
yang berlangsung di kantor 
kementerian buMn, kamis 
(26/5) ini dilakukan oleh Ma
naging director deutsche 
bank, Mr. ivan capriello yang 
disaksikan oleh Menteri negara 
buMn, Mustafa abubakar dan 
dihadiri oleh direktur utama 
Pertamina, karen agustiawan 

Managing director deutsche bank ivan capriello menandatangani term sheet restrukturisasi hutang TPPi kepada 
Pertamina, disaksikan oleh Menteri negara buMn Mustafa abubakar dan dirut Pertamina karen agustiawan.

dan didampingi direktur ke
uangan Pertamina, M. afdal 
bahaudin. 

Sejak tahun 2008 TPPi 
gagal memenuhi kewajibannya 
untuk menye rahkan Middle 
Distillate pro ducts (MdP) 

kepada Pertamina terkait 
dengan pembayaran dPn 
karena TPPi mengalami ma
salah likuiditas. 

Penandatanganan ini se
bagai wujud komitmen pihak 
TPPi dalam menyelesaikan 

pelaksanaan restrukturisasi 
hutang. Penyelesaian hu tang 
TPPi ini berupa open account 
kepada Pertamina dengan 
cara LpG offtake agreement.
MPIK
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untuk informasi & keluhan seputar human resources (hr)
silakan menghubungi:
hr Contact Center 
(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WiB dan 13.00-15.30  WiB) telp : 021.3816999/
ext : 6999 (kantor pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com

dalam upaya mencapai Visi World class Hr 2013, yaitu menjadi Strategic business Partner dan mengembangkan 
Talent bagi Pertamina dalam rangka mencapai Perusahaan minyak nasional kelas dunia, direktorat Human resources 
telah mencanangkan akan menuju World class Hr pada tahun 2013, sehingga mulai tahun 2011 ini telah disusun 12 
initiative di direktorat Hr untuk menjadikan pekerja Hr menjadi pekerja kelas dunia dan siap untuk menjadikan Pertamina 
menjadi perusahaan minyak kelas dunia. 

Salah satu dari Hr initiative 2011, yaitu competency Management, dimana melalui initiatives ini diharapkan tahun ini 
kita akan memiliki kamus kompetensi Teknis Pertamina.  khusus untuk direktorat M&T dan Hr (sebagai pilot project) 
akan dilakukan sampai dengan assessment terhadap para pemegang jabatan l3 keatas, sehingga kita mendapatkan 
kompetensi gap dan kemudian akan dilakukan training utk mengisi gap tersebut.

Pada hari jumat 20 Mei 2011 bertempat di lantai M gedung utama kantor Pusat Pertamina telah dilaksanakan kegiatan 
sosialisasi kepada narasumber Penyusunan kamus kompetensi Teknis Pertamina, dipimpin oleh Sdr. Hary Hermania, 
Manager general & Functional Training  Pertamina learning center yang merupakan leader dari Hr initiatives ini. 

kegiatan yang berlangsung dari pukul  08.30 sampai dengan pukul 11.00 wib tersebut bertujuan untuk menyamakan 
persepsi dan meningkatkan pemahaman para narasumber fungsi terkait yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Perintah 
direktur SdM nomor Prin019/k00000/2011S0 tanggal 12 Mei 2011.

Saat ini proses persiapan awal yang sedang dilakukan oleh Tim Hr initiative competency adalah penyusunan & 
penyesuaian current business Process untuk seluruh direktorat di Pertamina, yang beberapa di antaranya sebenarnya 
sudah pernah membuat dan memiliki kamus kompetensi Teknis, dan akan dilakukan penyempurnaan dan penyeragaman 
sehingga akan terbentuk sebuah kamus kompetensi Teknis untuk seluruh Pertamina. Selanjutnya direncanakan akan 
dilakukan Workshop untuk Tim beserta narasumber dari seluruh direktorat dan Fungsi, sekaligus  untuk mulai membuat 
dan menyusun Kamus Kompetensi Teknis Pertamina.•

hr initiatiVes 2011
deVelOpinG COMpetenCies
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http://intra.pertamina.com/KOMET

tim knowledge Management (kOMet)
Quality Management – dit. Ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

hasil audit Cip seBaGai Bukti kOMitMen

oleh : adriwal  Tim Quality Management  dit. ga

berakhirnya pelaksanaan audit continous improvement Program tahap i ini dapat memberikan 
gambaran mengenai sejauh mana program improvement berkelanjutan yang telah dilakukan di Tahun 
2010  dapat terimplementasi atau seberapa  dampak dan pengaruhnya terhadap proses bisnis  unit 

operasi/bisnis/anak Perusahaan.
Hal menarik yang dapat dicatat disini adalah bagaimana setiap uo/ub/aP yang didatangi auditor ciP 

bisa dengan antusias menyambut Tim yang datang dan dengan senang hati bisa memberikan keterangan 
serta klarifikasi mengenai implementasi kegiatan yang telah dilakukan maupun rencana tindak lanjut kegiatan 
berikutnya bahkan sebagian daerah yang didatangi minta kegiatan seperti ini bisa diselenggarakan secara 
berkesinambungan. 

bagi auditor sendiri tentunya juga telah mendapatkan 
pengalaman baru dalam menjelajahi uo/ub/aP karena 
akan  menjadi catatan sendiri bisa mendatangi unit operasi 
Pertamina yang belum pernah didatangi sebelumnya sehingga 
menimbulkan gairah yang cukup berharga bagi auditor karena 
Tim yang dibentuk melakukan audit bisa berasal dari lintas 
Fungsi/direktorat yang ada di pertamina.

dalam pelaksanaannya dilakukan audit terhadap 
pelaksanaan kegiatan dan implementasinya secara langsung 
dilapangan dengan melakukan 2 (dua) jenis audit dalam 
mencari evidence dan  memonitoring pelaksanaan kegiatan 
tersebut. adapun audit yang dilakukan tersebut  yaitu:
a. audit kegiatan adalah kegiatan monitoring  tim/gugus yang 
sedang melaksanakan kegiatan  ciP meliputi tahapantahapan 
yang sudah dilalui oleh gugus tersebut untuk mengetahui 
progress penyusunan risalah ciP dan keaktifan dari gugus/
tim tersebut dalam memutar roda Plan(P), do (d), check (c), 
action (a).
b. audit implementasi adalah kegiatan monitoring terhadap 
realisasi, konsistensi dan kontinyuitas implementasi di 
lapangan dilihat dari aspek panca mutu (Q, c, d, HSSe dan M) 
dari seluruh risalah ciP.

Hasil pelaksanaan kedua jenis audit ini diharapkan dapat 

menjadi gambaran pelaksanaan kegiatan ciP dan mengukur sejauh mana proses berkelanjutan yang telah 
dilakukan oleh semua kegiatan tersebut, baik dari sisi implementasi maupun dari sisi kontinyuitas kegiatannya 
sendiri. 

Hasil pelaksanaan audit yang telah dilakukan selama periode waktu antara bulan april sampai Mei 2011 ini 
secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan tahap i dilakukan  pada periode waktu antara (aprilMei 2011) diseluruh sentra operasi 

pertamina dengan baik dan lancar
2. Progress pelaksanaan audit adalah ± 68 % (59 vs 87 risalah)
3. Hasil audit implementasi

a. dari 58 risalah yang dilakukan audit sejumlah 55 atau  (93%) risalah masih terimplementasi dengan baik 
dan berkesinambungan.

b. Sejumlah  4 (empat ) risalah yang tidak diimplementasikan dikarenakan kondisi  yaitu :
• Masih menunggu penyesuaian dengan organisasi fungsi yang baru
• Tidak dilanjutkan karena modifikasi tidak memenuhi standard teknis
• Masih dalam status uji coba 
• Hanya untuk implementasi 1 kali saat  mengatasi kondisi emergency.

c. aspek value creation  cost berupa penghematan, potensi margin, pencegahan losses sementara senilai ±  
rp. 215,2 M & uS.$ 11.035 M

4. Hasil audit kegiatan 
a. risalah yang sudah dilakukan audit adalah 24 gugus vs  37  total gugus  gkM.
b. dari 24 gugus  tersebut sejumlah 22 gugus ( 92% ) masih melakukan kegiatan secara berkelanjutan 

(tindak lanjut langkah ke8 dan pembahasan tema baru )
c. dari 2 (dua) gugus yang belum melanjutkan kegiatan karena kondisi sebagai berikut :

• 1 gugus  implementasinya distop karena hasil inovasi akan diganti dengan  sistim yang auto.
• 1 gugus menunggu kelengkapan anggota tim  untuk kelanjutan langkah ke-8.

Hasil Pelaksanaan audit diatas secara umum sudah memberikan gambaran yang cukup baik terhadap 
pelaksanaan kegiatan ciP yang sudah di presentasikan pada tahun 2010 dan tentunya akan menghasilkan 
suatu Value yang punya akuntability yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga tidak ada lagi penilaian 
yang bias terhadap apa yang dihasilkan dalam setiap kegiatan continuous improvement Program

dengan telah selesainya  pelaksanaan audit ciP Tahap i pada tahun 2011 ini, mari kita tunggu kelanjutan 
pelaksanaan Audit tahap II yang akan dilaksanakan pada akhir Juni s.d awal Juli 2011.•
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JAKARTA – Setelah dibuka oleh Perwakilan 
kementerian Pemuda dan olah raga dan 
legenda ac Milan daniele Massaro pada 7 
Mei lalu, ajang pencarian bakat pemain bola 
berusia 10 hingga 16 tahun, terus bergulir di 10 
kota yang menjadi lokasi seleksi. 60 kursi di ac 
Milan junior camp menunggu anak dan remaja 
berbakat yang akan ditempa untuk diambil 
sebagai all Star Team 2011 di italia.

Sejak diadakan di jakarta, kegiatan yang 
disponsori Pertamina ini mendapat sambutan 
positif dari masyarakat dari berbagai daerah. 
Setidaknya ribuan anak telah terdaftar dalam 
audisi yang digelar di 10 kota (jakarta, bandung, 
Pekanbaru, Semarang, Medan, Malang, Sura
baya, Makassar, balikpapan, dan bali) mulai 7 
Mei hingga 12 juni 2011.    

Pada audisi di jakarta telah terpilih enam 
peserta terbaik. Mereka adalah Fajar dari 
kelompok usia u12 tahun; empat pemain dari 
kelompok usia u14 tahun, yaitu ary rezqy 
Hakim, Yoga Triseptian Herlambang, deny 
Saputra, dan dallen ramadhan; serta satu 
peserta kelompok usia u16 tahun, dyaz Wahyu 
kiki Pratama.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris 
Perseroan Pertamina Hari karyuliarto berga
bungnya Pertamina pada acara ini bertujuan 
untuk mencari bibitbibit muda sebagai pemain 
sepak bola masa depan. 

Selain itu, lanjut Hari, ac Milan junior 
camp merupakan komitmen Pertamina dalam 
mendukung kemajuan dunia persepakbolaan 
di tanah air. “Tidak hanya dibuktikan melalui 
kegiatan ini saja namun telah dibuktikan 
dengan mendukung Persatuan Sepakbola 
Seluruh indonesia (PSSi) pada Sea games 
di bulan november 2011 mendatang serta 
mendukung asian Football cup (aFc) 2010 

ribuan anak ikuti seleksi aC Milan Junior Camp
lalu,” paparnya.

BANDUNG
kota bandung menjadi kota kedua tempat 

penyelenggaraan “ac Milan junior camp” setelah 
jakarta. diawali dengan Press conference di 
The Palm resto, pada 13 Mei 2011, kegiatan 
dilanjutkan dengan seleksi fisik dan kemampuan 
pada 14 15 Mei  di Stadion Persib, bandung.

antusiasme masyarakat untuk mengikuti 
kegiatan ini sangat tinggi. Hal ini terlihat dari 
jumlah peserta yang datang dari berbagai daerah 
di jawa barat yang mencapai 900 peserta pada 
hari pertama seleksi.

Para peserta tersebut terbagi ke dalam tiga 
kategori, yaitu kategori a untuk usia 10 hingga 12 
tahun, kategori b untuk usia 12 hingga 14 tahun, 
dan kategori c untuk usia 14 hingga 16 tahun. 
dari 900 peserta yang mengikuti seleksi tahap 
pertama, terjaring  250 peserta untuk mengikuti 
seleksi tahap kedua. enam nama berhasil 
lolos seleksi mewakili kota bandung yakni 
arik agustian (kategori a), M. ardhi Hamdani 
(kategori b), M. Fadly Habibi (kategori b), 
bebeto ramadhan (kategori b), nopi karyandi 
(kategori c), dan iqbal Surya (kategori c).

PEKANBARU
kegiatan ac Milan junior camp di 

Pekanbaru berlangsung pada 1415 Mei 2011 
dan dipusatkan di lapangan universitas islam 
riau. Sebanyak 360 peserta terlihat sangat 
antusias untuk mengikuti seleksi yang cukup 
ketat, yaitu tahap seleksi kemampuan fisik dan 
tahap seleksi kemampuan skill. di hari kedua, 
setelah melewati proses seleksi terpilih 6 orang 
peserta terbaik yang akan bergabung dengan 
54 peserta lainnya yang berasal dari 9 kota lain 
untuk mengikuti proses seleksi selanjutnya dan 

pelatihan di bali untuk  dipilih 18 peserta terbaik 
yang akan berkesempatan untuk mengikuti 
Perjalanan indonesian all Star Team challenge 
ke San Siro, Milan, italia. 

Mereka yang terpilih mewakili Pekanbaru 
adalah  dewo Fristio, Hugo gilang oceana, 
ahmad Widodo, refly Septiawantara, adi 
irawan, dan M. Firdaus.

   
SEMARANG

di Semarang, sebanyak 444 anak dari 
wilayah jateng & diY mengikuti seleksi ac 
Milan junior camp di Stadion jatidiri, 21 – 22 
Mei 2011.  Setelah melewati seluruh tahapan 
yang meliputi seleksi teknik maupun fisik 
sesuai dengan kategorinya, terpilih enam orang 
anak yang mewakili jateng & diY. Pesepakbola 
cilik yang mendapatkan tiket seleksi ac Milan 
academy di bali yakni ersa ardi dan gianluca 
Pagliuca dari Semarang, rossi nurilha 
(Sukaharjo), bambang Tri dan afkar aulia 
(Salatiga) dan achmad ghani (kebumen).

“Saya sangat bersyukur anak saya bisa 
lolos seleksi ini, terimakasih untuk Pertamina 
dan ac Milan untuk kesempatannya.” Papar 
eko, ayah dari rosi nurilha peserta yang lolos 
seleksi dengan suara terbatabata.

keenam anak yang terpilih dari sepuluh 
kota nantinya bergabung dengan 90 peserta 
yang mengikuti program pendaftaran regular 
untuk mengikuti seleksi ac Milan academy di 
bali juni nanti. dari 150 anak tersebut akan 
diseleksi kembali menjadi 18 anak untuk 
ber  gabung dalam  all Star Team 2011 yang 
meng ikuti perjalanan ke ac Milan italia. Merkea 
juga akan mewakili indonesia untuk mengikuti 
turnamen internasional tahunan yang digelar 
ac Milan di intesa San Paolo, italia. MPNDJ/ 
FRM Reg III/ FRM Reg IV/FRM Reg. I

Bandung

semarang

Jakarta

pekanbaru

Judul Buku : Hukum Internasional : 
Da lam Perspektif Indo-
nesia Sebagai Negara 
Berkembang

Pengarang  : Prof. Hikmanto Juwana 
SH., LL.M., Ph.D

Kolasi  : vi/214p/il/21cm
Penerbit : PT. Yarsif watampoe

Hukum adalah sesuatu yang netral 
dan dapat berpihak. namun terkadang, 
Hukum berpihak pada mereka yang 
kuat secara finansial. Pada masa 
tertentu hukum dapat berpihak pada 
mereka yang memiliki mayoritas suara. 
ketidaknetralan hukum dikarenakan 
hukum adalah buatan manusia. Hukum 
internasional tidak lepas dari karakteristik 
diatas. Hukum internasional yang terdiri 
atas perjanjian internasional, hukum 
kebiasaaan internasional dan prinsip
prinsip hukum bukan merupakan sesuatu 
hal yang netral.

Hukum internasional yang dikenal 
saat ini sangat eropa sentris, kalau 
tidak dapat dikatakan berpihak  pada 
masyarakat  eropa atau mereka 
yang memiliki tradisi eropa. Hukum 
internasional tidak secara sempurna 
mewakili aspirasi dari seluruh masyarakat 
dunia. ke – eropa  sentrisan dari 
hukum internasional terjadi karena 
hukum internasional modern muncul 
untuk menyelesaikan berbagai masalah 
antar negara yang ada di eropa. 
Hukum internasional merupakan suatu 
kebutuhan bagi negaranegara yang 
berdaulat di eropa ketika itu.

di beberapa jumlah negaranegara 
di dunia, hukum internasional semakin 
penting. namun hukum internasional 
yang dianut oleh banyak negara masih 
merupakan produk negaranegara 
eropa. bahkan hukum internasional 
kerap digunakan sebagai alat politik 
terhadap negaranegara berkembang 
di asia maupun afrika.

era global telah menjadikan 
eksistensi hukum internasional sebagai 
cabang ilmu hukum yang penting dan 
patut diperhitungkan oleh semua pihak. 
indonesia sebagai sebuah negara 
yang bersentuhan langsung dengan 
berbagai aspek hukum internasional 
perlu mengingatkan pemahaman para 
pemangku kepentingan (stakeholders) 
tentang hukum internsional. 

buku ini mempunyai pandangan 
bahwa hukum dan hukum internasional 
bukan merupakan sesuatu yang bebas 
nilai. didalam buku ini terdapat berbagai 
jenis hukum internasional, baik dibidang 
ekonomi, politik,  maupun pemerintahan. 
jenis hukum internasional tersebut 
antara lain : Hukum internasional dalam 
Konflik Kepentingan Ekonomi, Hukum 
internasional Sebagai instrumen politik, 
isu Hukum dalam perjanjian Pinjaman 
luar negeri Pemerintah, dan lainlain.

Pembahasan dalam buku ini bertitik 
tolak pada fungsi hukum internasional 
yang t idak konvensional. Secara 
konvensional sebagaimana diuraikan 
dalam konteks i lmu hukum pada 
berbagai buku teks, hukum internasional 
dipahami sebagai suatu aturan atau 
kaedah yang berlaku bagi subyeknya. 
Fungsi tersebut sebenarnya merupakan 
salah satu dari berbagai fungsi hukum 
internasional. Fungsi lain dari hukum 
internasional adalah sebagai instrumen 
yang digunakan oleh pemerintahan 
suatu negara untuk mencapai tujuan 
nasionalnya (international law as 
instrument of national policy).

Harapan dari penulis adalah agar 
pembaca memiliki kesadaran bahwa 
hukum internasional tidak seperti 
apa yang dibaca selama ini dalam 
buku teks yang berasal dari negara
negara barat atau negaranegara maju. 
kesadaran ini mudahmudahan akan 
mendorong agar hukum internsional 
lebih mencerminkan nilainilai yang ada 
di dunia.MPPERPUSTAKAAN
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PERTAMINA TAMPUNG ASPIRASI MASYARAKAT MAJAKERTA

JAKARTA -  Tim manajemen Pertamina yang dipimpin Manajer 
external communication  ugan gandar dan delegasi  masyarakat 
desa Majakerta, indramayu,  kembali berunding di jakarta pada rabu 
(11/5). Perundingan untuk mencari titik temu atas permasalahan 
yang ada diantara ru Vi balongan dan masyarakat desa Majakerta. 
Hasil akhirnya adalah Pertamina melalui program cSr korporat akan 
memasang fasilitas PdaM kepada 900 rumah serta meningkatkan 
program pemberdayaan, sehingga diharapkan  masyarakat akan 
mendukung operasional kilang. MPUHK

Fo
to

 : 
r

u
 iV

RU IV LAKUKAN Safety StanD Down 

cILAcAP - usai insiden kebakaran yang terjadi di tanki area 31 kilang ru iV 
pada awal april 2011,  maka 26 april 2011 ru iV melakukan safety stand Down 
atau suatu kondisi dimana kegiatan dihentikan sejenak untuk mendiskusikan 
masalah yang terjadi  terkait insiden terbakarnya tiga tanki di area 31 tersebut. 
kegiatan yang diikuti oleh pekerja ru iV ini digelar di Patra graha, dan materi 
kegiatan dipresentasikan langsung oleh gM ru iV bambang Harijanto. dalam 
kesempatan tersebut bambang menyampaikan diskripsi singkat kejadian, 
akibat dari kejadian tersebut, kemungkinan root cause/akar masalah dari 
kejadian tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai  lesson learned baik dari 
sisi equipment, process, people maupun safetynya agar kejadian serupa tidak 
terulang kembali. kegiatan safety stand down yang digelar selama satu jam ini, 
selain diisi oleh GM juga dilakukan penayangan  film kontemplasi  kemudian 
ditutup dengan doa bersama.MPRU IV

KOPKAR PERSAT TERIMA KUNJUNGAN KOPERASI ASTRA

JAKARTA – Pencapaian keuntungan yang diraih kopkar Persat 
(koperasi karyawan Pertamina Pusat) tidak sekedar menajdi prestasi 
yang membanggakan, namun juga menjadi percontohan bagi sejumlah 
koperasi karyawan di instansi lain. Pertengahan Mei lalu, pengurus 
koperasi astra melakukan studi banding ke kopkar Persat, di kantor 
Pusat Pertamina. rombongan berjumlah 6 orang terdiri dari pengurus 
dan pengelola, diterima oleh pengurus kopkar Persat, yakni Wakil 
ketua kopkar Persat  a.M unggul Putranti, koordinator usaha Migas 
Sigit rahardjo, Sekretaris a.Yulis Sasongko, dan Pengelola Harian 
djoko. Studi banding berlangsung sederhana, dimana antar kedua 
pengurus koperasi saling berbagi pengalaman dalam mengelola 
usaha koperasi serta meningkatkan kinerja untuk  kesejahteraan 
anggotanya. MPDSU

GM RU V TATAP MUKA DENGAN wALIKOTA BALIKPAPAN

BALIKPAPAN - gM ru V iriawan Yulianto didampingi Manager 
legal & ga rusmono rd dan Pr  melakukan tatap muka 
dengan Walikota balikpapan imdaad Hamid barubaru ini. 
kunjungan ini dimaksudkan untuk menyampaikan terima kasih 
karena selama ini Walikota balipapan dinilai telah mendukung 
operasional Pertamina di kalimantan Timur.  dalam kesempatan 
tersebut,  imdaad Hamid menyampaikan penghargaan yang 
setinggitingginya kepada ru V yang telah berkontribusi dalam 
menciptakan kota bersih dengan mendapatkan beberapa predikat 
terbaik. kontribusi ru V menyangkut kebersihan, hutan lindung 
milik Pertamina yang terawat dengan baik serta bantuan cSr 
kepada masyarakat balikpapan. iriawan juga memberikan 
cinderamata berupa pedang keselamatan kepada Walikota yang 
akan mengakhiri masa tugasnya.MPRU V
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STEPHANUS SUHARTO
Manajer Manajemen aP jV & asuransi
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KUNJUNGAN MAHASISwA UNIVERSITAS 
PANDANARAN  KE PT PERTAMINA (PERSERO)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menerima 
kunjungan mahasiswa dari Fakultas ekonomi 
universitas Pandanaran Semarang di kantor Pusat 
Pertamina, jakarta, kamis (5/5). untuk menambah 
pengetahuan dan pengalaman mahasiswa, dalam 
kunjungan tersebut para mahasiswa diberikan 
pembekalan mengenai company profile Pertamina, 
pemahaman bisnis Pertamina, peranan Sekretaris 
Persero terkait strategi dan implementasi program 
komunikasi Pertamina yang disampaikan oleh Head 
of capital Market PT Pertamina (Persero), cornel H. 
Soemardi.MPIK
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PUTUT wAHYUDI
Manajer optimalisasi usaha
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ADLUN AL AHKAAM
Manajer Pengelolaan SdM
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FERDINAND
Pj. VP general Manager Proyek
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AMAN MANURUNG
Pj. VP operasi Wilayah barat
PertagasFo

to
 : 

P
e

r
Ta

g
a

S

zAINAL ARIFIN
VP general Support
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VP operasi Wilayah Timur
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pt pertamina tongkang tandatangani 
perjanjian kerja Bersama

APKIPRAH anak perusahaan

pep Field 
pangkalan susu 
tutup Bulan k3

uBep lirik : ssOp Optimalkan lapangan tua

JAKARTA - Perjanjian kerja 
bersama (Pkb) dibuat  untuk 
dapat menciptakan hubungan 
industrialis yang harmonis 
dan berkeadi lan antara 
kedua belah pihak guna 
meningkatkan produktifitas 
per usahaan. Perlu disadari 
bahwa seiring dengan ber
kembangnya perusahaan  
maka adalah wajar j ika 
perusahaan dapat menyetujui 
kesepakatan dengan Serikat 
Pekerja.

ber tempat  d i  ruang 
Serbaguna kantor Pusat PT 
Pertamina Tongkang (PTk) 
pada 12 Mei 2011 dilaksanakan 
penandatanganan kerja ber
sama antara Perusahaan 
dengan Serikat Pekerja PTk. 
Penandatanganan dilakukan 
oleh direktur utama PTk 
Suherimanto dengan ketua 
Serikat Pekerja PTk indra 
Putera.

Penandatanganan Pkb 
ini merupakan finalisasi dari 
proses perjalanan panjang 

musyawarah serta negosiasi 
yang terjadi antar kedua pi
hak yang sebelumnya telah 
dilaksanakan. Prosesi ini 
disaksikan oleh para pekerja 
yang sekaligus merupakan tim 
perwakilan dari Serikat Pekerja 
maupun tim perwakilan dari 
perusahaan di hadapan di

reksi, Tim Manajemen dan 
para pekerja kantor pusat.

dalam sambutannya, di
rektur utama PTk Suherimanto 
sepakat dengan ketua Se rikat 
Pekerja PTk indra Pu tera, 
bahwa memang diperlukan 
komunikasi yang baik dan 
produktif antara perusahaan 

direktur utama PTk Suherimanto dengan ketua Serikat Pekerja PTk indra Putera berjabat tangan setelah menanda
tangani Perjanjian kerja bersama (Pkb) pekerja PTk dan perusahaan.

Fo
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dan pekerja. komunikasi  
untuk menyamakan persepsi 
mengenai hak dan  kewajiban 
masingmasing pihak  di per
lukan sehingga terjadi mu
tual benefit demi mencapai 
sa saran dan target keluarga 
besar PTk.MPPTK

PANGKALAN SUSU – bulan budaya k3 merupakan 
waktu yang tepat bagi kita semua untuk melakukan 
penyegaran kembali arti pentingnya keselamatan kerja. 
demikian disampaikan Field Menager Pertamina eP 
Pangkalan Susu dalam acara penutupan bulan budaya 
k3 tahun 2011 di kantor HSe Field Pangkalan Susu, 
jumat (20/5).

 “bulan budaya k3 tahun 2011 ini mengambil tema 
peningkatan pelaksanaan gema budaya k3 untuk 
mendukung daya saing dalam skala globalisasi”, ujar  
Pws k3 Pertamina eP Field Pangkalan Susu dani Haru 
ciptadi. dani menyampaikan bahwa dalam rangka bulan 
k3 tahun 2011 ini, fungsi HSe Field Pangkalan Susu 
melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya sosialisasi 
k3 melalui pembuatan posterposter, pelatihanpelatihan 
termasuk didalamnya pelatihan fire drill pemadaman 
kebakaran. 

 dani menyampaikan bahwa peserta fire drill tahun 
ini dilakukan melibatkan pekerja dan pekarya antar 
fungsi. Terdapat 7 tim yang berlomba yang masing
masing tim terdiri dari 8 orang yaitu dari fungsu operasi 
Produksi 2 tim; fungsi pemeliharaan 2 tim; serta fungsi 
Wo & WS 1 tim.

 Sementara itu, Sigit kembali menyampaikan bahwa 
tujuan dilaksanakannya aspekaspek HSe adalah 
agar semua dapat bekerja dengan aman tanpa ada 
kecelakaan kerja sama sekali. “Tidak ada gunanya 
kerja keras jika keadaan tidak aman sehingga terjadi 
kecelakaan kerja” tegasnya.

 Sigit juga kembali menegaskan pentingnya semua 
pekerja dan pekarya memahami golden rule HSe yaitu 
peka, peduli dan intervensi. “golden rule ini penting 
untuk dilaksanakan karena potensi kecelakaan dapat 
terjadi dimana saja dan kapan saja” ujarnya. Sigit 
mengharapkan agar semua pekerja dan pekarya di 
lingkungan Field Pangkalan Susu memiliki kepekaan 
dalam mengantisipasi semua hal yang berpotensi 
menimbulkan kecelakaan kerja. 

 Sigit juga berharap agar kejadiankejadian di masa 
lalu menjadi sebuah pembelajaran agar tidak terjadi lagi 
di masa depan.

 di akhir acara, diberikan penghargaan kepada 
para pemenang lomba, yaitu tim operasi Produksi Pa
luh Tabuhan Timur (PTT) sebagai juara pertama, tim 
ope rasi produksi Paluh Tabuhan barat (PTb) sebagai 
juara kedua. Sementara juara iii tim dari pemeliharaan 
ii.MP PEP P.SUSU

JAKARTA - Pj. Presiden direktur Pertamina eP Syamsu 
alam melantik 183 pekerja baru PT Pertamina eP. lulusan 
Program bimbingan Profesi Sarjana adalah energi baru bagi 
perusahaan dalam mencapai visi menuju kelas dunia.

demikian kesimpulan acara pengukuhan pekerja baru 
di Pertamina learning center, jakarta, Selasa (24/5). Pada 
kesempatan tersebut, Syamsu alam menegaskan bahwa 
generasi muda agar  bisa membawa pembaruan dan 
semangat baru di Pertamina eP. lebih lanjut, Syamsu alam 
mengatakan bahwa seluruh pekerja Pertamina membawa 
citra perusahaan. oleh karena itu, imbuhnya, seluruh pekerja 
wajib menjaga citra perusahaan dan menegakkan gcg. 

Terkait dengan keselamatan kerja, Syamsu alam 
mengatakan bahwa aspek health, safety, and environment 
adalah harga mati yang harus dipenuhi.  “HSe adalah tang
gung jawab semua orang, bukan sematamata tanggung 

lulusan Bps pep, energi Baru Menuju kelas dunia
jawab fungsi HSe saja,” tegasnya. 

Pada kesempatan tersebut, Syamsu alam juga me
nekankan agar tata nilai perusahaan sincere, strong, dan 
Sensible yang mengandung nilainilai korporasi Pertamina 
keseluruhan agar dapat ditanamkan di dalam jiwa pekerja, 
dan dijalankan dengan sebaikbaiknya. 

Pada pelantikan tersebut, Syamsu alam mengukuhkan 
183 pekerja baru Pertamina eP. Sebagai lulusan terbaik best 
of the best adalah andrew Hariyanto (Humas). Selanjutnya, 
peserta terbaik dari masingmasing fungsi adalah  asri 
Puspitasari (eksplorasi), Mateos Yordan Yeremia naiola 
(eksploitasi), ronald Soebijanto(Teknik PF), ranggi atrya 
(HSe), Wilo anggoro (PMr), risang dipta Permana (ScM), 
Marchelina cindy kumala Hayati (Hrd), Pandjie galih 
anoraga (Humas), Widya Permana kusuma (MdgTi).MP 

PEP

JAKARTA - ubeP lirik menye
lenggarakan workshop Sistem 
Sinergi optimalisasi Produksi 
(SSoP). Program SSoP per
tama kali merupakan suatu 
metode penggambaran ke
giatan produksi secara ber
samasama untuk mengetahui 
potensi dan batasan yang ada 
guna mendapatkan produksi 

minyak secara optimal di 
lapangan tua.

gM ubeP lirik iPn bam
bang Setiawan menegaskan 
bahwa workshop tersebut 
di laksanakan, pada (9/5). 
bam bang mengatakan bahwa 
hasil SSoP nantinya akan 
ditindaklanjuti sebagai salah 
satu upaya untuk pe ningkatan 

produksi dan pe nambahan 
cadangan baru di ubeP lirik. 
“namun demikian, dalam 
pelaksanaannya kami tetap 
mengutamakan aspekaspek 
keselamatan kerja,” ujarnya 
di jakarta (23/5). 

Hasil dari pelaksanaan 
kegiatan SSoP dipre sentasi
kan oleh koordinator Tim 
SSoP ubeP lirik di depan 
m a n a j e m e n  P e r t a m i n a 
eP. dalam presentasi ter
sebut dipaparkan bahwa 
berdasarkan hasil evaluasi 
Tim, masih terdapat peluang
peluang untuk peningkatan 
produksi eksisting di ubeP 
lirik sebesar 640 boPd. 

Peluang tersebut bisa 
di  dapatkan dari pekerjaan 
stimulasi, reaktivasi,dan 
re  parasi, serta pemboran 
sisipan yang berpotensi me
nambah cadangan upside 
potential dari Formasi kelesa 
di struktur Sago sebesar 
16,73 MMSTb, lapisan 
MlS sebesar 5,06 MMSTb 
dan basement sebesar 3,8 
MMSTb di struktur north Pulai 

(MbePT).
dalam pelaksanaan work

shop tersebut anggota tim 
ubeP lirik mempresentasikan 
gambaran subsurface, surface 
facility, wells, dan HSe. dis
kusi ini juga melibatkan tim 
chalenger yang terdiri dari 
beberapa fungsi, antara lain 
uTc (Upstream technology 
Cen t re ) ,  Trans fo rmas i , 
technical support, dan be
berapa senior Pertamina eP. 

kegiatan SSoP ini mem
berikan berbagai manfaat, 
antara lain semangat ke ber
samaan dalam group yang 
bekerja hingga malam dan 
memberikan ke sempatan 
kepada pe serta un tuk berpikir 
out of the box dalam melihat 
setiap permasalahan yang ada. 
un tuk melihat lebih jauh lagi 
permasalahan yang ada maka 
dilakukan pengungkapan 
fakta ke beberapa lokasi yang 
dikunjungi antara lain proyek 
Terminal buatan, Sumur serta 
fasilitas produksi di struktur 
north Pulai dan struktur Sago.
MPPEP
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tingkatkan keamanan dengan drill exercise isps Code
PLAJU  - PT Pertamina Marine regional ii Shipping 
menggelar latihan antisipasi aksi teroris dan kebakaran 
tanker di Terminal Khusus (Tersus) Migas Pertamina Refinery 
unit iii Plaju/Sungai gerong. latihan menghadapi ancaman 
yang mengganggu stabilitas keamanan pelabuhan tersebut 
dikemas dalam kegiatan Drill exercise the international ship 
and port Facility security (isps) Code 2011, kamis (26/5). 

acara ini dihadiri oleh Senior Vice President Marine 
Shipping Suhartoko, general Manager Pertamina ru 
iii irwan, kapolda Sumsel dan irjen Pol Hasyim irianto. 
Simulasi penanganan keamanan ini digelar dalam rangka 
meningkatkan keamanan pelabuhan dari aksi penculikan, 
penyanderaan, pembajakan, ancaman pengeboman, eva
kuasi dan lainnya.

“Pelaksaan drill exercise iSPS code 2011 ini merupakan 

SaT koPaSka (Satuan komando Pasukan katak) Tni al mengevakuasi 
korban yang cidera dengan helikopter Tni al, dalam Drill exercise isps Code 
2011 PT Pertamina (Persero) Marine regional ii Shipping.

kegiatan yang luar biasa, dan ini akan menjadi percontohan 
bagi pelabuhanpelabuhan Pertamina yang kegiatannya 
menerima export dan import. drill exercise code ini dilengkapi 
dengan kopaska (komando Pasukan katak) di bawah 
komando kolonel andi kriswanto” kata Senior Vice Presiden 
Marine Shipping Suhartoko.

Drill exercise isps Code 2011 melibatkan Tni al, Polri, 
Sar, adpel, Pertamina Marine region ii, dan Pertamina ru 
iii sebagai tuan rumah. acara ini diawali dengan apel Siaga 
operasi & Pembukaan exercise di dermaga 11 Plaju. 

latihan dimulai, adanya short Messages service (SMS) 
yang diterima oleh Manager Marine region ii selaku port 
Facility Security Officer  (PFSo), bahwa disinyalir akan ada 
gerakan sekelompok orang yang diduga akan melumpuhkan 
kegiatan bongkar muat minyak di Tersus Migas Pertamina 
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Plaju/Sungai gerong. 
atas informasi ini port security Committee (PSc) me

ningkatkan pengamanan dari Security level 1 menjadi Security 
level 2, hingga menjadi Security level 3 ketika Security Patroli 
darat melihat empat orang pria tidak dikenal meletakan 1 buah 
tas mencurigakan di dermaga 11 Plaju. Setelah dilakukan 
penelitian oleh petugas unit jiboM gegana SaT briMob 
Polda Sumsel, tas yang ditemukan di dermaga 11 berisi bom 
high explosive dan berhasil dijinakan.

Satu orang tersangka berhasil ditangkap oleh Petugas 
SaT Pol air Polda Sumsel. Tiga orang tersangka bersen
jata api melakukan perlawanan, berhasil dilumpuhkan dan 
ditangkap Petugas unit WanTeror gegana SaT briMob 
Polda Sumsel.

insiden keamanan ini mengakibatkan terjadinya kebakaran 
Tongkang SPiller  dan menumpahkan minyak di perairan 
kolam Tersus Migas Pertamina Plaju. Penanggulangan 
kebakaran dan Tumpahan Minyak Tier1 di Perairan dilakukan 
oleh Tim Tanggap darurat Pertamina Plaju/Sungai gerong dan 
tim Sar, kemudian evakuasi korban menggunakan helikopter 
dari baSarnaS di Sungai Musi.

aksi dilanjutkan dengan operasi pembebasan penyan
deraan MT canTik di lokasi ship to ship (STS) Muntok dan 
penangkapan kelima orang teroris berhasil dilakukan oleh 
Petugas SaT koPaSka (Satuan komando Pasukan katak) 
Tni al. kemudian mengevakuasi korban yang cidera dengan 
helikopter Tni al. latihan diakhiri dengan pemusnahan bom 
dari teroris oleh Tni al.MPwNR
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rp 5,6 Miliar untuk usu dan unimed

Metavia atau yang biasa disapa dengan sebutan Meta, 
merupakan seorang wirausaha perajin handmade. Produk
produknya berupa bed cover, cushion, hand bag, table cloth, 
bath towel dan lainlain. ibu rumah tangga yang menjahit 
sendiri produknya ini telah mengawali karirnya dari tahun 1994. 
namun saat tahun 1998, Meta memutuskan untuk berhenti 
sejenak dengan alasan karena anaknya membutuhkan 
perhatian lebih darinya. Maka setelah itu, ia berhenti dan 
memulai kembali pada tahun 2004.

Produknya yang kebanyakan adalah hasil jahit sendiri 
memang dirasa agak mahal. namun kualitasnya tidak dapat 
diragukan karena tiap produk benarbenar dikerjakan dengan 
teliti. bahan bakunya pada awalnya adalah kain sisa yang 
didapat dari pabrikpabrik, namun kini ia lebih memilih untuk 
membeli langsung. 

Harga yang ia patok untuk produknya bervariasi, tergan
tung dari tingkat kesulitan dan besarnya. Misalnya untuk 
sebuah bed cover yang terbuat dari katun, ia jual dari harga 
1 juta sampai yang paling mahal sekitar 4 juta rupiah. namun 

Keberuntungan Mengolah  Kain Perca
untuk dompet yang terbuat dari bahan satin menggunakan 
digital print, ia jual dengan harga 30 ribu. kemudian untuk 
tas, dijual dengan harga 250 ribuan.

Produksi yang bertempat di rumahnya sendiri, kini telah 
dibantu oleh enam pegawai. biasanya jika Meta mendapat 
pesanan yang banyak, ia akan meminta bantuan dari orang
orang yang berada cianjur untuk membantunya.

dalam membuat produknya, ia mengaku tidak mene
mui kesulitan yang sangat berarti. Selain karena bahan 
bakunya mudah didapat, ia juga menyenangi pekerjaan 
ini. diakuinya, kesulitannya hanya karena persaingan dari produk 
yang sejenis. Memang kini banyak yang juga menjual produk
produk ini, namun ia tak pantang menyerah. Persaingan ini justru 
membuat ia semakin meningkatkan kualitas produknya agar dapat 
bersaing dengan yang lain.

Meta mengetahui ada program mitra binaan Pertamina dari 
temannya. Melalui temannya yang juga adalah mitra binaan Per
tamina mengajak Meta untuk ikut bergabung. Setelah itu, Meta 
mencari tahu bagaimana caranya agar dapat menjadi bagian 

dalam mitra binaan 
Pertamina. Sekitar tiga tahun yang 
lalu, ia resmi menjadi mitra binaan Pertamina. Modal yang ia 
dapat dari Pertamina yaitu sebanyak 50 juta rupiah. banyak 
keuntungan yang ia dapat setelah menjadi mitra binaan 
Pertamina. Misalnya, diberikan modal dan juga kesempatan 
mengikuti pameranpameran. dengan mengikuti pameran, 
membuka kesempatannya untuk semakin mengenalkan 
produkproduknya dan juga memiliki banyak teman.MP

MEDAN – Sebagai ben
tuk tanggung jawab so sial 
Pertamina dalam pro gram 
Corporate social respon
sibility (cSr) kepada masya
rakat khususnya dunia pen
didikan, Pertamina mem
berikan bantuan pendidikan 
senilai rp 5,6 Miliar lebih 
kepada universitas Sumatera 
utara (uSu) dan universitas 
negeri Medan (unimed).

bantuan pendidikan  di 
universitas Sumatera utara 
(uSu)  berupa pembangunan 
gedung Fakultas ekonomi 
senilai rp 2 miliar, rp 1 mi
liar untuk bantuan  peralatan 
mini hospital di Fakultas ke
perawatan,  dan  rp 1 miliar 
untuk bantuan sistem informasi 
dan sarana penunjang serta 
renovasi ruangan untuk biro 
Pusat administrasi. Total ban
tuan untuk uSu senilai rp 4 
miliar.

Sedangkan di universitas 
negeri Medan (unimed) Fa
kultas Teknik Mesin, Per
ta mina ju ga memberikan 
bantuan berupa peralatan 
laboratorium teknik, 18 unit 
komputer, peralatan otomotif 

dan software Computer Nu
merically Controlled (cnc) 
dengan total nilai rp 1,6 
miliar. 

gM Fuel retail Marketing 
region i, gandhi Sriwidodo 
didampingi Senior analyst 
Perencanaan & anal isa 
SMe&Sr region i  edi bu
diarto dalam peletakan batu 
per tama pembangunan 
ge dung Fakultas ekonomi  
uSu, (26/5) meng ungkapkan 

bahwa Pertamina dengan 
universitas Sumatera utara 
dan universitas negeri Medan 
memiliki arti yang sangat 
penting. di satu sisi Pertamina 
sebagai buMn terbesar, the 
economy powerhouse milik 
bangsa indonesia, dan di 
si si lain uSu dan unimed 
me  ru pakan perguruan tinggi 
dengan reputasi baik.

Selain bantuan pem ba
ngun an fasilitas pendidikan, 

Pertamina juga telah melak
sanakan sejumlah program 
rutin lain seperti beasiswa, 
program edukasi melalui cer
das bersama Pertamina, 
Pertamina Goes to school 
hingga program peningkatan 
kompetensi kaderkader ter
baik perguruan tinggi me lalui 
olimpiade Sains nasional 
Perguruan Tinggi indonesia  
yang sukses terlaksana setiap 
tahunnya.MPFRM REG. I

rp 1,2 Miliar untuk 
Museum Gawitra
JAKARTA – dukungan Pertamina dalam mengedukasi 
dan membimbing masyarakat untuk mengetahui lebih 
dekat bisnis dan teknologi migas diwujudkan dengan 
membantu pengembangan Museum Migas graha Widya 
Patra (gawitra). Museum yang berlokasi di Taman Mini 
indonesia indah dan berdiri sejak tahun 1989 tersebut 
dibangun atas gagasan yang dicetuskan pada konvensi 
iPa tahun 1985.

karena itu dukungan Pertamina terhadap museum 
tersebut diwujudkan dalam bentuk bantuan dana pe
meliharaan dan pengembangan Museum Migas ga witra. 
Di antaranya pengadaan film dokumentar, pengadaan 
buku panduan, perlengkapan komputer dan laptop, 
tabung pemadam, portable fire pump, lcd proyektor, TV 
Flat, berbagai perbaikan diorama dan lainlainnya dengan 
total dana  rp 1,2 miliar lebih.

bantuan tersebut direalisasikan lewat program 
Corporate Social Responsibility (cSr) Pertamina sebagai 
komitmen perusahaan dalam meningkatkan pengetahuan 
industri migas kepada pengunjung Mu seum gawitra. 
bantuan cSr diserahkan oleh direktur umum Pertamina 
Waluyo kepada perwakilan pengelola Museum gawitra 
dr. Mujito yang disaksikan oleh dirjen Migas, evita H. 
legowo, dalam acara penutupan konvensi dan Pameran 
iPa ke35 di jakarta convention center, jumat (20/5). 

Melalui bantuan ini, maka Pertamina turut mendukung 
misi Museum Migas gawitra dalam melestarikan nilai 
kejuangan para perintis di bi dang Migas, melaksanakan 
bimbingan & edukasi mengenai perkembangan usaha 
& iPTek Migas dan menyebarluaskan informasi & citra 
positif peran industri migas serta melestarikan dan 
mengembangkan warisan budaya bangsa.MPIK
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Sejumlah Mahasiswa melakukan ujicoba praktek komputer bantuan Pertamina dalam program corporate Social re
sponsibility (cSr) di Smart lab Fakultas Teknik Mesin unimed.

cILAcAP - earth Day atau Hari bumi sedunia yang diperingati 
pada 22 april dimaksudkan untuk menginspirasi kesadaran 
dan penghargaan terhadap bumi dan lingkungan alam. Terkait 
dengan hal tersebut komunitas pecinta alam Pertamina cilacap 
Patrapala menggelar kegiatan bertajuk “resik resik kisik” , 
pada 24/4. Yaitu, kegiatan membersihkan pantai Teluk Penyu 
cilacap dari sampah sampah mulai  dari ujung selatan hingga 
pos obvitnas Pantai Teluk penyu yang berjarak sekitar 1 km.

aksi bersihbersih pantai ini diikuti oleh 25 anggota Patra
pala sambil mengajak kepada pengunjung pantai untuk ikut 
membersihkan dengan memungut dan mengumpulkan sam
pah dengan kantong yang dibawa. Hingga akhir kegiatan 
terkumpul 20 kantong sampah yang kemudian dibuang di 

patrapala rayakan earth day Bersihkan pantai Cilacap
TPa terdekat. 

ketua Patrapala Yuliusman mengungkapkan bahwa tujuan 
digelarnya kegiatan ini, selain untuk menjaga kebersihan ling
kungan juga untuk menumbuhkan rasa kepedulian lingkungan 
terhadap masyarakat. dikatakannya untuk membersihkan 
pantai tidak harus hanya pada momen hari bumi saja, tapi 
apabila kita melihat sampah dipantai kapanpun itu hendaknya 
mengambil dan membuang sampah pada tempatnya.

lebih jauh Yuliusman berujar bahwa Patrapala akan te rus 
menggelar kegiatan serupa pada peringatan harihari ling
kungan lainnya. MPRU IV
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