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JAkArTA – Target Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan (RKAP) 2011 yang ditetapkan peme
rintah, dipaparkan Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan pada saat Town Hall Meeting di Kantor 
Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (18/2).

Lebih lanjut Karen mengatakan pemaparan ini 
tak hanya dilakukan di Kantor Pusat, tetapi akan 
dilanjutkan dengan sosialisasi oleh jajaran direksi 
yang akan turun langsung ke unit bisnis dan operasi 
Pertamina. “Ini dilakukan untuk lebih memperjelas 
tujuan dan target operasi perusahaan di tahun 2011 
kepada seluruh pekerja,” lanjutnya.

Menurut Karen, dari beberapa stakeholders 
hingga saat ini masih menginginkan Pertamina 
men jadi perusahaan kelas dunia dan juga sebagai 
penyedia energi yang unggul baik dari sisi operasi 
hulu maupun operasi hilirnya.

Untuk itu lanjutnya, ada dua tema yang layak 
diterapkan di Pertamina, yaitu aggressive in up
stream dan profitable in downstream. Untuk hu
lu keagresifannya memang sangat diperlukan 
se karang ini melihat semakin pentingnya upaya 

Dukungan dan partisipasi seluruh pekerja 
sangat diharapkan agar perusahaan mampu 
mencapai target laba sebesar rp 17,7 triliun 
dan belanja modal sebesar rp 37,1 triliun yang 
telah ditetapkan dalam rkAP 2011. Berbagai 
langkah strategis diambil untuk memberikan 
hasil maksimal.

menjamin sumber energi demi kelangsungan bisnis 
dan demi kepentingan nasional. Sementara itu, untuk 
hilir sekarang ini harus lebih fokus untuk meningkatkan 
nilai perusahaan melalui bisnis yang terpercaya dan 
menguntungkan.

Di hulu sendiri, Karen mengatakan bahwa mela
kukan merger dan akuisisi memang sudah harus dila
ku kan karena itu merupakan opsi yang terbaik untuk 
meningkatkan produksi dan cadangan.

“Jadi rekanrekan di hulu, kalau memang sudah 
ada beberapa akuisisi di daerahdareah yang memang 
sekarang ini banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan 
minyak, seperti Iraq, Sudan, Qattar, Angola, dan Nigeria 
harus mampu bersaing dengan perusahaanperusahaan 
minyak yang telah eksis,” tegasnya.

Selain itu, ada beberapa faktor keberhasilan yang 
dibutuhkan di hulu, yaitu pertama, manajemen proyek.
Ada beberapa proyek yang belum memberikan IRR yang 
sesuai diinginkan. Contohnya, Pondok Tengah, Pagar 
Dewa, dan Cepu itu mungkin yang harus dievaluasi 
kem bali.

“Sebagai perusahaan besar hulu, Pertamina harus 
memiliki budaya manajemen proyek yang kuat, dimulai 
dari perencanaan yang teliti sampai dengan kemampuan 
eksekusi yang berorientasi terobosan,” kata Karen.

Kedua, masalah pendanaan. Kesenjangannya 
ada lah memang kapasitas Pertamina untuk investasi 
dibatasi oleh pemerintah karena investasi ini belum 
selesai dengan yang diharapkan returnnya dan salah 
satu karena kita belum bisa meleverage cadangan 
migas dalam negeri, beda dengan perusahaan lain 

karena reserve nya dari KPS belum bisa kita pakai 
untuk meminjam sebagai cadangan di luar.

Ketiga, mengenai teknologi dan keahlian hulu; 
Pertamina membutuhkan keahlian yang andal 
pada bidang geologi, geofisika, dan reservoir untuk 
mendukung peningkatan produksi dan mengurangi 
resiko ekplorasi.

“Untuk memperoleh hasil yang cepat, kalau perlu 
menghire ahli GGR sangat direkomendasikan. 
Apa lagi yang sudah mempunyai pengalaman meng
operasikan lapangan yang sulit dan berisiko. Sebagai 
contoh, Pertamina mempunyai PHE West Java yang 
merupakan aset yang baik untuk kita belajar dan 
masih bisa kita besarkan lagi tingkat produksinya,” 
cetus Dirut.

Sementara itu, faktor keberhasilan yang dibutuhkan 
di hilir, yaitu refining competitiveness; pada periode low 
margin hanya kilang yang bertipe high conversion dan 
fleksibel yang akan bertahan. Trading dan Storage; 
untuk mendapatkan harga yang lebih baik, dibutuhkan 
trading di region yang kuat, dan crude feedstock; 
untuk mengamankan feedstock pada masa yang akan 
datang, kilang harus mampu mencari alternatif crude 
di pasar. Crude blending juga merupakan alternatif 
yang baik untuk meningkatkan alternatif crude.

“Untuk keberhasilan itu semua, perlu adanya 
kon sistensi dari seluruh kalangan, baik itu pekerja 
maupun pimpinan di Pertamina. Karena tanpa adanya 
sinergi yang berkesinambungan satu dengan lainnya, 
pencapaian target perusahaan yang telah ditentukan 
tidak akan berhasil diwujudkan,” tegas Karen.MPNDJ

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi  direksi lainnya 
berbicara mengenai target RKAP 2011 pada Town Hall  Meeting  di 
hadapan pekerja Kantor Pusat, Unit Operasi dan Anak Perusahaan.
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momentum mengubah 
pola pikir
PENgANTAr rEDAkSI :

Bagi Pertamina, kebijakan 
pembatasan BBM subsidi 
adalah momentum untuk 
mengubah pola pikir. Sekarang 
sudah tidak bisa mainmain. 
Budaya harus berubah. Semua 
lini harus siap di tengah 

pasar yang kian kompetitif.  Demikian diungkapkan  
Direktur Pemasaran dan Niaga, Djaelani Sutomo 
saat diwawancarai  Media Pertamina awal Februari lalu.  
Menurutnya, Pertamina tidak perlu takut. “Kita harus 
fight.  Berikan mutu dan layanan yang terbaik kepada 
konsumen,” tegasnya. 

Sejumlah alasan disampaikan pemerintah, terkait 
rencana diberlakukannya kebijakan pembatasan BBM 
bersubsidi. Subsidi yang tidak tepat sasaran lantaran 
banyak dinikmati kalangan mampu, beban subsidi yang  
terus meningkat kian membebani negara. Langkah 
yang dikaji pemerintah sejak akhir tahun 2010 ini, telah 
memasuki tahap sosialisasi.

Lima kelompok kerja dibentuk, dan telah bekerja. 
Yakni kelompok kerja operasional, sosialisasi, hukum, 
pengawasan, dan sosial ekonomi. Pertamina didapuk 
sebagai kelompok kerja operasional, yang bertugas 
mempersiapkan saran dan fasilitas penunjang, 
khususnya di Jabodetabek – wilayah yang menjadi 
sasaran pertama pemberlakuan pembatasan BBM 
bersubsidi per 1 April 2011.

Berkaitan dengan kebijakan ini, Pertamina telah 
menyiapkan sarana dan fasilitas Pertamax di SPBU 
melalui alih produk (tank cleaning) ke Pertamax, 
investasi tangki pendam, penyiapan sarana dan 
fasilitas di Depo, serta menambah modal kerja sebagai 
antisipasi meningkatnya konsumen BBM Non Subsidi.

Tim di Pertamina sudah berjalan, dan 
perkembangannya menunjukkan arah kesiapan. Dari 
720 SPBU di Jabodetabek dimana pada awalnya hanya 
sekitar 510 SPBU saja yang menjual Pertamax, kini 
data terakhir tanggal 13 Februari 2011, sudah mencapai 
610 SPBU menjual Pertamax, atau sekitar 86 persen 
siap. 

Sementara untuk sarana fasilitas Depo untuk 
Region III sudah ada 7 lokasi Depo yang siap menjual 
Pertamax. Sebagian besar produknya akan keluar 
dari terminal BBM Plumpang, Cikampek, dan Tanjung 
Gerem. Sementara kapasitas tangki timbun sudah 
ditingkatkan dan  disiapkan oleh bagian distribusi.

Di internal Pertamina sendiri, juga dibuat tim. 
Selain mengurusi kesiapan sarana  fasilitas, kesiapan 
SPBU, ada juga tim marketing. Tim marketing ini 
sangat penting,  sebagai antisipasi agar saat aturan 
diberlakukan konsumen tidak lari ke kompetitor. Hal 
ini bisa terjadi, karena masyarakat dengan berbagai 
alasan merasa sakit yang kemungkinan sasarannya 
akan ke Pertamina. “Kami tak ingin ini terjadi, makanya 
kita harus mempersiapkan segalanya dengan baik dan 
matang, “paparnya. 

Masalah marketing tentu saja tidak akan mengubah 

strategi bisnis Pertamina secara keseluruhan. Tetapi 
perlu pemahaman lebih dari aspek konsumennya. 
Karena pada saatnya nanti konsumen akan memilih BBM 
Non Subsidi produk manapun, termasuk milik kompetitor 
asing.  Masyarakat kita masih terbiasa dan bangga 
menggunakan produkproduk branded alias berbau 
asing, hanya sekedar untuk mendapatkan image. 

Karena itulah Pertamina telah merancang dan 
menyiapkan image brand BBM Non Subsidi yang lebih 
mengena, dan lebih dekat dengan konsumen. Kami 
telah melakukan Focus Group Discussion (FGD) tentang 
apaapa saja yang diinginkan konsumen, dan ini menjadi 
bekal untuk membuat image produk BBM non Subdisi 
kita ke depan. Kami juga merancang promo atau layanan 
khusus seperti apa saja yang diinginkan konsumen. Kita 
cari peluangpeluang lain. 

Yang pasti kebijakan pembatasan BBM subsidi ini 
menjadi momentum bagi Pertamina untuk mengubah 
pola pikir yang lebih melihat dari sisi kebutuhan 
konsumen.  “Ini yang sangat signifikan mindset kami, 
yaitu saya dan tim. Karena kenapa? Karena ini sudah 
tidak bisa mainmain, budayanya harus berubah. Pasar 
sudah mulai kompetitif selayaknya BBM industri sehingga 
kita harus mengaiskais setiap liter yang musti dijual. 
Karena tanpa itu kita tidak mungkin lagi mendapatkan 
volume yang besar dengan mudahnya,”jelas pria yang 
akrab disapa Pak Djay ini. 

Sehingga semuanya harus berubah, karena tanpa 
merubah pola pikir, Pertamina tak bisa eksis lagi. Eranya 
riil marketing, dimana yang tidak kuat akan terpinggirkan 
dengan sendirinya. Kita harus fight.

Dari sisi persaingan sejumlah komptetior asing 
dipastikan akan segera mengembangkan SPBUnya dan 
mulai merambah ke ibukota propinsi. Ada satu kompetitor 
yang kita anggap paling agresif, meski mereka tidak akan 
mengambil ceruk pasar lebih dari 30 persen. Namun 
demikian, mereka termasuk kuat di sisi retail yang harus 
diantisipasi sejak dini. Jangan sampai kita takluk, karena 
kuncinya adalah memberikan terbaik kepada konsumen. 

Bagaimana caranya? Salah satunya Pertamina harus 
mengembalikan lagi format Pasti Pas, dan mengcreate 
yang baru. Sehingga apa yang diberikan dari layanan 
Pasti Pas ini bukan menurun, tetapi meningkat dan 
berkorelasi pada citra SPBU Pasti Pas.

Sejumlah strategi juga disiapkan mulai dari 
distribusi, pelayanan, dan memberikan yang terbaik bagi 
pengusaha SPBU. Jika pengusaha SPBU happy, mereka 
akan melayani konsumen dengan baik, dan tentu saja 
menjadi keuntungan tersendiri ketika konsumen tetap 
loyal pada Pertamina. 

Jika semua terlaksanan dengan baik, pemberlakukan 
kebijakan pembatasan bbm subsidi akan menjadi 
kesempatan/opportunity bagi Pertamina untuk menjual 
produk bbm non subsidi secara maksimal. Seperti 
diketahui Pertamina selama ini terbebani dengan margin 
BBM PSO yang kurang menguntungkan. Tentunya saat 
kebijakan berjalan, Pertamina berharap Pertamax lebih 
diterima masyarakat, profit akan naik. Dan menjadi 
sangat  positif bagi Pertamina.MPNDJ/DSU
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Editorial

Baby Day Care di kantor, kenapa tidak?membangun sinergi, 
tingkatkan kinerja

AMITYA BUDI kOESNOWADI
Asisten Manager General Ledger

Setelah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 
(RKAP) Pertamina tahun 2011 disetujui oleh 
Kementerian BUMN, Pertamina mulai merealisasikan 
semua targettargetnya. Ada dua agenda besar 
yang harus dilaksanakan Pertamina seperti halnya 
perusahaan migas sejenis lainnya, yaitu agresif dalam 
pengembangan bisnis hulu dan pengelolaan bisnis hilir 
yang menguntungkan.   

Perlu digarisbawahi bisnis hulu akan menjadi titik 
fokus strategi setelah melihat semakin pentingnya 
upaya menjamin sumber energi demi kelangsungan 
bisnis dan kepentingan nasional. Seperti yang 
diungkapkan Dirut Pertamina Karen Agustiawan pada 
saat Town Hall Meeting, Jumat (18/2).  Saat ini energi 
security ada dipundak Pertamina dan ini harus menjadi 
kesadaran seluruh pekerja Pertamina.

Hal itu harus dibuktikan dengan terus menciptakan 
pertumbuhan berkelanjutan dengan meningkatkan 
produksi dan mengamankan cadangan minyak 
yang ada. Sektor hulu menjadi tumpuan untuk 
mengoptimalkan produksi dan meningkatkan cadangan 
demi ketahanan energi dalam negeri, yang menjadi 
tugas EP, Cepu, dan PHE.

Sementara itu, di hilir harus lebih fokus kepada 
peningkatan nilai perusahaan melalui bisnis hilir yang 
terpercaya dan menguntungkan. Seperti Pengolahan 
yang akan merealisasikan proyek RFCC dan Bluesky 
Cilacap dan meningkatkan kompleksitas kilang. 
Sementara di Pemasaran Niaga akan meningkatkan 
potensi petrokimia, menggenjot pemasaran pelu mas, 
mendongkrak penjualan Pertamax lewat program yang 
sudah digulirkan, perkapalan dengan adanya tanker 
baru harus berorinetasi bisnis, dan lainlain. 

Investasi lewat merger dan akuisisi merupakan opsi 
terbaik untuk meningkatkan produksi dan cadangan. 
Terlihat jelas dari rencana investasi Pertamina dimana  
melalui merger dan akuisisi mendapat porsi 70 persen.

Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam 
satu tahun kedepan agar Pertamina bisa mencapai 
target yang telah diamanahkan Pemerintah, baik dalam 
belanja modal sebesar Rp 37,1 triliun dan laba sebesar 
Rp 17,7 triliun. Target yang menjadi tanggung jawab 
bersama insan Pertamina untuk direalisasikan.

Untuk menjamin pencapaian RKAP 2011 itu 
diperlukan dukungan dari seluruh pekerja Pertamina. 
Membangun sinergi dan bekerja sama dalam 
melaksanakan masingmasing peran terhadap target 
kinerja,untuk mencapai target perusahaan berupa laba 
sebesar Rp 17, 7 triliun.

Namun dukungan tersebut tak akan ada artinya 
jika tidak ada 
role model dari 
pimpinan. Untuk 
itulah jajaran 
pimpinan akan 
terus melakukan 
cascading KPI 
dan rencana 
kerja secara tepat 
dan konsisten 
kepada seluruh 
jajarannya. 
Dengan langkah 
ini otomatis akan 
membangun 
kesadaran dan 
peran serta aktif 
para pekerja 
guna mendukung 
pencapaian target.  
MP

Beberapa tahun terakhir, Pertamina terus melakukan rekrutmen 
pekerjapekerja yang berusia muda, baik yang masuk melalui BPA, 
BPS, maupun tenaga ahli. Tenagatenaga muda ini banyak yang 
baru memulai kehidupan berumah tangga. Sebagian besar dari 
pekerja wanita masih memiliki bayi atau balita serta sebagian lainnya 
tengah menantikan kelahiran buah hati mereka.

Sebagai bentuk totalitas dalam bekerja, baik pekerja pria 
maupun wanita harus menunjukkan performa dan standar kerja 
yang tinggi. Bagi pekerja pria, membina rumah tangga dan men
dapat kan momongan, mungkin tidak terlalu banyak mem pengaruhi 
kebiasaan seharihari. Saat di kantor mereka tetap pada schedule 
hariannya. Yang berubah hanyalah ditambah waktu bermain 
dengan anak di rumah. Tapi bagi pekerja perempuan, memiliki 
mo mongan berarti mengubah banyak hal. Mulai dari kebiasaan 
bangun lebih pagi dari sebelumnya, sampai jadwal tidur malam 
yang berubah drastis. Di siang hari pun, ketika berada di kantor 
pikirannya bercabang memikirkan pekerjaan dan anak serta 
membagi waktu antara pekerjaan dan memerah ASI (bagi yang 
masih menyusui). Terlebih lagi saat disibukkan dengan rapat atau 
mendekati deadline pekerjaan, hal ini menjadi dilema bagi para 
wanita pekerja. Terkadang bekerja overtime menjadi pilihan yang 
tidak bisa dihindari, sementara anak yang masih bayi atau balita 
me nunggu di rumah.

Dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup yang semakin meningkat 
karena memiliki mo mongan, aktualisasi diri, membuat bangga 
kedua orang tua serta mengamalkan ilmu yang diperoleh saat 
di bangku kuliah, menjadi dasar sebagian besar pekerja wanita 
memutuskan untuk tetap bekerja. Ada yang menitipkan anak pada 
orang tua atau mertua, namun tidak jarang yang pada akhir nya 
mengandalkan jasa baby sitter atau pembantu. Sebenarnya, kalau 
langsung cocok dengan cara kerja baby sitter atau pembantu, tentu 
hal ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi kendala adalah jika 
baby sitter  atau pembantu tidak amanah dan mampu mengerjakan 
tugasnya dengan baik. Misalnya, akhirakhir ini sering terjadi kasus 
penculikan bayi/anak dan maraknya kasus penganiayaan pada 
bayi/anak yang dilakukan oleh pe ngasuhnya sendiri. Pemikiran 
inilah yang menyebabkan orang tua merasa waswas dengan 
kon disi anak mereka di rumah. Belum lagi bila pekerja wanita 
harus meninggalkan bayi yang masih membutuhkan ASI (Air Susu 
Ibu), dimana ASI adalah hak setiap bayi yang juga tertuang dalam 
rekomendasi WHO, UNICEF, AAP dan IDAI. 

Bagi pasangan suami istri terutama pasangan keluarga muda, 
masih banyak ma salah rumah tangga lainnya yang bisa memicu 
pertengkaran terkait pengasuhan anak. Padahal mereka, khususnya 
pekerja wanita, sangat menginginkan dapat mengasuh buah hati 

tanpa harus me ninggalkan rutinitas pekerjaan kantor.
Saat keduanya harus bersinergi antara pekerjaan kantor dan 

harmonisasi hubungan orang tua  anak, realisasinya tidaklah 
mudah. Namun, ketika kantor atau perusahaan “mau” dan “mampu” 
membaca kebutuhan pekerja dengan memberikan fasilitas khusus 
ruang penitipan anak (baby day care), hal itu dapat menjadi nafas 
segar bagi pekerja, khususnya bagi pekerja wanita yang baru 
melahirkan.

Di Jakarta, sudah banyak perkantoran yang menyediakan 
tempat penitipan anak. Seperti di Perkantoran Mega Kuningan, 
Gedung Manggala Wanabakti, dan Departemendepartemen 
Pemerintahan. Untuk lingkungan perkantoran swasta seperti di 
Sudirman dan Kuning an, kebutuhan layanan baby day care dijadikan 
lahan bisnis untuk mem buat tempat penitipan anak. Minimal layanan 
ini menjadi jawaban bagi para orang tua agar nyaman dalam bekerja 
tanpa rasa waswas. Bahkan sebuah penitipan anak menawarkan 
layanan monitor CCTV dan internet bagi orang tua yang ingin melihat 
langsung kondisi anaknya melalui teknologi tersebut.

Untuk sebuah perusahaan besar, sudah selayaknya bila 
Pertamina juga memberikan fasilitas penitipan anak untuk para 
pekerjanya. Salah satu keuntungan yang dapat diperoleh bagi 
jajaran manajemen Pertamina, hal ini bisa memaksimalkan 
performa kerja pekerja wanita dengan penitipkan anaknya di kantor. 
Mengapa? Karena sang ibu bisa lebih fokus dan tenang dalam 
bekerja, tidak sering ijin pulang untuk mengantarkan ASI perahan/
menyusui atau sebagainya. Dengan menitipkan bayinya di baby day 
care, sang ibu dapat dengan mudah meng antarkan/memberikan ASI 
dan yakin bahwa bayinya dirawat dengan benar.

Dengan kata lain, orang tua dapat bekerja lebih baik dan bisa 
dengan mudah mengontrol keadaan puteraputerinya. Secara 
tidak lang sung, perusahaan juga ikut mengupayakan terciptanya 
hubungan yang harmonis antara sang ibu dengan buah hatinya. 
Seperti yang kita ketahui bahwa golden age pada anak tidak akan 
pernah terulang dan pada masa itulah dibutuhkan keterikatan batin 
antara ibuanak untuk membentuk manusia yang unggul sebagai 
generasi penerus bangsa.

Semoga tulisan singkat ini dapat direalisasikan dengan 
didirikannya “Pertamina Baby Day Care” di perusahaan yang kita 
cintai ini. Bagi sebagian orang mungkin hal ini terlihat sepele, 
tapi pengasuhan yang benar terhadap anak di tahuntahun 
awal kehidupannya menjadi modal awal dan salah satu faktor 
keberhasilan anak tersebut di kemudian hari.•
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energi mini simposium 
2011 di rU iV

erp Champion & Change agent 2010 : 
Wujudkan Optimalisasi 
sistem erp

Direktur Umum Waluyo memberikan penghargaan kepada Manajer Interated Supply Planning Rachmawaty A.R sebagai 
salah satu ERP Champion tahun 2010.

april 2011, tt Baubau siap Operasi

CILACAP - “Permasalahan energi masih menjadi 
topik utama dalam proses pengolahan, mengingat 
kon tribusi biaya energi ini masih menjadi bagian yang 
terbesar dalam komponen biaya operasi proses kilang. 
Terkait hal tersebut perlu dibentuknya Tim Energi yang 
berperan aktif membuat program penekanan  pemakaian 
energi,” papar Dadi Sugiana Manager Engineering & 
Development RU IV Cilacap saat mengawali Energi Mini 
Simposium di Hotel Griya Patra pada Rabu, (19/1).

Diselenggarakannya Energi Mini Simposium ini, 
selain bertujuan untuk menindaklanjuti Road Map 
Refinery Fuel juga sebagai evaluasi pencapaian energi 
tahun 2010 beserta hambatannya. Termasuk membuat 
rencana untuk menggali kembali inisiatifinisiatif 
yang dapat dijalankan di tahun 2011 dalam rangka 
mengoptimalisasi pemakaian energi.

Sementara GM RU IV Cilacap Bambang Harijanto 
mengharapkan terbentuk kesa maan per sepsi dari 
masingmasing fungsi/bagian me ngenai program pe
nekanan pemakaian energi, baik dari sisi operasi, 
ekonomis maupun pengaruhnya terhadap mechanical 
integrity. “Di tahun ini juga akan diberlakukan salah satu 
parameter pemakaian energi, yaitu Energy Intensity 
Index (EII),” ujar Bambang.

Energi Mini Simposium diselenggarakan oleh OPI 
bekerja sama dengan fungsi HR Area ini  mengambil 
tema, “Jadikan Hemat Energi Sebagai Bekal Memasuki 
Kompetisi Global”. 

Selain diikuti oleh beberapa tim managemen ener gy 
mini symposium juga diikuti lead of, pengawas sarana, 
pengawas jaga dari fungsi proses, fungsi pemeliharaan 
dan fungsi keandalan RU IV atau yang terkait dengan 
program penekanan pemakaian energi.MPrU IV
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berikan penganugerahan 
berupa penghargaan En
terprise Resource Planning 
(ERP) Champion dan ERP 
Change Agent of the Year 
2010  kepada 13 pekerja di 
level Manajer hingga Vice 
President atas dedikasinya 
meningkatkan kualitas proses 
bisnis di dalam MySAP melalui 
sistem ERP. 

Penghargaan di se   rah
kan Direktur Umum Waluyo 
dan Direk tur Ke uang an M. 
Afdal Bahaudin sebagai sua
tu rangkaian penting dari 
ke giatan CSS dalam konteks 
untuk meng optimalkan utilisasi 
MySAP. Penyeleksiannya 
dila kukan oleh tim Integrated 
Change Management (ICM). 

“Ini adalah apresiasi ter
hadap kontribusi yang mem
buat sistem ERP Pertamina 
berjalan dengan baik. Jika ini 
sudah menjadi culture maka 
optimalisasi penggunaan sis
tem ERP akan bisa terwujud,” 
ungkap Waluyo di Kantor Pu
sat Pertamina, Selasa (1/2). 

Lebih lanjut Waluyo menilai 
dengan adanya sistem ERP 
ini maka laporan keuangan 
sampai bulan Oktober bisa 
selesai dan ini sebagai lang
kah awal, sehingga untuk 
seterusnya datadata yang 
ada di sistem ERP bisa mem
berikan masukan ke bisnis 
intelegent. 

Dalam kesempatan ter
sebut Direktur Keuangan M. 
Afdal Bahaudin mengatakan 
penghargaan ini harus bisa 
memacu agar lebih baik lagi 
ke de pannya 

“Dengan adanya sistem 
ERP ini bisa memberikan 
manfaat besar dalam pem
berian sistem informasi dan 
data untuk proses pengam
bilan keputusan yang strategis 
bagi perusahaan,” ungkap 
Afdal.

Menurut SVP CSS Bur
hanuddin A.E, penilaian ter
sebut berdasarkan atas peran 
aktif dalam mendorong pekerja 

di lingkungannya agar dapat 
meningkatkan kualitas data 
dan meminimalisasi backlog 
serta melakukan upayaupa
ya perbaikan proses bisnis 
di dalam MySAP serta mem
bantu permasalahan yang 
dihadapi oleh masingmasing 
fungsi. 

Impact faktual yang di
berikan oleh para penerima 
penghargaan ini adalah telah 
terjadi nilai penurunan backlog 
data, implementasi negative 
stock not allow, pencatatan 
arus minyak menjadi lebih 
baik dan implementasi In
ter Company Transaction 

(ICT) juga menjadi lebih 
baik, sehingga perusahan 
da pat menyajikan laporan 
keuangan dengan benar 
dan pengambilan keputusan 
menjadi lebih cepat melalui 
suatu sistem.

Di samping itu, informasi 
keuangan yang benar juga akan 
memudahkan perusahaan 
da lam mendapatkan dana 
dari berbagai sumber, serta 
transaksitransaksi Pertamina 
ke stakeholder juga akan 
dilakukan dengan tepat serta 
kebutuhan modal kerja jangka 
pendek.MPIk

 

BAUBAU - Meski sudah 
hampir 100 persen kondisi 
fisik Terminal Transit (TT) 
Baubau Sulawesi Tenggara 
terselesaikan, Direktur Pe 
masaran dan Niaga Perta
mina Djaelani Sutomo me 
nekankan agar mega pro yek 
ini bisa segera di ram pungkan 
dalam waktu dekat dan bisa 
dioperasikan. Hal tersebut 
di ungkap saat kunjungannya 
meninjau pembangunan TT  
Bau bau pada 3 Februari 2011  
la lu.

“Pembangunan TT harus 
diram pungkan secepatnya 
agar pengoperasiannya bisa 
segera terealisasikan. Dan 

jika memungkinkan sebelum 
April sudah bisa rampung 
dan bisa melayani kebutuhan 
energi di Kawasan Timur 
In do nesia,” terang Djaelani 
di sela kunjungannya yang 
didampingi General Manager 
Fuel Retail Marketing Region 
VII, Ferdy Novianto, Direktur 
Utama Krakatau Stell Azwar 
Budjang dan Walikota Bau
Bau MZ. Amirul Tamim.

Sesuai dengan komitmen 
antara Pertamina dengan 
Pemerintah Kota Baubau, 
pembangunan TT yang su
dah memasuki tahap akhir 
akan diresmikan bersamaan 
dengan perayaan hari ulang 

tahun Provinsi Sulawesi 
Tenggara.

Hasil pantauan di lapangan, 
Djaelani mengemukakan jika 
pembangunan infrastruktur 
utama TT seperti tangki pe
nampung minyak, pelabuhan 
bongkar muat, pipa instalasi 
sudah selesai dikerjakan, 
ting gal menunggu proses 
finishing.

“Pengerjaan proses fi
nishing ini cukup rumit, ti
dak seperti pembangunan 
awal infrastruktur lain ka
rena pengerjaannya harus 
teliti. Kami harapkan pihak 
kontraktor PT. Krakatau 
Stell bisa menyelesaikan 

pe nger jaannya sesuai batas 
waktu yang sudah disepakati 
bersama,” ujarnya.

Djaelani menambahkan, 
Terminal Transit ini akan 
men dapatkan pasokan dari 
kilang minyak Balikpapan 
dan kilang minyak Balongan 
di Kalimantan Timur, dan be
berapa kilang minyak lainnya 
di Indonesia.

“Dengan beroperasinya 
Terminal Transit BBM yang 
berkapasitas sebesar 100.000 
kiloliter ini nantinya akan 
meningkatkan ketahanan stok 
BBM secara nasional,” jelas 
Djaelani.MPPMS rEg. VII

Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo ketika inspeksi di Dermaga 
6500 DWT.
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BADAk NgL rAMBAH JASA 
PENgELOLAAN kILANg MIgAS
JAkArTA  (Kontan) - Berbekal pengalaman sejak tahun 
1970an sebgai pengelola kilang gas alam cair atau 
liquefed natural gas (LNG), PT Badak NGL berniat untuk 
melakukan ekspansi bisnis dengan membuka bisnis jasa 
operasional dan pemeliharaan kilang minyak dan gas 
(migas). Presiden Direktur PT Badak NGL Hanung Budya 
mengungkapkan, SDM dan teknologi yang dimiliki PT 
Badak NGL sudah diakui oleh industri kilang baik di dalam 
maupun luar negeri. Di dunia, kata Hanung, kilang Badak 
NGL yang dikenal sebagai kilang gas LNG yang paling 
efisien. Selama ini, Badak NGL mampu memproduksi 
LNG dengan ongkos produksi US$ 0,192 sen per juta 
british thermal unit (mmbtu). Sebagai upaya ekspansi, 
Badak NGL akan mengikuti tender pengelolaan kilang 
terapung milik SAC Petroras di Brazil. “Kalau menang, 
kami akan menjadi operator di lang ini,” ujar Hanung.

PP Cost reCovery UNTUNgkAN 
INVESTOr
JAkArTA  (Investor Daily) -  Ketentuan mengenai 
penetapan besaran dan pembagian produksi minyak 
first tranche petroleum  (FTP) dalam PP No. 79 tahun 
2010 tentang cost recovery  dinilai tidak akan merugikan 
investor. Bahkan, pasalpasal mengenai FTP tersebut 
tidak akan menimbulkan ketidakpastian investasi 
untuk investor migas. Direktur Pembinaan Usaha Hulu 
Ditjen Migas Kementeriam ESDM Eddy Hermantoro 
mengatakan, FTP itu bersifat tetap karena tertuang 
dalam kontrak dan atas persetujuan kontraktor. Menurut 
Eddy, penetapan menganai FTP ini telah diinformasikan 
saat bidding  berlangsung, sehingga kontraktor telah 
mengetahui adanya ketentuan tersebut. “Ketentuan FTP 
sudah ditetapkan dalam kontrak yang ditandatangani. 
Ksami tidak akan mengubahnya. Sebelum tender, ada 
bid document, kami berikan info drafnya sudah tertera 
FTPnya 10 persen. Kalau Anda setuju silakan diambil. 
tapi kalau tidak, ya sudah. Kalau ditandatangani berarti 
mereka setuju kan? Dan itu tiadak akan berubah,” ujar 
Eddy. FTP adalah sejumlah minyak mentah dan atau gas 
bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja (WK) dalam 
satu tahun kalender yang dapat diambil dan diterima oleh 
Badan Pelaksana dan atau kontraktor dalam tiap tahun 
kalender sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi 
dan penanganan produksi.MPrO

pertamina dan polda Babel intensif awasi BBm subsidi
PANgkAL PINANg - Jajaran 
Kepolisian Daerah Provinsi 
Bangka Belitung (Babel) 
berkomitmen penuh dan tidak 
pandang bulu untuk menga
mankan penyaluran dan 
penggunaan BBM bersubsidi 
di provinsi Ke37  Indonesia 
tersebut. Hal itu diungkapkan 
Ka polda Babel, Brigjen (Pol)
Rum Murkal kepada Staf 
Ahli Direktur Pemasaran 
Pertamina Suardji dan GM 
Fuel Retail Marketing Region 
II  Haris Budiarto (31/1) saat 
courtessy call Pertamina ke 
Kapolda Babel. 

Pertemuan tersebut juga 
dihadiri oleh Ketua His wana 
Migas Babel  Husni Syahrial, 
perwakilan Hiswana Migas 
Pusat  Ramli, serta jajaran 
Polda Babel.

Dalam pertemuan terse
but, Polda dan Pertamina 

berupaya meningkatkan 
ker  ja sama intensif dalam 
mengatasi penyalahgunaan 
BBM bersubsidi di Bangka 
Belitung yang akhirakhir ini 
menyita perhatian. 

Diketahui, penyalah gu
naan ini telah banyak me
rugikan masyarakat yang 
be narbenar membutuhkan 
BBM bersubsidi. Modus pe
nyalahgunaan paling marak 
dengan cara mengerit atau 
membeli  BBM berulang
ulang kali untuk ditimbun dan 
dijual kembali dengan harga 
lebih tinggi. BBM tersebut 
dijual oleh pengecer maupun 
kepada oknumoknum yg 
me manfaatkan BBM subsidi 
untuk keperluan industri. 

Rum berkata, sebaiknya 
perhatian Pertamina tidak 
hanya terfokus pada pe nam
bangpenambang inkon ven

sional (TI) yang marak di 
Babel.  Karena ditengarai, 
penyelewengan BBM oleh 
TI ini jumlahnya tidak terlalu 
besar.  “Yang per lu k i ta 
ungkap adalah  pemainpe
main industri besar yang 
terindikasi membeli BBM 
sub sidi dari para pengerit di 
SPBU,” jelasnya.

Pati Bintang 1 Polisi ini 
juga mengungkapkan ko
mitmennya bahwa pihak 
ke polisian tidak akan se
gansegan menyidik para 
pengusaha SPBU jika ada 
dugaan melakukan kecu
rangan menyelewengkan 
BBM subsidi. Ia berharap ke
pada Pertamina untuk dapat 
meningkatkan pengawasan 
terhadap SPBUSPBU dan 
memberikan punishment yang 
tegas kepada mereka yang 
tidak taat aturan. 

Polda Babel dan Perta
mina da lam per temuan 
ini juga menyepakati, da
lam  waktu dekat akan se
ge ra menyusun pedoman 
pelaksanaan penjualan BBM 
subsidi di wilayah Bangka 
Belitung.  Dengan dasar pe
doman tersebut, Polda dapat 
menindak dengan tegas para 
pelaku penyelewengan. Hal ini 
dilakukan guna mengantisipasi 
kendalakendala yang di ha 
dapi selama ini, seperti be lum 
adanya peraturan hitam di 
atas putih yang menyatakan 
industri mana saja yang 
da  pat menggunakan BBM 
bersubsidi. Ini mengakibatkan 
sulitnya kepolisian menerap
kan sanksi hukum kepada 
ter sangka. 

S e m e n t a r a  i t u ,  G M 
Fuel Retail Marketing Re
gion II  Haris Budiarto me

nyam paikan, Pertamina se
nantiasa kooperatif mem
ber ikan datadata yang 
dibutuhkan Kepolisian da
lam rangka penyelidikan. 
Pertamina berharap Polda 
dapat memberikan dukungan 
penuh dalam pengamanan 
penjualan BBM subsidi yang 
tepat sasaran. 

“Posisi Pertamina se
bagai pelaku bisnis yang 
tidak memiliki wewenang 
untuk memberikan sanksi 
hukum kepada para pelaku 
penyelewengan BBM Subsidi. 
Yang dapat kami lakukan 
adalah memberikan sanksi 
kepada SPBU jika melanggar 
peraturan yang telah ditetap
kan oleh Pertamina sebagai 
principal. Sanksi dapat berupa 
skorsing, dan paling berat 
yaitu Pemutusan Hubungan 
Usaha (PHU),” jelas Haris.

Staf ahli Direktur Pe
masaran  Suardji menyampai
kan apresiasinya kepada 
Ka polda Babel atas sambutan 
baik atas keinginan dan tekad 
Pertamina dalam meng
amankan BBM Subsidi untuk 
rakyat serta sambutan baik 
pihaknya dalam courtessy call 
yang dilakukan. 

Ia berterima kasih ka rena 
Kapolda telah berkomitmen 
bersama jajaran Kepolisian 
Bang ka Belitung untuk me
ning kat kan kerjasama dengan 
Pertamina dalam membasmi 
penyelewengan BBM ber
subsidi di wilayahnya. “Kita 
berharap, situasi ini tidak se 
makin berlarutlarut sehing ga 
Babel terbebas dari pe nye
lewengan BBM subsidi yang 
sangat merugikan ma sya
ra kat,” ujar Suardji.MPPMS 
rEg. II

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyerahkan berita acara penghibahan saham PT Geodipa Energi 
kepada Dirjen Kekayaan Negara dan Keuangan Republik Indonesia Hadiyanto. Penyerahan seluruh saham Geodipa 
ini menandakan pengawasan terhadap kinerja perusahaan ini dilakukan oleh Pemerintah.

JAkArTA – Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
dan  Dirjen Kekayaan Negara 
& Keuangan Hadiyanto me
nan datangani berita aca ra 
penghibahan saham Per
tamina di PT Geo dipa Energi 
kepada Pemerintah di Kantor 
Dit jen Kekayaan Negara 
Kemen terian Keuangan RI 
Jakarta, Selasa (8/2).

Menurut Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan, 
dengan adanya penghibahan 
seluruh saham Pertamina 
ini diharapkan PT Geodipa 
Energi akan segera mampu 
meningkatkan aset  dan 
pe r olehan labanya, yang 
tentunya akan berdampak 
terhadap peningkatan pe
nerimaan deviden nega ra. 
“Penyerahan saham Per
ta mina  di Geodipa Energi 
ke pada Pemerintah menjadi 
langkah awal perusahaan 
ini berubah menjadi BUMN 
baru,” jelas Karen di hadapan  
jajaran Komisaris dan Direksi 
Pertamina, Direksi PT Geodipa 
Energi, dan undangan.

Menurut Karen, panas bumi 
merupakan energi terbarukan 
memiliki potensi yang sangat 
bagus untuk meningkatkan 
ketahanan energi nasional 
di masa mendatang. Sangat 
disayangkan apabila po
ten si tersebut tidak bisa di
manfaatkan melalui kerjasama 
strategis antar BUMN terkait. 

PT Geodipa Energi didi
rikan pada 23 Mei 2002 oleh 
Pertamina dan PLN melalui 
penandatanganan Per janjian 
Kerjasama tentang Pendirian 
Perusahaan Pa tungan di 
B i  dang Panasbumi  dan 
Joint Development Agree
ment tentang Rencana Pe
ngembangannya tahun 2002. 
Perusahaan ini didirikan untuk 
mengelola aset lapangan 
pa nasbumi di Dieng dan Pa
tuha. 

Pertamina memiliki sa
ham sebesar 67 persen atau 
senilai Rp 443.525.600.000 

ekuivalen 44,325,560 dolar 
AS. Dan sisanya sebesar 
33 persen atau senilai Rp 
218.475.570.000 ekuivalen 
21,847,557 dolar AS dimiliki 
PLN.

Hibah saham Geodipa 
ini merupakan wujud ko
mitmen Pertamina dalam 
mendukung pemerintah untuk 
memaksimalkan pemanfaatan 
energi terbarukan. Panasbumi 
merupakan energi terbarukan 
yang akan menjadi potensi 
besar bagi ketahanan energi 
nasional di masa mendatang.
MPNDJ

“Hal ini tentunya men jadi pen
ting dilakukan, agar program 
pembangunan pem bangkit 
listrik 10.000 MW ta hap ke
II yang dicanangkan oleh 
Pemerintah akan da pat lebih 
cepat tercapai,” ung kapnya.

“Diharapkan kehadiran 
PT Geodipa Energi akan 
menjadi kompetitor yang baik 
bagi perusahaan panasbumi 
lainnya. Tentunya juga tidak 
menutup kemungkinan untuk 
menjadi mitra kerja yang 
baik bagi pengembangan 
bisnis panasbumi di tanah 
air,” papar Karen.

pertamina hibahkan
saham geodipa ke pemerintah
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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

Setelah memperoleh urutan pertama dalam peringkat 
TOP COMPANY TO WORK FOR versi majalah SWA 
pada bulan Desember 2010 yang lalu dengan perolehan 

suara sebanyak 7,5 persen yang mengalahkan perusahaan 
besar lainnya, seperti Chevron, Astra International, Unilever, 
Bank Indonesia dan beberapa perusahaan besar lainnya, baru
baru ini Pertamina kembali memperoleh penghargaan sebagai 
PERUSAHAAN IDAMAN versi majalah Warta Ekonomi dengan 
perolehan suara sebanyak 9,87 persen.

Melihat prestasi yang ditoreh oleh Pertamina melalui hasil 
polling dan pendapat masyarakat terhadap kualitas, peluang 
karir dan prospek masa depan bila bekerja di Pertamina tidaklah 
luput dari peranan Fungsi SDM dimana peranan dan tanggung 
jawabnya sangatlah vital. Hal tersebut dikarenakan Fungsi SDM 
merupakan front liner yang mencari dan menyaring tenaga 
kerja potensial dan berkualitas tinggi yang tidak hanya dilihat 
dan dinilai dari latar belakang universitas, nilai akademik dan 
prestasi di bidang tertentu tetapi juga penilaian atas personality, 
attitude dan passion yang pas dan sesuai dengan jiwa, visi dan 
misi Pertamina, yaitu memiliki jiwa CLEAN, COMPETITIVE, 
CONFIDENT, CUSTOMER FOCUSED, CAPABLE dan 
COMMERCIAL.

pertamiNa JOB Fair 2011 
pertamiNa tetap meNJaDi iDOLa

Dalam upaya mendapatkan kaderkader  terbaik untuk keperluan 
perusahaan, diawal tahun 2011 ini SDM Pertamina telah 
mengikuti jobsDB.com Career Expo 2011 (21  23 Januari) 
Sabuga ITB  Bandung, Career Days UGM VIII tahun 2011 (5  6 
Februari) UGM Yogyakarta dan UI Career  Expo & Scholarship 
tahun 2011 (10  12 Februari) Balairung Kampus UI Depok. Di 
setiap kegiatan tersebut booth Pertamina selalu tampil sebagai 
booth idola dengan keberhasilannya menarik minat sebanyak 
11.315 pelamar untuk memasukkan berkas lamarannya dan  
yang tidak kalah membanggakan yaitu pada kegiatan di Bandung 
serta Jakarta Pertamina terpilih sebagai pemenang oleh para 
pengunjung, yaitu di ITB  Bandung sebagai  “BEST EXHIBITOR” 
dengan kriteria penilaian berdasarkan hasil survey yang dilakukan 
oleh panitia pelaksana kepada para pencari kerja mengenai 
perusahaan yang memberikan pelayanan dan penjelasan 
terbaik serta pemenang di UI  Jakarta sebagai “BEST BOOTH” 
mengalahkan beberapa perusahaan minyak dan perusahaan 
multinasional lainnya.

Kegiatan Pertamina Job Fair selanjutnya, yaitu BKI ITS tahun 
2011 akan dilaksanakan pada 16  17 Maret di  ITS Sura baya 
dan  Airlangga Job Fair & Scholarship Expo 2011 (12  13 April) 
Universitas Airlangga, Kampus C  Surabaya. Don’t Miss It….. 
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oleh Shynta Dewi (Tim KOMET)

http://intra.pertamina.com/kOMET

tim knowledge management (kOmet)
Quality management – renstra
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Renstra@pertamina.com

Jadikan rakor, Workshop, Internal & Reguler 
Meeting sebagai Media Knowledge Sharing

Coe : Dalam Upaya merealisasikan 
rencana kerja

Oleh : Dewi H – Tim QM

Kegiatankegiatan seperti yang disebutkan pada judul di atas tentunya sudah rutin kita lakukan 
selama ini. Namun banyak di antara kita belum menyadari bahwa dalam kegiatan rutin itu sangatlah 
padat akan arus pengetahuan yang pada akhirnya hilang begitu saja. Misalnya, pembahasan 
mengenai kejadiankejadian di lapangan operasional, temuan dari hasil audit, bahkan dari HSE 
Meeting yang selama ini kita laksanakan.

Beberapa Unit Pemasaran Region melaksanakan kegiatan “Coffee Morning” bersama Tim 
Manajemen yang mengundang para pekerja di Region tersebut dengan topik pembahasan tertentu. 
Kegiatan seperti ini sebenarnya juga merupakan salah satu media knowledge sharing, dimana 
pada umumnya di sini berbagai topik hangat dan pembahasan mengenai kejadian – kejadian yang 
menjadi perhatian dibahas bersama. Namun sayangnya, jarang sekali hasil pembahasan tersebut 
dituangkan dalam sebuah tulisan yang kemudian dishare dengan Pekerja lainnya atau Unit lainnya, 
bahkan Direktorat lainnya. KOMET mencoba menjadikan kegiatan ini juga sebagai Forum KOMET. 
Sebagai contoh, Tim Manajemen Pemasaran Region II Sumbagsel mengundang para Pekerja 
dalam “Coffee Morning” dengan salah satu agendanya yaitu knowledge sharing. 

Contoh lainnya di Unit Pengolahan V Balikpapan yang secara rutin melaksanakan “deep dive” 
bersama Tim Manajemen ini pun merupakan ajang knowledge sharing, dimana di dalamnya dibahas 
mengenai permasalahan yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Atau kegiatan sharing 
lainnya yang dikenal dengan “Ngopi Bareng” sering dilakukan pada masingmasing Bagian dengan 
lingkup yang lebih kecil dan dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan. 

Kegiatan rutin lainnya seperti rakor, workshop, gathering dan regular meeting lainnya juga 
merupakan media yang sangat potensial untuk sharing knowledge. Dapat disimpulkan bahwa 
untuk melaksanakan knowledge sharing, KOMETers sebenarnya tidak perlu kerepotan untuk 
menyelenggarakannya dalam forum yang berbeda. Dari kegiatan yang sudah secara rutin kita 
laksanakan, agenda pembahasan yang masih berupa tacit knowledge tersebut dapat dijadikan 
aset pengetahuan yaitu sebagai explicit knowledge yang tentunya harus memenuhi kriteria 
dan persyaratan knowledge yang ditetapkan KOMET yaitu prinsip 3R (Reliable, Repeatable, 
Replicable).

Pastikan agar knowledge berupa lesson learned, success story, trouble shooting dan problem 
solving yang Anda miliki dapat dishare melalui berbagai kesempatan. Dan jangan lupa setelah 
melakukan sharing, aset pengetahuan tersebut diupload dalam Portal KOMET untuk dishare 
dengan Unit/Region lainnya, Fungsi lainnya, bahkan Direktorat lainnya. Dengan demikian, kegiatan 
berbagi pengetahuan dapat benarbenar tumbuh sebagai budaya Perusahaan dan pengetahuan 
yang telah menjadi aset pengetahuan.•

Bukan hanya satu atau dua teori saja yang menyebutkan bahwa suksesnya sebuah 
program kerja tidak bisa lepas perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan 
segala aspek dan probabilitas munculnya hambatan dan tentu pula disertai dengan berbagai 
alternatif solusi maupun kontingensi plan, jika ada “force major” dalam pelaksanaannya.

Namun Dwight D. Eisenhower (seorang tentara dan politikus Amerika. Ia menjabat 
Presiden Amerika Serikat ke34) pernah berkata “plans are nothing, planning is everything”. 
Maksudnya, suatu perencanaan jika hanya sekedar plan saja maka tentunya siasia. Supaya 
efektif, perencanaan harus dikerjakan secara menyeluruh. Hal ini berarti kita tidak boleh 
berhenti atau puas hanya pada perencanaan yang sempurna.

Suatu perencanaan yang tergambar jelas (gamblang) dalam pikiran, akan menciptakan 
suatu “sirkuit neurologis baru” yang membuat otak mengenali dengan jelas apa yang 
harus dilakukannya kemudian. Dalam menyusun suatu rencana pencapaian gol, biasanya 
digunakan pendekatan SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Realistic dan Time 
Bound). Pendekatan ini sangat baik, karena membuat pelaku menjadi jelas terhadap apa 
yang harus dilakukannya.

Konsep dan pemikiranpemikiran itulah 
yang mendorong lahirnya Calendar of Event 
(CoE) yang merupakan kompilasi seluruh 
rencana kerja manajemen mutu selama satu 
tahun kedepan yang terintegrasi, memiliki 
sasaran yang jelas dan terukur baik dari segi 
kuantitas, kualitas, maupun batas waktu.

Elemen penting dan utama yang harus 
diperhatikan dan dijadikan landasan dalam 
penyusunan CoE tentu saja Visi dan Misi 
Perusahaan. Halhal yang menjadi kebijakan 
korporasi serta sasaransasaran yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang pun wajib 
menjadi variable penentu dalam membangun sebuah CoE yang selaras, matang, SMART 
dan presisi dengan tuntutan Perusahaan. 

Selain elemenelemen tersebut ada beberapa tahapan juga yang harus dilakukan 
sebagai bekal dalam penyusunan CoE periode yang akan datang, yaitu proses evaluasi 
terhadap pencapaian rencana kerja periode sebelumnya. Melalui evaluasi itu, akan banyak 
lesson learned yang kita dapatkan terutama mengenai bagaimana cara mengatasi barrier 
yang timbul, memprediksi potensi masalah yang akan muncul dengan segala keterbenturan 
sumber daya yang kita miliki dimasa itu.

Proses selanjutnya adalah koordinasi untuk menyusun integrasi dan sinkronisasi waktu 
antara lini-lini kegiatan dalam kerangka besar aktifitas manajemen mutu yang sangat besar 
tersebut. Hal ini sebagai upaya untuk mengatur mobilitas dan optimasi sumber daya manusia 
serta efisiensi terhadap anggaran yang dimiliki.

CoE yang kini dimiliki oleh Quality Management ini merupakan peta besar rencana kerja 
fungsi Quality Management yang terukur dan tegas baik secara target produk, aktifitas, 
waktu dan para penanggung jawab / koordinator dari masingmasing proses kegiatan, yang 
merupakan acuan bagi Quality Management di seluruh Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak 
Perusahaan dalam menyusun aktifitas dan rencana kerjanya dan diharapkan akan mampu 
menciptakan keselarasan dan integrasi aktifitas manajemen mutu di seluruh lingkungan 

Perusahaan.
Untuk itu, demi 

mewujudkan tujuan 
yang telah kita cita
ci takan bersama, 
mari  membangun 
jalan melalui Calen
dar of Event (CoE) 
yang mampu meng
arahkan, mem per
mudah dan mem
percepat langkah kita 
menuju tercapainya 
tujuan bersama.•
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Buku 7 Keajaiban Rezeki ini 
menceritakan bagaimana cara 
untuk mempercepat pendekatan
pendekatan otak kanan dengan 
sentuhansentuhan islam yang 
tidak hanya mengupas tentang 
“kesuksesan”, melainkan tentang 
“mempercepat kesuksesan” yang 
istilahnya adalah percepatan
percepatan, lompatanlompatan, 
atau keajaibankeajaiban. Halhal 
tersebut terkait dengan keuangan, 
kesehatan, hubungan, impian, 
prestasi dan jodoh. Berpedoman 
kepada beberapa lingkar 
pengaruh, mulai dari diri sendiri, 
keluarga, sesama, semesta dan 
pencipta maka setiap orang 
mempunyai cara tersendiri yang 
unik dalam meraih kemenangan, 
jika ingin meraih kemenangan 
mulailah dari diri sendiri, jangan 
sibuk menengok keluar dan lupa 
melongok kedalam.

Dilengkapi dengan kisah
kisah yang dapat mengasah otak 
kanan, kreativitas, imajinasi, dan 
intuisi, dengan begitu kita dapat 
mengambil keputusan 1.000 kali 
lebih cepat dan mengendalikan 
Law of Attraction (LOA) serta 
nasib dengan otak kanan. 
Melipatgandakan pengaruh 
dan go national 10 tahun lebih 
awal, memahami 19 amal yang 
melipatgandakan rezeki serta 
menguasai pintupintu rezeki yang 
diisyaratkan AlQuran.

Selain memuat manfaat
manfaat praktis, buku ini 
dilengkapi juga dengan CD audio 
berdurasi 3 jam memaparkan 
sharing dari tokohtokoh, seperti 
Hendy Setiono (Kebab Turki), 
Roni Yuzirman (TDA), Tom Mc 
Ifle (Master Coach), dan lain-
lain, serta  bagaimana mereka 
membuktikan keajaibankeajaiban 
itu dalam bisnis dan kehidupan 
mereka.

Adapun Penyampaian pesan
pesan yang fundamental dan 
dikemas secara kreatif, hanya 
membutuhkan waktu kurang dari 
sejam bagi kita untuk membaca 
buku ini karena jurusjurusnya 
yang berhasil mencerahkan 
orangorang yang kurang 
percaya terhadap dirinya.MP 
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rEgION SUMATErA- Salah satu ciri orangorang 
yang beriman menurut QS Surat Ali Imran (134:3) 
adalah mereka yang beriman kepada perkara 
yang ghaib, mendirikan shalat, menafkahkan 
hartanya baik diwaktu lapang maupun sempit, 
menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan 
orang lain. Ayat tersebut mengisyaratkan, bahwa 
Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar 
segera menuju ampunan surganya Allah seluas 
langit dan bumi yang disediakan untuk orang
orang yang bertakwa.

Itulah poin penting siraman rohani yang 
disampaikan oleh Ustadz H Solihul Fajri dari 
Palembang ketika memberikan siraman rohani 
pada acara pengajian bulanan yang berlangsung 
di rumah dinas salah satu anggota PWP Region 
Sumatera di Komperta Prabumulih. 

Ditegaskan Ustadz H Solihul Fajri, iman itu 
bukanlah anganangan, tetapi harus diyakini di 
dalam hati dan dibuktikan dengan amal per buatan 
dan mengerjakan perintah Allah SWT. “Tidak ada 
rumah tangga yang lebih nyaman, tenang dan 
tenteram tanpa menegakkan nilainilai keimanan 
yang hakiki,” ujar Ustadz pemimpin Yayasan 
Ma’had Izzuddin di Palembang.

CILACAP - Sebuah karya seni tidak hanya terpaku pada seni tarik 
suara, seni lukis, seni pahat, seni tari dan lain sebagainya, akan 
tetapi karya seni juga bisa diekspresikan dalam bentuk hiasan 
kue tart. Mengingat banyaknya permintaan dari masyarakat yang 
menggunakan roti tart untuk acara pesta ulang tahun, pesta 
pernikahan, dan peresmian kantor, maka pembuatan kue tart 
bisa menjadi salah satu peluang usaha yang bisa dikembangkan 
sebagai usaha sampingan atau mengisi waktu luang. Demikian 
diungkapkan Lily dari Lily Bakery Cilacap sebagai narasumber 
kursus menghias kue tart.

Kursus menghias kue tart yang diselenggarakan oleh Bidang 
Pendidikan Persatuan Wanita Patra (PWP) tingkat wilayah RU 
IV Cilacap ini berlangsung di Hotel Griya Patra, (25/1). Kursus 
menghias kue tart dan demo memasak oleh PWP ini di buka 
secara resmi oleh Ketua Bidang Pendidikan PWP Ketut Nyoman 
Sukadana. Ketut berharap, kursus menghias kue tart ini dapat 
menambah pengetahuan di bidang keterampilan, khususnya cara 
menghias kue tart, sehingga akan menghasilkan suatu karya 
seni yang indah. Rencananya kegiatan menghias kue tart akan 
diperlombakan antar bidang pada peringatan HUT ke 11 PWP 
pada bulan Mei 2011. MP rU IV

Di bagian akhir pesannya, Ustadz Solihul 
Fajri mengambarkan tentang kemuliaan se
seorang yang memaafkan kesalahan orang lain. 
Dikisahkan, satu ketika Rasullah SAW bersama 
para penghuni surga. Dalam kisah itu terdapat 
surga yang paling indah dan nikmat. Padahal 

mereka semuanya sudah berada di dalam surga. 
“Tempat ini adalah surga diperuntukkan kepada 
orangorang yang ketika di muka bumi mereka 
mampu memaafkan kesalahan orangorang yang 
sangat menyakitkan hatinya,” imbuhnya.MPPEP 
rEg. SUMATErA

Anggota PWP Region Sumatera serius mendengarkan tausiyah dari Ustadz H. Solihul Fajri.
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pWp rU iV adakan kursus menghias kue tart
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BOgOr – Guna meningkatkan profesionalitas guru dan melahirkan 
pendidik yang berkarakter, Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat, 
menggelar acara outbond bagi Guru TK. Kegiatan diikuti 37 Guru 
TK Patra I sampai VII ini, diadakan di Desa Seuseupan, Ciawi 
Bogor, Senin (17/1).

Menurut Ketua Bidang Sosial Budaya PWP  Pusat Elfi Todo 
Sihombing, kegiatan ini merupakan wujud apresiasi PWP kepada 
pendidik generasi penerus bangsa. “Acara ini sudah menjadi agen
da kami dalam rangka Hari Guru yang diperingati setiap tanggal 25 
November. Namun karena menyesuaikan jadwal luang para guru, 
maka kegiatan baru diadakan awal 2011,”jelas Elfi.

Dengan  mengikuti outbond satu hari diharapkan bisa me
ningkatkan profesionalitas, membentuk tenaga pendidik yang 
ber karakter, dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.
MP PWP

tingkatkan profesionalitas guru dengan Outbond
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Warung Kopi

P O S I S I

rIzA DACHNAN
Environment Section Head
Refinery Unit IV Cilacap
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JUMAT BErSIH, 
DArI PEkErJA UNTUk PErTAMINA

CILACAP - Ada yang berbeda pada jumat pagi di tahun 
2011 ini, selain juga digelar senam pagi di beberapa 
lokasi komplek rumah dinas Pertamina, setiap jumat 
pagi di tahun 2011 digelar kegiatan jumat bersih di 
area kilang RU IV.  Kegiatan yang diawali pada jumat 
pertama bulan Januari ini digelar di area tanki bola Oil 
Movement 47T103 (7/1). Tim manajemen dan Section 
Head serta pekerja dan mitra kerja di area terkait bersama 
sama melakukan kegiatan jumat bersih diantaranya 
membersihkan lingkungan, melakukan pengecatan pada 
peralatan yang terlihat sudah pudar dan berkarat, serta 
melakukan identifikasi peralatan perlatan yang harus 
segera diperbaiki maupun diganti. Kegiatan Jumat Bersih 
periode pertama akan dilakukan setiap jumat pagi pada 
bulan Januari hingga Maret 2011 meliputi seluruh area 
secara bergantian.MP rU IV

ArDI MArzIANO TAHIr
Workstream Refinery Fuel Junior Coach
Refinery Unit IV Cilacap
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PErTAMINA PEMASArAN rEgION JAWA BAgIAN BArAT 
MENErIMA kUNJUNgAN MAHASISWA ITBk

BANDUNg – Pemasaran Region Jawa Bagian Barat menerima 
kunjungan 80 Mahasiswa Institut Teknologi & Bisnis Kalbe (ITBK) 
di Terminal BBM Bandung Group – Ujung Berung pada 8 Februari 
silam. Rombongan yang didampingi Rektor ITBK, Masruhin dan Wk. 
Rektor ITBK, Ulani Yunus tersebut diterima oleh Sales Area Manager 
Bandung, Wahyu Riyadi dan Perwakilan Terminal BBM Bandung Group 
– Ujung Berung, Sutomo.  Ulani menyatakan bahwa kunjungan tersebut 
merupakan upaya ITBK untuk dapat membekali mahasiswa/i nya tidak 
hanya dengan teori, namun juga dengan pengetahuan praktis, serta 
menambah wawasan mengenai pendistribusian BBM di Indonesia. 
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa ITBK mendapat penjelasan 
mengenai pendistribusian BBM, termasuk rencana pengaturan BBM 
bersubsidi yang akan diberlakukan awal April ini.  Agar mendapatkan 
gambaran yang lebih komprehensif, rombongan tersebut juga 
melakukan kunjungan ke dalam area Terminal BBM.MPPMS rEg. III

kUNJUNgAN rEDAkSI DAN PrESENTEr TrANS TV

JAkArTA -  Jajaran redaksi dan presenter Trans TV yang dikomandoi 
Pimpinan Redaksi Gatot Triyanto, mengunjungi media center 
Pertamina, Kamis (10/2). Kunjungan ini sebagai bagian dari program 
Manager Media yang memberikan ruang diskusi bagi awak redaksi 
untuk mengenal lebih dekat bisnis Pertamina. Pemaparan bisnis 
Pertamina disampaikan oleh VP Corporate Communication M. Harun 
dan Manager Media Wianda A. Pusponegoro. Diskusi yang diwarnai 
dengan sesi tanya jawab ini kian menarik, karena jajaran redaksi 
dan presenter yang hadir bisa menanyakan berbagai hal khususnya 
terkait rencana pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan 
BBM bersubsidi. MPWNr

AMIN WISUDIYANTOrO
Workstream Reliability Junior Coach
Refinery Unit IV CilacapFo
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PENgUkUHAN MANAJEr Lr rEgION SUMATErA

JAkArTA - VP Legal & Relations Pertamina EP Aji Prayudi men
gukuhkan Agustinus sebagai Manajer Legal & Relations Pertamina 
EP Region Jawa yang baru di Jakarta, Senin (7/2). Agustinus, 
yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Manajer HKP, Legal 
& Relations Region Jawa, menggantikan Agus Salim sebagai 
pejabat lama yang memasuki masa pensiun.MPPEP

Ada Kucing Dimana-mana...
Miaaooo.... meaaaooo.... 

Ibu Mita : Hus... hus.... Iyummmm, usir dong nih 
kucing. Kan mengganggu orang lagi 
makan...

Iyum : Iya Bu... hus..hus.. Padahal si Ujang 
udah disuruh buang nih kucing ke 
pasar Senen sama Mang Warta.Tau 
tuh belum dibuang.

Ujang : Kasian atuh Yum.... Dia juga kan 
pengen makan...

Iyum : Iya ngerti... tapi kan gak di sini. Bisa di 
tempat laen.

Ibu Mita : Iya Jang. Kalo kucingkucing itu kamu 
taroh di pasar Senen, mereka malah 
bisa pesta pora. Pasar kan tempatnya 
makanan. Ada ikan, daging, ayam, 
lengkap. Jadi gak usah khawatir...

Pak Imron : Betul tuh. Lagi pula, ini kan kantor. 
Memangnya kucing mau kerja di sini? 
Malu dong Jang, kalo ada tamutamu 
yang datang mau makan di kantin, tapi 
banyak kucing berkeliaran. Coba liat di 
perkantoran lain.... Gak ada tuh Jang...

Ujang : Hehehe iya deh Pak, Bu. Nanti sore 
saya bawa kucingkucing itu ke pasar 
Senen.

Ibu Mita : Gitu dong. Tapi jangan cuma kucing
kucing di kantin ini aja yang dikirim ke 
pasar senen. Tuh, yang berkeliaran di 
gedung Perwira juga dong. Coba deh 
Pak Imron sekalikali lewat di selasar 
Gedung Perwira 2 pagipagi sekali... 
Pasti ada satu dua kotoran kucing 
berserakan. Memang sih dibersihkan 
cleaning service. Tapi kan alangkah 
baiknya kalo gak ada. 

Nano : Apalagi kalo hari Sabtu masuk Pak... 
Banyak sampah yang diacakacak 
kucing malam sebelumnya... Kasian 
juga sama cleaning service yang 
bersihinnya.

Pak Imron : Wah, harus ditertibkan tuh. Biar 
gak mengganggu kesehatan dan 
kenyamanan kerja. Nanti saya kasih 
tahu penanggung jawab kebersihan di 
Gedung Perwira deh untuk memutasi 
kucingkucing itu ke pasar Senen.

Mang Warta : Hehehehe... kayak karyawan aja Pak, 
mau dimutasi.MP
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BAzMA rU IV ADAkAN PELATIHAN rEPArASI HANDPHoNe

CILACAP - Semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan kesempatan 
pekerjaaan, Baituzzakah Pertamina (Bazma) RU IV  mengadakan pelatihan 
reparasi handphone, (17/1).  Ketua Umum Baituzzakah Pertamina (Bazma) drg 
R Sutarno yang juga menjabat sebagai Manager General Affairs RU IV Cilacap 
saat membuka pelatihan di Cilacap. Pelatihan atas kerjasama Bazma dengan 
Institut Kemandirian Dompet Dhuafa Jakarta ini berlangsung di gedung Diklat 
RU IV Cilacap selama dua minggu, mulai 17 s/d 29 Januari 2011.  Dari 150 
pendaftar setelah melalui tahapan seleksi hanya 25 orang saja yang terpilih 
untuk mengikuti pelatihan reparasi handphone tersebut secara gratis karena 
biayanya ditanggung oleh Bazma. Selain mendapatkan teori, para peserta 
pelatihan juga mengikuti praktek langsung reparasi handphone sekaligus 
mendapatkan fasilitas peralatan lengkap dari Bazma.MP rU IV
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pep region sumatera Bantu 
pemerintah kabupaten muara enim

APkIPrAH anak perusahaan

pep Field papua adakan 
pelatihan Fire Drill
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GM PEP Region Sumatera Bambang Widjanarko foto bersama dengan Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar dan aparat 
Pemerintah Kabupaten  Muara Enim lainnya setelah penyerahan bantuan CSR kepada kabupaten tersebut.

UBep Lirik Bantu tingkatkan 
kualitas pendidikan pDta Nurul islam

rEgION SUMATErA- Se
ba gai wujud kepedulian per
usahaan terhadap komunitas 
sekitar serta dalam upaya 
peningkatan derajat kesehatan 
masyarakat, Pertamina EP 
Region Sumatera pada (18/1) 
menggulirkan bantuan CSR 
berupa satu unit Puskesdes, 
di desa Menanti, 10.000 
batang bibit karet, satu Unit 
Gedung TPA & Renovasi Balai 
Desa Lembak serta satu Unit 
Mobil Pintar untuk Pemkab 
Muara Enim. Penyerahan 
bantuan CSR ini diserahkan 
GM PEP Region Sumatera 
Bambang Widjanarko kepada 
Bupati Muara Enim Muzakir 
Sai Sohar di Desa Menanti, 
Ke camatan Lubai, Kabupaten 
Muara Enim.

Bambang Widjanarko 
mengatakan, kepedulian per
usahaan di tengah ko mu nitas 
masyarakat tak terlepas dari 
hubungan dan interaksi antara 
perusahaan dengan berbagai 
elemen dan stakeholders 
lainnya. Kegiatan ini dimak
sud kan untuk member daya
kan masyarakat sekitar wi
la yah kerja Pertamina EP 
yang diharapkan dapat me
ningkatkan kesejahteraan 
sosial dan ekonomi mereka.

Senada dengan itu, Bupati 
Muara Enim Muzakir Sai Sohar 
menjelaskan bahwa tujuan 

pembangunan kesehatan 
nasional, adalah bagaimana 
suatu daerah mampu hidup 
sehat dan produktif. 

Dikatakannya, kebera
daan Puskesdes menjadi 
ke bu tuhan masyarakat se
arah dengan meningkatnya 
kesadaran akan pentingnya 
arti kesehatan. 

Bupati Sai Sohar juga 
menyampaikan penghargaan 
dan terima kasih atas peran 
serta dan sumbangsih PEP 
Region Sumatera dalam mem

berdayakan umat, khususnya 
warga desa Menanti maupun 
masyarakat Muara Enim. 

Puncak acara ditandai 
dengan penandatanganan 
be rita acara dan prasasti oleh 
GM PEP Region Sumatera 
Bambang Widjanarko dan 
Bupati Mua ra Enim Muzakir 
Sai So har, dilanjutkan dengan 
pengguntingan pita dan pe
ninjauan ke Gedung Pus
kesmas Desa Menanti, Keca
matan Lubai, Kabupaten Mua
ra Enim.

Hadir pada acara tersebut 
Muspida Kabupaten Muara 
Enim, Ketua DPRD, Pejabat 
Dinas/ Instans i ,  Dandim 
0404, Kajari Muara Enim, 
para Camat, unsur Tripika 
K e c a m a t a n  L u b a i  d a n 
Lembak, tokoh masyarakat 
dan Kades seKecamatan 
Lubai. Tampak juga Manajer 
Legal & Relation Agus Salim, 
Ast. Man Humas Bambang 
Budi Utomo dan Staf Humas 
PEP Region Sumatera.MPPEP 
rEg. SUMATErA

kLAMONO - Bertepatan dengan Bulan K3L 2011, PT 
Pertamina EP Field Papua mengadakan pelatihan 
Fire Drill yang dilaksanakan di lapangan Fire Ground 
Klamono – Kabupaten Sorong. Kegiatan ini merupakan 
upaya yang dilakukan Pertamina EP Field Papua dalam 
mewujudkan HSE Excellence. 

Hal tersebut ditegaskan Field Manajer Papua Ja ya
suria di Klamono, saat pelaksanaan fire drill di Klamono, 
Sabtu (22/1). Lebih lanjut Jayasuria meng  harapkan 
bahwa pelatihan Fire Drill ini dapat diterapkan di kantor 
dan di rumah masingmasing untuk menciptakan ke
siapan pekerja dalam menghadapi kondisi krisis serta 
menciptakan kondisi aman baik di kantor maupun 
ling kungan sekitar. “HSE is everybody’s business,” 
tegasnya.

Kegiatan fire drill ini diikuti oleh seluruh pekerja dan 
pekarya yang dihadiri sekitar 140 orang. Kegiatan fire 
drill dibuka oleh Syarwani selaku koodinator kegiatan 
dari fungsi HSE (Health Safety and Environment). 
Syarwani menjelaskan bahwa kegiatan ini terbagi 
menjadi tiga sesi, cara menggelar selang, pemadaman 
api kecil dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dan 
fire fighting dengan screen api yang sudah disiapkan.
MPPEP FIELD PAPUA

BABALAN – Pertamina kembali menunjukkan ke
pe duliannya terhadap dunia pendidikan dengan me
nyalurkan bantuan beasiswa pendidikan senilai Rp. 
163.500.000 kepada 197 pelajar yang berada di wilayah 
operasional perusahaan. Penyerahan simbolis diberikan 
kepada 7 siswa penerima di SMA Negeri 1 Babalan, 
Rabu (19/1). 

“Program ini merupakan bentuk komitmen Pertamina 
untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia karena 
Pertamina yakin generasi muda inilah yang nanti akan 
menjadi kekuatan Indonesia dan khususnya Pertamina 
di masa depan” ujar Pws. Utama Humas PEP Field 
Pangkalan Susu Ely Chandra Peranginangin.

Dana beasiswa  disalurkan kepada 197 siswa yang 
terdiri dari 124 pelajar tingkat SD dari 23 sekolah, 47 
pelajar tingkat SLTP dari 5 sekolah dan 26 pelajar tingkat 
SLTA dari 5 sekolah. Untuk pelajar tingkat SD, masing
masing akan menerima Rp. 600.000, SLTP Rp. 900.000, 
dan pelajar SLTA senilai Rp. 1.800.000. Para pelajar 
berasal dari Kec. Pangkalan Susu, Kec. Babalan, Kec. 
Brandan Barat, Kec Besitang dan Kec. Sei Lepan.

Kepala Sekolah SMA N 1 Babalan Drs. Syafruddin 
mengucapkan terima kasih atas kepedulian Pertamina. 
Dia mengimbau kepada orang tua siswa agar beasiswa 
yang diberikan tersebut benarbenar digunakan un tuk 
kepentingan sekolah. “Jangan salah gunakan keper
cayaan yang diberikan Pertamina kepada kita. Kami 
juga berharap, perhatian Pertamina kepada dunia 
pen didikan semakin besar di masa depan,” ujar nya.
MPPEP P. SUSU

LIr Ik  -  Per tam ina  EP 
UBEP Lir ik mewujudkan 
komitmen tanggung jawab 
sosial perusahaan di bi dang 
pendidikan melalui pem ba
ngunan gedung pendidikan 
Diniyah Takmiliyah Awaliyah 
(PDTA) Nurul Islam di Desa 
Sidomulyo, Kecamatan Lirik, 
Indragiri Hulu, Riau. Gedung 
sekolah ini merupakan kebu
tuhan masyarakat Sidomulyo 
khususnya dalam hal pendi
dikan dasar agama. 

GM UBEP L i r i k  IPN 
Bam bang Setiawan, saat 
meresmikan penggunaan 
gedung sekolah tersebut, 
Ra bu (19/1), menjelaskan 
bahwa selama ini anakanak 
Sidomulyo dalam mengikuti 
proses belajarmengajar 
agama masih menggunakan 
metode satu atap dengan 

Se kolah Dasar Negeri 007 
Sidomulyo. “Dengan didi
rikannya gedung sekolah 
PDTA Nurul Islam, diharapkan 
anakanak Sidomulyo dapat 
mengikuti proses belajar
meng ajar agama dengan 
maksimal,” tegasnya. 

Gedung sekolah tersebut 
diresmikan pemakaiannya 
oleh Bupati Indragiri Hulu 
(Inhu) Yopi Arianto dan GM 
UBEP Lirik IPN Bambang 
Setiawan. Pada kesempatan 
yang sama, Bupati Inhu Yopi 
Arianto menyatakan bangga 
dengan berdirinya sekolah di 
Sidomulyo secara permanen 
dan juga mengucapkan terima 
kasih atas bantuan dari PT 
Pertamina UBEP Lirik yang 
tak dapat dipungkiri dapat 
mengurangi beban Pemkab 
Inhu dalam mewujudkan 

sekolahsekolah yang layak 
di Inhu. 

“Kami berharap per
usahaan lain yang beroperasi 
di Inhu dapat mencontoh 
UBEP Lirik yang selalu dapat 
mereal isasikan program 
CSRnya, sehingga ke depan 
Pemkab dan perusahaan 
akan mampu memajukan 
Inhu ke arah yang lebih baik. 
Khususnya dalam bidang 
pen didikan,” tegas Yopi.

Terkait dengan rencana 
CSR Pertamina tahun 2011, 
GM UBEP Lirik IPN Bambang 
Setiawan menyatakan bahwa 
UBEP Lirik tetap berkomitmen 
dalam melaksanakan pro
gram corporate social res
pon sibility (CSR), baik da
lam bidang pendidikan, 
in f rastruktur,  kese hatan 
mau pun lingkungan yang di

koordinasikan juga dengan 
PT Pertamina (Persero). 

Pembangunan sekolah 
PDTA Nurul Islam di Sido
mulyo ini, merupakan pro
gram corporate social respon
sibility (CSR) UBEP Lirik 
untuk tahun anggaran 2010. 
Bangunan sekolah tersebut 
terdiri dari lima unit ruangan 
yang digunakan untuk ke
las dan ruang guru yang 
di lengkapi dengan per alatan 
belajar mengajar, tiga unit wc 
dengan total biaya mencapai 
Rp 493 juta. Sekolah ini 
didirikan di atas tanah mi lik 
desa Sidomulyo yang pe
ngelolaannya dilaksanakan 
oleh pengurus PDTA Nurul 
Islam di bawah koordinasi 
Ke  pala Desa Sidomulyo.MP 
UBEP Lirik
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Cegah kecelakaan kerja 
menuju World Class Company 

Direktur Pemasaran dan Niaga Djaelani Sutomo memberikan pengarahan kepada 300 kontraktor  didampingi VP Project 
Management Heru Purnomo (kanan), Manager HSSE M&T, Masjuli (kedua dari kiri) dan Pjs. GM Fuel Retail Marketing 
Region III Tengku Fernanda (kiri).
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ganti Oli dan servis gratis 
di politeknik Negeri samarinda

gas hasil Blok Cepu 
Ditunggu

kITABErITA

SAMArINDA - Pelumas 
Pertamina Pelumas bekerja
sama dengan Poli teknik 
Ne geri Samarinda (Polnes)
menggelar acara bertema 
Mesin Peduli di Jalan Cipto 
Mangun Ku sumo Samarinda.
Kegiatan dimu lai pada 24  
 26 Januari 2011 dengan 
meng gandeng Palang Me
rah Indonesia dan Honda. 
Kegiatan diawali dengan donor 
darah yang diikuti mahasiswa, 
dosen dan  para staf Polnes 
yang menghasilkan 55 kan
tong darah segar.

Di hari kedua dan ketiga 
dilanjutkan dengan ganti oli 
dan servis gratis. Bukan ha
nya kalangan mahasiswa saja 
yang menyervis  motor dan 
mobilnya,  masyarakat umum 
pun ikut hadir khu sus nya 

JAkArTA - Fungsi Strategic Planning – Direktoarat 
Hulu menyelenggarakan  Workshop Rencana Pengem
bangan Gas Blok Cepu yang berlangsung di Gedung 
Utama Lantai 21, pada Rabu (2/2).  Workshop dibuka 
oleh VP Upstream Strategic Planning & Portfolio Sigit 
Rahardjo yang mewakili Direktur Hulu, dan diikuti 
peserta yang datang dari antara lain Reneval Direktorat 
Hulu, Upstream Technology Center (UTC, sebelumnya 
bernama EPTC), anak perusahaan Pertamina EP 
Cepu, dan BP Migas, dan lainlain.

Sigit Rahardjo mengatakan bahwa Pertamina telah 
menyampaikan surat pada Dirjen Migas dan BP Migas, 
yang menyatakan bahwa Pertamina siap menjadi 
operator pengembangan gas  di lapangan  Tiung Biru, 
Jambaran dan Cendana. Selain itu telah menyatakan 
hal yang sama pada MCL (Mobil Cepu Limited) selaku 
operator. “Ini adalah corporate action kita,” kata Sigit 
menjelaskan langkahlangkah Pertamina kepada 
para peserta yang hadir. “Artinya,  Pertamina secara 
incorporated telah mengupayakan, mengharapkan dan 
menginginkan hal ini dapat dilaksanakan.”

Selain langkahlangkah tersebut, lanjut Sigit, juga 
telah dilakukan workshop yang berkaitan dengan legal, 
financial, operation dan commercial terkait dengan dual 
operator. “Sekarang kita tinggal menunggu hasilnya 
seperti apa dari upayaupaya ini.” 

Sigit pun menyampaikan  bahwa  bulan Januari 
2011 ini, RKAP Pertamina telah disetujui oleh RUPS. 
Adapun Pertamina diminta untuk menghasilkan 
revenue kepada Pemerintah secara korporat Rp 17,7 
Triliun. Sedangkan untuk Direktorat Hulu diminta 
se kitar Rp 19 Triliun. Sementara untuk  investasi di 
sektor Hulu, maka dianggarkan sekitar Rp 28,3 atau 
Rp 28,4 Triliun.   

Adapun realisasi tahun lalu, 2010, bahwa untuk 
investasi masih rendah, hanya sekitar 60% – 70%. 
Artinya masih ada sekitar 20% – 30% yang belum 
terealisir. “Ini adalah tantangan untuk kita semua,” 
tandas Sigit.  

Sigit menambahkan bahwa workshop ini cukup 
strategis karena hasil dari  workshop ini akan disam
paikan kepada direksi Pertamina terkait dengan ren
cana corporate action perusahaan. “Ini nanti akan jadi 
legacy kita. Karena kita tahu gas yang akan dihasilkan 
nanti bisa mencapai sekitar 300 MM. Ini jumlah yang 
luarbiasa, karena saat ini di Jawa Timur defisit 27%. 
Artinya gas dari lapanganlapangan ini ditunggu ha
silnya.” MPUHk

JAkArTA - Dalam rangka 
bulan K3 di Direktorat Pema
saran dan Niaga,  Fuel Retail 
Marketing Region III, pada 11 
Februari 2011 mengadakan 
Seminar K3 Kontraktor di 
Gdung Patraloka. Acara 
tersebut dibuka Direktur Pe
ma saran dan Niaga, Djaelani 
Sutomo d idamping i  VP 
Project Management, Heru 
Purnomo, Manager HSSE 
M&T, Masjuli dan Pjs. GM 
Fuel Retail Marketing Region 
III, Tengku Fernanda.

Kegiatan yang dilakukan 
dalam upaya mendukung 
pencapaian “zero zccident” 
melalui penerapan Contractor 
Safety Management System 
(CSMS) yang konsisten ini 
dihadiri sekitar 300 rekanan 
Pertamina yang bergerak di 
bidang Pengadaan Jasa dan 
Barang di wilayah kerja Jawa 
Bagian Barat.

D i  rek tu r  Pemasaran 
dan Niaga Djaelani Sutomo 
m e n y a m p a i k a n  b a h w a 
beberapa kecelakaan yang 
terjadi di lingkungan Pertamina 
banyak dialami oleh pekerja 
kontraktor. Contohnya tenaga 
kontraktor yang meninggal 
saat melakukan pengelasan 
di Terminal BBM Surabaya 
Group dan kebakaran akibat 

kelalaian awak mobil tangki di 
LPG Makassar. Kasuskasus 
tersebut memberikan dampak 
kerugian bagi perusahaan 
baik bagi Pertamina maupun 
Kontraktor Pelaksana. “Se
bagai perusahaan yang ingin 
menuju World Class Company 
dan akan melakukan “go 
public” sangat tidak di ha
rapkan terjadi accident.  Ini 
dapat mengganggu citra per
usahaan,” jelas Djaelani.

Untuk itu, Djaelani menga

jak kembali kepada seluruh 
rekanan yang hadir untuk 
bersamasama meningkatkan 
kepeduliannya pada aspek 
HSE dan mencegah terjadinya 
accident di lingkungan ker ja 
sesuai dengan tema bulan 
K3 yaitu “Tingkatkan pe
lak sanaan Gema Daya K3 
untuk mendukung Daya Saing 
Usaha dalam Globalisasi” . 

Seminar yang di ikuti de
ngan serius oleh seluruh 
pe serta tersebut diisi dengan 

presentasi tentang  Kebijakan 
CSMS Direktorat Pemasaran 
dan Niaga oleh Manager 
HSSE M&T   Masjuli, Kebija
kan Implementasi CSMS 
di Jawa Bagian Barat oleh 
Manager Engineering Servi
ces Region II Umar Mu ha
mad,  dan Success Sto ry PT 
Rekayasa Industri (Rekin) 
dalam pengelolaan CSMS 
oleh Manager HSE PT Rekin, 
Beni Lesmana.MP HSSE M&T

yang berada di ling kungan 
Kampus Polnes. 

Ketua Panitia jurusan 
Teknik Mesin Abdul Muis 
mengharapkan  dengan 
adanya kegiatan ini mahasis
wa dan masyarakat dapat 
berinteraksi langsung  ser
ta  menunjukkan bahwa 
ma ta kuliah yang didapat 
bisa digunakan dan di im
plementasikan di kalangan 
masyarakat.

Terbukti dengan adanya 
kegiatan ini juga membuat 
antusiasme masyarakat 
y a n g  b e r d u y u n  d u y u n 
datang sehingga membuat 
panitia menjadi kewalahan. 
Sehingga yang tad inya 
hanya menargetkan 100 
unit kendaraan, ternyata 
yang datang lebih banyak. 

Sedangkan mekanik kendara
an adalah mashasiswa teknik 
Polnes .

Diacara service gratis ini 
Pertamina juga me nyediakan 
tiga merk pelumas, yaitu En
duro Racing dibandrol Rp. 

37.000, Enduro matic Rp. 
32.000, dan Enduro 4T Rp. 
27.000. Selain itu disiapkan 
suku cadang dari Aspira 
Group Honda de ngan harga 
yang terjangkau.MP PMS VI
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BALIkAPAPAN - Hasil investigasi lapangan yang 
dilakukan RU V menunjukkan indikasi bahwa masyarakat 
memerlukan bantuan menyangkut ke was padaan dalam 
penanggulangan kebakaran. Hal ini direalisasi kan secara 
efektif oleh RU V dan BPBK (Badan Penanggulangan 
Bencana Ke bakaran) Kota Balikpapan. Program 
ini dilakukan sejak awal Mei 2010. Pelatihan dan 
pemahaman tentang penggunaan berupa paket alat 
pemadaman kebakaran bantuan Pertamina dilakukan 
pada 14 Januari 2011. Pelatihan melibatkan sekitar 
30 masyarakat dari empat kelurahan, yaitu Kelurahan 
Margasari, Baru Ilir, Baru Tengah dan Baru Ulu. Ban tuan 
Pertamina berupa delapan Unit  Floating Pump beserta 
perlengkapannya untuk empat Kelurahan.MPrU V

YOgYAkArTA – Dukungan 
PT Pertamina (Persero) ter
hadap dunia pendidikan kem
bali dibuktikan melalui bantuan 
untuk pembangunan Pertamina 
Tower Fakultas Ekonomika 
& Bisnis UGM senilai Rp 10 
Miliar.

Dana tersebut disalurkan 
melalui Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan (PK
BL) Pertamina sebagai ko
mit men tanggung jawab so
sial perusahaan (CSR) da lam 
peningkatan kualitas pen didikan 
di Indonesia. Pe ningkatan SDM 
merupakan kunci keberhasilan 
di masa mendatang maka 
dari itu kerja sama dengan 
pihak UGM ini akan memiliki 
sinergi dan pe mikiran yang 
sama dalam hal pembangunan 
bangsa dan negara.

Pembangunan gedung 
yang terdiri dari tujuh lantai  

pertamina Dukung pembangunan 
pertamina tower FeB Ugm rp 10 miliar

tersebut dimulai pada (25/1) 
ditandai dengan pele tak an 
batu pertama oleh Di rek tur 
Keuangan Pertamina M. Afdal 
Bahaudin, Rektor UGM Prof.
Ir.Sudjarwadi, M.Eng. Ph.D, 
Dekan Fakultas Ekonomika & 
Bisnis UGM Prof. Marwan Asri, 
MBA, Ph.D dan Pembangunan 
gedung ini direncanakan selesai 
pada 8 September 2011.

Pertamina Tower yang 
dibangun di dalam komplek 
kampus UGM tersebut me
nyed iakan fas i l i tas  UKM 
Centre, Auditorium Mini un
tuk Musik, Business Cen ter, 
Ruang Laboratorium Kom puter 
serta Dashboard Financial 
dan Market Update.  Dengan 
adanya bantuan ini, kami harap 
bisa melengkapi dukungan 
Pertamina terhadap dunia 
pendidikan terutama UGM 
yang sudah berlangsung sejak 

lama. 
Adapun bentuk kompen

sasi yang diberikan oleh Fa
kultas Ekonomi & Bisnis UGM 
kepada Pertamina ada lah 
di bidang penelitian tentang  
Peran dan Kontribusi Pertamina 
dalam Bisnis, Industri dan 
Perekonomian.

Se la in  pembangunan 
Per tamina Tower di UGM, 
Pertamina juga  memberikan 
bantuan komputer untuk me
nunjang kegiatan perkuliahan. 
Melalui sinergi positif ini Per
tamina berkontribusi nyata 
terhadap upaya untuk men
cerdaskan bangsa. Komitmen 
dan kepedul ian terhadap 
du nia pendidikan ini juga 
mengantarkan Pertamina 
memperoleh berbagai peng
hargaan. Antara lain Anugerah 
Pedu l i  Pend id ikan  2010 
yang diberikan oleh Menteri 

Pendidikan Nasional.
Sebagai BUMN yang te

ngah bertransformasi, Per
tamina selalu mendukung 
upa ya masyarakat Indonesia 
untuk berubah menuju kondisi 
yang lebih baik. Komitmen 
tersebut dibuktikan melalui 
berbagai program PKBL dan 
CSR di bidang pendidikan, 
kesehatan, perbaikan/pe
lestar ian l ingkungan, pe
ning  katan infrastruktur ser ta 
bantuan penanganan ben cana.
MPPMS rEg. IV
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Bantuan alat pemadam 
dan pelatihan

Pada hal. 12 Media Pertamina 
edisi 14 Februari 2011 rubrik CSR 
terdapat kesalahan penulisan nama.  
Di situ tertulis ...Senior Vice President 
Petroleum Product Marketing & Tra
ding Pertamina Haryoto Saleh  seha
rusnya... Hariyoto Saleh.

Demikian koreksi dari kami.

rALAT


