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Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh (tengah) dan Direktur Utama 
Pertamina  Karen Agustiawan foto bersama setelah menyaksikan pe
nandatanganan   HoA jual beli gas antara PT Nusantara regas dan PT 
PLN (Persero) sebagai pembeli gas.

Era baru pemanfaatan LNG 
dalam negeri ditandai dengan 
penandatanganan Head of 
Agreement  jual beli gas antara 
PT Nusantara Regas dengan Total 
Indonesie dan Inpex Corporation  
blok Mahakam. Perjanjian bisnis 
senilai 200 juta dolar ini diharapkan 
mampu mendukung pasokan gas di 
Jawa Barat untuk PT. PLN.

JAkARTA - Dalam rangka mendukung Ins
truksi Presiden republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Prioritas Pembangunan Nasional khususnya 
infrastruktur untuk pemenuhan pasokan gas 
bumi di daerah jawa Bagian Barat, dilakukan 
penandatanganan Head of Agreement (HoA) 
jual beli LNg, di jakarta, Selasa (12/10).

Penandatanganan HoA jual beli gas  antara 
KKKS Total Indonesie dan Inpex Corporation 
yang beroperasi di Blok Mahakam dengan 
PT Nusantara regas, sebagai operator 
dalam pembangunan FSrU jawa Barat yang 
merupakan joint venture antara PT Pertamina 
(Persero) dan PT PgN (Persero) Tbk. 

Dalam kesempatan itu juga dilakukan 
penandatanganan HoA jual beli gas antara 
PT Nusantara regas dan PT PLN (Persero) 
sebagai pembeli gas.

Penandatanganan ini disaksikan oleh 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Darwin Zahedy Saleh, Komisaris Utama Per
tamina Sugiharto, Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan, Menteri BUMN Mustafa 
Abubakar, Ketua Unit Kerja Presiden dan 
Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mang
kusubroto, Kepada BP Migas r. Priyono dan 
para stakeholders terkait.

Dalam HoA tersebut, telah ditetapkan 
alokasi pasokan gas untuk LNg jawa Barat 
dari Blok Mahakam adalah sebesar 11,75 juta 
metrik ton dari 2012 sampai dengan 2022, 
dengan kisaran investasi dan biaya operasi 
sebesar 200 juta dolar AS.

Dengan adanya HoA tersebut, maka PT 
Nusantara regas segera dapat membangun 
Floating Storage Regasification Unit (FSrU) 

di lepas Pantai Utara Teluk jakarta dan 
diharapkan dapat beroperasi pada kuartal 
keempat tahun 2011.

Sedangkan kapasitas infrastruktur FSrU 
yang akan dibangun adalah sebesar 3 MTPA 
(setara dengan 400 MMSCFD), yang nantinya 
akan digunakan untuk mengatasi kekurangan 
pasokan gas bumi di daerah jawa Bagian 
Barat dan sekitarnya yang pada saat ini masih 
kekurangan pasokan gas bumi.

Sementara itu, pada saat yang sama, 
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
mengatakan, nilai investasi pembangunan 
dan biaya operasi FSrU kurang lebih 200 juta 
dolar AS. “Dengan total pembangunan FSrU 
dan infrastrukturnya diperkirakan mencapai 
400 juta dolar AS,” tegasnya.MPNDJ
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Peluang Bisnis Perkapalan 
Makin Bersinar
Pengantar Redaksi :

Perkapalan Pertamina 
siap menjadi profit center. 
Begitu keinginan fungsi 
Perkapalan yang dituangkan 
dalam rencana jangka 
Panjang Perusahaan. 
Berekspansi dengan 
“menjaring” peluang bisnis 

mulai dirintis agar tidak sekedar menjadi fungsi 
supporting semata. MT gunung geulis P 8000 
sudah mulai trading out menjual jasa pengangkutan. 
Merealisasikan azas cabotage   semua kapal harus 
berbendera Indonesia  terhadap 165 unit kapal 
Pertamina selama tahun 2010, menjadi modal kuat 
bagi Perkapalan mengapakkan sayapnya menjaring 
pasar dikalangan para Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS) untuk mewujudkan Perkapalan sebagai 
Profit Center. Berikut pemaparan Deputi Direktur 
Perkapalan, Suhartoko kepada Media Pertamina. 

Perkapalan Pertamina mendapatkan penghargaan 
Dharma Karya. Tentu saja menjadi hal yang 
membanggakan bagi Fungsi Perkapalan Pertamina. 
Kenapa? Karena salah satu pertimbangan pemberian 
penghargaan tersebut lantaran Perkapalan Pertamina 
telah mampu merealisasikan azas cabotage 
terhadap 165 unit kapal Pertamina selama tahun 
2010 ini. Sebuah aturan yang dituangkan dalam 
UU pelayaran No. 17 tahun 2008, yang mewajibkan 
pengakutan migas dan batubara di perairan dalam 
negeri menggunakan kapal berbendera Indonesia, 
dan diawaki warga negara Indonesia, dan melibatkan 
investor Indonesia. 

Dengan adanya penghargaan tersebut menyatakan 
bahwa Pertamina sangat memperhatikan penerapan 
azas cabotage dalam pengadaan satu kapal tanker 
untuk angkutan migasnya.

Komitmen Pertamina untuk memenuhi azas 
cabotage tersebut telah dilakukan dengan mengganti 
bendera kapalkapal milik Pertamina dari bendera 
asing menjadi bendera Indonesia. Kapal itu antara 
lain MT Ketaling dengan skema bare boat hire 
purchase (BBHP) terakhir yang benderanya diganti 
pada Desember 2009. Bahkan penggantian bendera 
itu dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan 
pemerintah.

Begitu pula dengan kapal yang baru dibeli dari 
jepang, langsung diganti benderanya menjadi bendera 
Indonesia. Kapal yang dimaksud adalah MT gunung 
geulis P 8000 yang reflagging pada Februari 2010. 
Dan ini diikuti dengan kapal lainnya yang kini telah 
mencapai 165 kapal.

PERkAPALAN SIAP JADI Profit Center 
Dengan kekuatan ini, Perkapalan Pertamina kian 

mantap melakukan ekspansi bisnis di luar Pertamina. 
Perkapalan tidak sekedar menjadi supporting, namun 
mulai berorientasi sebagai profit center. Nantinya 
Perkapalan akan memiliki sejumlah pro gram yang 
tidak hanya melayani internal perusahaan seperti 
Direktorat Pemasa ran dan Niaga, ISC (integrated 
supply Chain), fungsi gas dom, Direktorat Hulu, tetapi 
akan merambah keluar, dan memasarkan kemampuan 

di luar Pertamina. 
Peluang sudah di depan mata, dengan 

menggandeng Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 
 sebagian perusahaan asing  untuk membantu 
membawa keluar crude yang dihasilkan, atau men
charter-out-kan kapal yang ada. Sejak juni 2010, 
Perkapalan Pertamina sudah men coba merintis 
kerjasama dengan Pertamina Energy Trading Limited 
(Petral) anak perusahaan Pertamina yang melakukan 
pengadaan minyak mentah maupun bahan bakar. 
Perkapalan mengakut komoditi dibeli Petral.  Kerjasama 
ini tentu saja saling mengun tungkan.

Tak hanya di kalangan internal. Saat ini MT gunung 
geulis P 8000 sudah siap dicarter Petrochina guna 
mengangkut minyak mentah perusahaan ini dari Poleng, 
Madura ke Pelabuhan rayong, Thailand. Termasuk 
proses mengangkut crude oil dari Pelabuhan Bintalu, 
Malaysia Timur, untuk diolah di rU VI Balongan atau 
rU IV Cilacap. Bahkan terakhir ini Conoco Philips 
berminat mencarter MT gunung geulis P 8000 sebagai 
floating storage (tangki penyimpanan minyak teraupung) 
di daerah Muntok, Batam.

Upaya menangkap peluang dan memaksimalkan 
kinerja ini terus dibangun, agar tidak  tidak terjadi idle 
alias kapal menganggur. Antisipasi perlu dilakukan 
demi menghapus ketidakefisienan, saat  kilang 
“sakit”. Hal yang tak terduga ini kadang terjadi, hingga 
mengakibatkan  pasokan kilang berkurang, dan 
berdampak pada inefisiensi karena kapal tak beroperasi.  
Langkah strategis menggandeng pihak luar dengan 
harga sewa yang kompetitif tentu saja menjadi kunci 
agar Perkapalan bisa merintis sebagai profit center.

Sebagai contoh perkapalan menawarkan harga 
sewa kompetitif kepada Petral. Ternyata gayung 
bersambut. Petral menerima harga yang ditawarkan 
Perkapalan. Mereka puas karena terlayani, dan bisa 
mengurangi biaya produksi, sementara Perkapalan 
benarbenar mengoptimalkan kapal dan memini malisir 
hal-hal yang tidak efisien. 

Perkapalan bisa semakin memperluas bisnisnya. 
Tetapi perlu kewenangan besar dari sisi struktur yang 
ada. jika selama ini prosedur charter out kapal dalam 
jumlah tertentu harus izin ke Direktur Pe masaran dan 
Niaga, hingga ke Direktur Utama. Menjadi pekerjaan 
rumah Perkapakan untuk mengimbangi kecepatan 
permintaan dan tantangan yang ada, dengan 
mempercepat  prosedur agar peluang yang ada tidak 
hilang begitu saja. 

Untuk itu, dalam upaya mewujudkan pengembangan 
bisnis Perkapalan sebagai profit center tentu saja perlu 
pengeloaan khusus, yang bisa merambah menjadi anak 
perusahaan. Selama ini memang Perkapalan selalu 
dianggap sebagai cost center yang menggunakan 
biaya sangat besar. Soal biaya ini perlu digarisbawahi 
bahwasanya belum ada benchmark yang tepat terhadap 
biaya Perkapalan Pertamina. Namun perlu dicatat pula 
bahwa SPI telah mengeluarkan rekomendasi sewa 
Perkapalan Pertamina cost angkutnya lebih murah 
dibandingkan menggunakan kapal lainnya.

Berbekal itu semua, sudah seharusnya Perkapalan 
kian memantapkan diri untuk memikirkan pola bisnis 
global. Sebagai antisipasi jika suatu saat terjadi 
penurunan volume penjualan maupun produksi 
Pertamina.MPNDJ/NS/DSU
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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)

Editorial
Hemat Tak Ganggu 

Efektivitas
Membangun Jaringan Distribusi Berbasis 
Sense of Belonging

Sulikah
SPI Daerah V Surabaya

Melakukan cutting cost untuk menunjukkan gesture 
bahwa perusahaan ini sudah efisien sangat perlu. 
Dirut Karen Agustiawan sendiri yang menginstruksikan 
upaya penghematan di pospos yang masih bisa 
dihemat tanpa mengabaikan efektivitas kinerja.

Dirut menyontohkan mengetatkan ikat pinggang, 
seperti bagaimana menghilangkan biayabiaya 
seremonial, menunda perjalanan dinas yang tidak 
berkaitan langsung dengan transaksi bisnis, serta 
menghapus duplikasiduplikasi biaya di setiap fungsi. 

Mari kita tangkap perintah Dirut untuk berhemat 
dan mengetatkan ikat pinggang itu dalam patokan 
“efisien tapi tetap efektif.” Karena munculnya perintah 
berhemat itu justru dari semangat menciptakan kinerja 
net income perusahaan. Dalam terminologi paling 
sederhana,  revenue dikurangi biaya operasi, bunga, 
penyusutan, pajak, depresiasi, amortisasi, dan lainlain 
akan ketemu net income.

Pola cutting cost yang banyak dipahami 
sebagai upaya memotong pospos tertentu yang 
tercantum dalam perencanaan keuangan, juga tak 
berarti memotong anggaran asal memotong tanpa 
pertimbangan bahwa ada batas toleransi perusahaan 
mengeluarkan dana, dengan pertimbangan efektivtias 
kerja dan operasi. Efektivitas kerja dan operasi secara 
akumulatif akan mendukung perwujudan rencana 
besar perusahaan.

Prinsip harga terendah dalam lelang, jangan 
mengorbankan perolehan kualifikasi yang diperlukan 
oleh perusahaan. Kalau diperlukan barang dan jasa 
kelas A, ya keluarkan dana sesuai harga level tersebut. 
Berhemat yang keterlaluan, hanya akan mendapatkan 
barang dan jasa yang berkelas lebih rendah.

Setiap item program – sesuai kualifikasi dan level 
kebutuhannya  akan melahirkan tuntutan biaya dalam 
jumlah tertentu. Artinya, dengan kualifikasi dan level 
A sehingga diperlukan biaya sejumlah A, ya jangan 
dikurangi anggarannya menjadi C yang berakibat 
perusahaan hanya akan mendapatkan kualifikasi 
dan level program setingkat C, lebih rendah daripada 
kebutuhan. 

Semangat perintah Dirut untuk berhemat adalah 
untuk halhal yang masih bisa dikurangi biayanya. 
Sertijab misalnya, bisa saja cuma diumumkan di 
broadcast atau Media Pertamina, tanpa harus 
mengeluarkan biaya acara formal, sampai harus 
mengeluarkan biaya konsumsi, sekian juta rupiah 
sekali acara. Hitung, berapa ratus kali sertijab di 
seluruh direktorat dan anak perusahaan dalam 
setahun. Hitung berapa biaya rapat yang masih 
bisa dilakukan tidak di hotel berbintang, perjalanan 

dinas yang tidak 
urgen. Berapa ratus 
juta biaya HUT 
anak perusahaan? 
Kalikan dengan 
sekian banyak anak 
perusahaan? Halhal 
seperti ini yang  bisa 
dihemat. Tapi jangan 
bicara pemotongan 
sembarangan 
anggaran HSE, 
investasi sektorsektor 
core business, biaya 
pemeliharaan aset
aset, dan halhal yang 
tidak boleh diabaikan  
untuk menunjang 
efektivitas kinerja dan 
operasi.MP 

Sehubungan dengan pencapaian  laba perusahaan  
tahun 2010  yang diperoleh jauh di bawah target 
yang telah direncanakan sebesar rp 25 triliun dan 
menanggapi imbauan Direktur Utama untuk melakukan 
efisiensi biaya di semua bidang, imbauan tersebut  
merupakan lampu kuning bagi perkembangan 
perusahaan tercinta ini.

jika kita cermati selama tahun 2010 hasil  penjualan 
produk  versus  jumlah pengeluaran biaya (khusus untuk 
Ex Unit Pemasaran V ) data sementara adalah selisih 
3 persen. Apabila  perusahaan menginginkan  laba 
lebih tinggi atau minimal sama dengan rencana yang 
dicanangkan sejak awal, maka cara mencapainya yaitu 
menekan pengeluaran biaya dan atau meningkatkan 
hasil penjualan produk. 

Efisiensi biaya telah banyak dilakukan bahkan 
diimbau oleh Direktur Utama, dan peningkatan hasil 
penjualan sudah dilakukan dengan sistem marketing 
yang semakin berkembang dan telah dilakukan 
oleh fungsi yang lebih kompeten.  Disini  saya  ingin 
membangkitkan rasa memiliki (sense of belonging) yaitu 
dengan mengajak seluruh pekerja sebagai basis jaringan 
distribusi  untuk meningkatkan volume  penjualan dan 
meningkatkan laba serta  pertumbuhan perusahaan yang 
kita cintai.

Dulu... ketika perusahaan yang menghasilkan motor 
Harley Davidson (HD) mengalami kondisi yang buruk, 
perusahaan hampir gulung tikar, akhirnya salah satu 
pejabat perusahaan mempunyai ide untuk melakukan 
promosi dengan cara seluruh pegawai membeli produk 
HD. Setelah itu melakukan touring mengendarai Motor  
HD  keliling kota. Akibatnya penduduk kota banyak yang 
terkesan dan banyak melakukan pembelian. Akhirnya 
perusahaan terselamatkan, bahkan mengendarai HD 
merupakan kebanggaan tersendiri sampai sekarang.

Inti dari cerita tersebut, apakah kondisi  HD dapat 
diterapkan kepada perusahaan kita yang tercinta ini?

Temanteman.... 
Sebagai pekerja Pertamina, taraf hidup kita lebih 

dari cukup.  Kebutuhan dasar telah terpenuhi, bahkan 
seluruh pekerja telah memiliki kendaraan, baik motor 
atau mobil. Sedangkan perusahaan kita melakukan 
penjualan produk yang berkaitan dengan otomotif /
kendaraan, dengan  mengantisipasi program pemerintah 
yang akan membatasi jumlah BBM subsidi. Bagaimana 
jika kita sebagai pekerja mulai memakai produk BBM 
non subsidi lebih dulu, tentu saja produk Pertamina, 
seperti Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, Prima 
XP, Mesran dan lainnya. Apa ga keren tuh ???? Keren 
dong.... Kita pekerja Pertamina, menggunakan produk 
Pertamina dengan bangga.

Sekarang bagaimana cara pembelian atau 
penjualannya?

Pertama, pemakaian produk dilakukan dengan 
“pemaksaan” bukan imbauan lagi. Yaitu, setiap pekerja 
dilakukan pemotongan take home pay sejumlah  30 liter 
/10  liter produk BBM non subsidi. Untuk mobil minimal  
setiap bulan 30 liter, kalau motor 10 liter. Setelah itu 
pekerja diberikan kartu/kupon  BBM , yang dapat diambil 

di seluruh SPBU. Coba samasama kita hitung berapa 
banyak peningkatan penjualan (apabila perkiraan pekerja 
Pertamina 15.000 di seluruh  Indonesia). Misalnya,  
yang  mempunyai  mobil  13.000  pekerja  dan yang 
menggunakan  motor  2000  pekerja, maka peningkatan 
penjualan (30 X 13.000) + (2000 X 10) =  410.000 liter 
(410 kiloliter).  Kecil .... ya.... untuk ukuran Pertamina 
memang sangat kecil, tapi itu baru permulaannya.

Kedua, member get member.
Nomor pegawai kita merupakan member  

untuk pembelian BBM non subsidi. Kita bisa 
merekomendasikan kepada keluarga, teman, tetangga, 
kenalan dan yang lainnya.  Setiap pembelian oleh 
mereka,  kita akan mendapatkan point. jika kita 
mengajak orang lain untuk membeli bisa dicantumkan 
nomor  pegawai kita dan akan mendapatkan point. Point
point yang terkumpul akan diundi untuk mendapatkan 
hadiah setiap bulan, mulai dari menchandise atau yang 
lebih besar lagi. Misalnya tour ke Bali atau ke tempat  
lainnya.

Mari kita evaluasi jaringan distribusi ini. 
• Pekerja memiliki rasa memiliki terhadap perkembangan 

dan pertumbuhan perusahaan.
• Jaringan distribusi dimulai dari lingkungan pekerja, 

makin lama akan makin membesar seperti jaring laba
laba yang saling terkait sangat erat.

• Promosi lebih banyak dilakukan dari mulut ke mulut 
secara aktif, dengan memberi contoh yang teruji 
kebenarannya karena kita memakai produk tersebut.

• Pekerja ikut senang karena memiliki kesempatan 
yang sama untuk mendapat poinpoin. Apabila 
ingin memperbesar poin maka dengan sendirinya ia 
berusaha memperbesar promosi/jaringannya.

• Apabila dilaksanakan secara konsisten maka memiliki 
nilai tambah yang tidak hanya berimplikasi  terhadap 
peningkatan laba,  melainkan juga bertumbuh 
kembangnya rasa kebersamaan  dan  solidaritas  yang  
tinggi demi menjaga kejayaan perusahaan di masa 
yang akan datang.

Banyak hal yang  harus dijalankan untuk ide ini. 
Untuk Direktorat Pemasaran diperlukan koordinasi dari 
beberapa fungsi, yaitu fungsi BBM retail, BBM Industri 
Marine, Keuangan, Hr dan fungsi  yang lain.  Sedangkan  
di Direktorat Pengolahan/ Direktorat EP/Hulu  perlu  
ditentukan fungsi mana yang akan menanganinya. Akan 
membutuhkan pekerjaan yang lebih yang merupakan  
tantangan yang dapat kita pecahkan bersama. 

Temanteman... 
Langkah awal menentukan langkah besar 

selanjutnya. Tindakan kecil jika dilakukan terus menerus 
pasti akan besar pula hasilnya. Coba dibayangkan jika 
kita, pekerja Pertamina, memakai produk Pertamina 
dengan bangga, setelah itu mempromosikan kepada 
seluruh kenalan kita. Kenalan kita mempromosikan pula 
pada kenalan berikutnya. Akhirnya seluruh Indonesia 
akan memakai produk Pertamina yang berkualitas tinggi. 
Kita makin bangga pada Pertamina dan juga  Indonesia.

Kenapa tidak kita coba???
Pertamina tetap Jaya. Yes !!!!!



No. 43
Tahun XLVI, 25 Oktober 2010BERITA kITA 4

Pertamina Lirik EIL  Program“Dari Kita 
untuk Kita” di Medan 
Diundi
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JAkARTA -  Pada 15 Okto ber 
2010 Pertamina melakukan 
penandatanganan Principles 
of Agreement dengan En
core Int’l Limited (EIL) un tuk 
melakukan pembelian se
bagian saham Encore Energy 
Pte Ltd (EEPL) yang dimiliki 
oleh Encore Inter national Ltd 
(EIL). 

Encore Energy Pte Ltd 
memiliki 50,7 persen saham di 
PT Medco Energi Internasional 
Tbk. MedcoEnergi, sebuah 
perusahaan yang didirikan 
di Indonesia, telah terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia dan 
bergerak di bidang Energi baik 

di Indonesia maupun diluar 
negeri. 

Kedua belah pihak sepakat 
untuk melanjutkan evaluasi 
ke tingkat periode eksklusif 
(exclusivity period) terkait 
dengan proses penjualan dan 
pembelian porsi saham EIL 
di EEPL. Proses jual beli ini 
menjadikan Pertamina seba
gai pemegang saham tidak 
langsung sebesar 27,9% di 
MedcoEnergi. Adapun porsi 
pemegang saham lain di 
MedcoEnergi tidak terganggu 
oleh transaksi ini. 

Para pihak menyadari bah
wa transaksi ini tidak meng

akibatkan terjadinya “tender 
offer” untuk pemegang saham 
lainnya. Periode eksklusif ini 
berakhir pada 30 November 
2010. 

Transaksi ini memperkuat 
strategi pengembangan usaha 
kedua perusahaan melalui 
sinergi antara Pertamina 
dan MedcoEnergi. Sinergi 
kedua perusahaan tersebut 
menyatukan kemampuan 
tek nis, keuangan, bisnis, 
mana jemen dan sumber 
daya masingmasing untuk 
memaksimalkan keuntungan 
bagi semua pemegang saham 
yang bersangkutan. Terutama 

ketersediaan energi bagi se
luruh rakyat Indonesia.

Bagi Pertamina transaksi 
ini merupakan langkah kor
porasi sebagai bagian dari 
upaya pemenuhan target 
pe ningkatan produksi, pe
menuhan minyak mentah 
yang akan diolah di kilang 
Pertamina baik dari hasil 
bagian produksi di dalam 
maupun di luar negeri. Terma
suk memastikan kerjasama 
proyek yang ada dapat di
lanjutkan dengan lebih baik 
guna menunjang posisi Per
tamina lebih kuat di dalam dan 
luar negeri.MPRILIS

MEDAN – Pemenang kupon undian Pelumas “Dari 
Kita Untuk Kita” yang bertajuk “dimulai dari kita untuk 
kebanggaan kita”, periode 23 Agustus hingga 3 Septem
ber 2010 diumumkan. Penentuan pemenang diawali 
dengan pencabutan kupon undian oleh gM Pertamina 
Pemasaran BBM retail region I, gandhi Sriwidodo,  di 
Kantor Pertamina Pemasaran region I Medan, (8/10). 
dan yang beruntung mendapatkan hadiah utama berupa 
HP gSM adalah Maryadi, Cleaning Service Hang 
Nadim untuk kategori 2W. Sedangkan kategori 4W 
dimenangkan oleh Herman dari Pelumas Medan.

Pencabutan kupon undian ini juga disaksikan oleh 
Sales region Manager Pelumas Sumbagut, Bimo 
Wicaksono, dan Tim Manajemen Pertamina Pemasaran 
region I sebagai dukungannya untuk mendukung 
program Fungsi Pelumas Pertamina region I.

Dalam kesempatan ini, Bimo Wicaksono menyam
paikan bahwa program “Dari Kita Untuk Kita” ini adalah 
program yang diperuntukkan bagi para pekerja dan 
outsourcing di lingkungan region I, sebagai upaya  
perusahaan lebih mendekatkan diri kepada lingkungan 
kerja Pertamina sendiri sehingga lebih mencintai produk 
sen diri. Diungkapkan Bimo juga, bahwa antusiasme 
para pe kerja dan outsourcing dalam membeli pelumas 
khususnya seri Fastron dan Enduro cukup tinggi, 
sehingga program ini cukup menjanjikan bagi para 
pekerja dan outsourcing untuk selalu menggunakan 
produk Pertamina sendiri.MPPMS REG. I

MAkASSAR - Komunitas bikers Tiger Owners Club 
(TOC) Makassar mengambil start di kantor Unit 
Pertamina Pemasaran VII memulai touring-nya menuju 
Bumi Tinutuan, Manado Sulawesi Utara. rombongan  
TOC Makassar yang berjumlah 32 bikers dilepas Pjs. 
Ambassador region Deny Des moro.

Para biker penunggang motor pabrikan Honda 250cc 
ini menempuh waktu hingga lima hari perjalanan menuju 
kota Manado guna meramaikan even nasional jambore 
Bikers seIndonesia dalam rangka memecahkan rekor 
MUrI dengan jumlah bikers terbanyak. rute yang 
sangat melelahkan itu akan melintasi Palopo, Pasang 
Kayu Sulawesi Barat, Palu Sulawesi Tengah, dan 
gorontalo. 

rudy Febrianto selaku ketua umum TOC Makassar 
mengemukakan bahwa, start TOC sengaja dilokasikan 
di kantor unit Pertamina mengingat perusahaan ini selalu 
berkontribusi dalam setiap aktivitas komunitas tersebut. 
TOC yang dalam keanggotaannya juga diperkuat 
para pekerja Pertamina, ditanggapi sangat apresiatif 
oleh Deny Desmoro. Kehadiran TOC, menurut Deny, 
juga banyak memberi andil dalam kegiatan outdoor 
Pertamina. Terakhir TOC mengawal peserta Mechanic 
& Sales Force gathering 2010 di kawasan wisata 
Bantimurung Kabupaten Maros.MPPMS REG. VII

Pemasaran Region VII 
Fasilitasi Touring TOC
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Deputi Gubernur BI Kunker ke RU V
BALIkPAPAN – rU V mene
rima kunjungan  Deputi gu
bernur  Bank Indonesia Bi
dang Moneter dan para jajaran 
pimpinan Bank di Kalimantan, 
(23/9). Kunjungan Deputi 
gubernur Bank Indonesia 
Bidang Moneter Budi Mulia 
dan Koordinator Bank Indo
nesia Wilayah Kalimantan  
Khairil Anwar serta jajarannya 
diterima gM rU V Balikpapan 
Iriawan Yu lianto dan gM 
Pemasaran re gion VI Alvian 
Nasution.

 Tujuan dari kunjungan 

Deputi gubernur Bank In
donesia Bidang Moneter 
ada lah untuk meningkatkan 
hubungan antara Bank In
donesia  dan  Pertamina.

Dalam kesempatan itu 
dipaparkan bagaimana alur 
kerja yang ber langsung di 
rU V Balikpapan, dari jenis 
minyak mentah yang bisa 
diolah di Kilang Balikpapan, 
proses pengolahan minyak 
hingga menjadi produk ja di 
Premium, Solar, Avtur, Per
tamax , dan lainlain.

gM rU V Iriawan Yulianto 

saat menerima kunjungan 
rombongan Bank Indonesia 
menyampaikan  bahwa kun
jungan ini adalah suatu ke
hormatan bagi Pertamina 
Ba likpapan, bisa bertatap 

muka dengan pimpinan dan 
jajaran Bank Indonesia. Iria
wan berharap, kunjungan ini 
bisa mempererat hubungan 
antara Pertamina dan Bank 
Indonesia.MPRU V 

LONDON - Pemerintah Indo
nesia tawarkan peluang kepa
da para investor di bidang 
migas. Peluang tersebut terdiri 
dari 20 wilayah kerja baru di 
sektor hulu, peluang investasi 
pembangunan kilang dengan 
insentif pajak di sektor hilir, 
dan pengembangan energi 
terbarukan yang diharapkan 
dapat mencapai 17 persen 
dari total energy mix pada 
2025. 

Hal tersebut disampaikan 
Direktur jenderal Migas Evita 
H Legowo di London, Senin 
(11/10), saat pembukaan se
minar migas Indonesia dengan 
tema  Kapitalisasi Lapangan
lapangan Baru yang Pros
pektif dan Pembangunan 
Infrastruktur Proyekproyek 
yang Menguntungkan. 

Pada kesempatan ter
sebut Evita menegaskan 
bahwa pemerintah Indonesia 
berharap ada investor yang ikut 
menanamkan investasinya di 
sector migas. “Ini merupakan 
upaya pengelolaan sumber 
daya alam, khususnya di 

Pemerintah Harapkan Investor di Sektor Migas
sektor migas,” ujarnya. Lebih 
lanjut Evita menegaskan 
bahwa pemerintah Indonesia 
mengharapkan adanya saran 
dari para investor dan para 
pemain kunci di industri ini 
kepada pemerintah dalam 
rangka memformulasikan 
dan meningkatkan kebijakan 
yang berorientasi kepada 
lingkungan hidup dan in
vestor. 

Evita men jelaskan bahwa 
penawaran 20 blok migas 
baru di sektor hulu terdiri 
dari 14 blok yang ditawarkan 
melalui proses tender dan 
6 blok melalui mekanisme 
penun jukkan lang sung. 
Terkait dengan proses lelang 
ini, ujar Evita, pemerintah juga 
memberikan kebijakan yang 
memberikan kemudahan bagi 
para kon traktor dan investor 
di sektor energi dan sumber 
daya mi neral. 

P a d a  k e s e m p a t a n 
yang sama VP Corporate 
Communication M Harun 
mempresentasikan materi 
tentang pertumbuhan per

usahaan serta peluang ker
jasama. Dalam pemaparan 
t e r sebu t ,  d i ungkapkan 
bah   wa peluang kerjasama 
yang dapat dijalin antara 
lain meliputi bidang aviasi 
dan bunker, joint branding 
pelumas, sektor perkapalan, 
pembangunan infrasturktur, 
dan potensi pengembangan 
biofuel. 

Dalam seminar ini, Per
tamina juga berpartisipasi 
dalam pameran dengan me
nampilkan trend pertumbuhan 

produksi Pertamina EP dan 
PHE di sektor hulu, peta 
ekspansi Pertamina baik 
dalam maupun luar negeri, dan 
kekuatan infrastruktur yang 
dimiliki Pertamina di sektor 
pengolahan dan pemasaran. 
Harun menegaskan bahwa 
di selasela waktu seminar 
tersebut, banyak para calon 
investor yang berminat un
tuk bekerjasama dengan 
Per tamina dalam bidang 
LNg, pengolahan, dan lain 
sebagainya.MPARYA 
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Sosialisasi PKB III : 

Terbaik untuk Pekerja dan Perusahaan
JAkARTA – Dalam rangka 
upaya meningkatkan pema
haman hak dan kewajiban 
pe ngusaha dan pekerja, dilak
sanakan sosialisasi Perjanjian 
Kerja Bersama (PKB) III untuk 
dapat di implimentasikan 
secara utuh dan bertanggung 
jawab. 

Sosialisasi dilaksanakan 
di Kantor Pusat Pertamina, 
jumat (1/10) yang dibuka 
langsung oleh Direktur SDM 
Pertamina, rukmi Hadihartini 
didampingi President Fe de
rasi Serikat Pekerja Perta
mina Bersatu (FSPPB), Ugan 
gandar dan dihadiri pekerja 
Kan tor Pusat. Selan jutnya 
so sialisasi akan di lak sanakan 
di tiaptiap Unit Bisnins dan 
Operasi Pertamina.

Sebagaimana diketahui, 
PKB III dibuat bersama oleh 
Perusahaan dan Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh dalam 
hal ini FSPPB, sesuai dengan 
amanat Pasal 116 Undang
Undang No.13 Tahun 2003 
yang dilaksanakan secara 
musyawarah. 

Seperti yang disampaikan 
oleh President FSPPB Ugan 
gandar bahwa proses PKB 
Pertamina ini akan di ja dikan 
role model oleh Ke men te rian 
Tenaga Kerja karena PKB 
Pertamina adalah yang terbaik 
dibandingkan perusahaan 
BUMN lainnya.  Hal ini  me
nurut Ugan menggam barkan 
terjadinya hubungan industrial 
yang baik.

“Mari kita bersamasama 

bersatu untuk menghadapi 
te kanantekanan dari luar 
karena banyak sekali unsur 
kepentingan yang masuk ke 
Pertamina ini. Itulah yang 
harus kita hadapi bersama,” 
ungkapnya. 

Lebih lanjut Direktur SDM 
Pertamina, rukmi Hadihartini 
menambahkan agar  kondisi 
yang tidak kondusif dan 
tantangan dari luar sudah se
harusnya dihadapi bersama. 
Dengan adanya sosialisasi 
PKB, rukmi berharap para 
pekerja dapat memahami 
sepenuhnya isi PKB terse but 
dengan benar dan bertang
gung jawab.

“Saya minta kepada se
luruh unsur yang terkait dapat 
mengimplimentasikan PKB 

dengan komitmen penuh 
ter masuk direksi dan juga 
konsisten sesuai dengan 
ketentuan yang kita sepakati 
bersama dalam PKB, sehingga 
tidak ada lagi interpretasi yang 
berbeda dalam menafsirkan 
PKB,” ungkap rukmi.

Untuk itulah perlunya 
meningkatkan komunikasi 
dengan baik agar terciptanya 
persamaan persepsi menuju 
kebaikan perusahaan. “jadi 
transparansi dan keterbukaan 
harus kita jalin bersama. ji
ka ada permasalahan, sa ya 
mengimbau agar dibicarakan 
bersama secara internal de
ngan fungsi SDM maupun 
pe ngurus FSPPB sebagai 
per wakilan pekerja,” kata 
rukmi.MPIk
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Pemasaran BBM Retail Region I Santuni 
Korban Insiden Elpiji 3 Kg
MEDAN – Pema saran BBM 
retail region I, pada (12/10) 
memberikan santunan ganti 
rugi dengan total sebesar 
rp 132 juta kepada korban 
insiden LPg 3 kg, di Kantor 
Unit gas Domestik Pertamina 
Pemasaran region I Medan. 
Keempat korban yang disan
tuni dalam kesempatan terse
but, rumahnya mengalami 
ke rusakan di jl jaring Udang 
4, Kelurahan Pekan Labuhan, 
Kecamatan Medan Labuhan, 
akibat insiden pada 26 Agus
tus 2010 yang lalu. 

Pember ian santunan 
gan ti rugi rumah diberikan 
oleh Ma najer gas Domestik 
Pe masaran region I Yu di 
Yanurwinda, kepada per
wa kilan keluarga korban, 
yai tu rofinus Tampubolon, 
j.Martin Tampubolon, Binsar 
Sianturi, dan L. Sitinjak. Da
lam kesempatan tersebut, 
Yudi didampingi oleh Sales 
representative gas Domestik 
Wilayah Sumatera Utara Dwi 
Manoveri.

Yudi Yanurwinda, me
nga takan bahwa pemberian 
ini adalah bentuk kepedulian 
Pertamina kepada korban in
siden Elpiji. “Saya berharap 
masyarakat semakin berhati
hati, menggunakan Elpiji se
suai dengan yang telah di
sosialisasikan, dan semoga 
tidak ada lagi peristiwa ke
bakaran yang diakibatkan dari 
kebocoran gas Elpiji,” ungkap 
Yudi Yanurwinda kepada para 
korban.

Sementara itu, Binsar 
Sian turi salah satu korban 
ke bakaran mengucapkan 
sangat berterima kasih, atas 
pemberian yang diberikan 
oleh Pertamina. Walaupun 
rumahnya rusak ak ibat 
insiden tersebut, Binsar 
merasa bersyukur tidak ada 
keluarganya yang menjadi 
korban. “Santunan yang di
berikan ini akan kami gunakan 
untuk membangun kembali 
rumah kami,” ujar Binsar 
Sian  turi. 

Setelah Program Konversi 
Minyak Tanah ke gas di Sumut 
berjalan selama setahun, 
terjadi peningkatan permintaan 
Elpiji 3 kg oleh masyarakat. 
Terjadinya peningkatan ini, 
menjadi indikator tingginya 
animo masyarakat untuk 
menggunakan Elpiji. Pada 
bulan September kemarin, 

penyaluran Elpiji 3 kg di Su
matera Utara sebesar 7.161 
metric ton (MT). jumlah ini 
meningkat tipis dibandingkan 
penyaluran bulan Agustus 
sebanyak 7.152 MT.

Sejak dimulainya konversi 
sampai dengan saat ini Per 
tamina secara rutin te rus 
melakukan kegiatan so
sialisasi, baik melalui me
dia cetak dan elektronik 
mau pun langsung kepada 
masyarakat bekerja sama 
dengan beberapa lembaga. 
Pertamina berharap agar 
masyarakat juga teliti dan 
hatihati dalam mengamati 
dan mengawasi peredaran 
tabung gas Elpiji 3 Kg yang 
ada di lingkungan sekitar. 
Seluruh elemen masyarakat 
diharapkan untuk sal ing 
meng  ingatkan dan saling 
memberi informasi mengenai 

pengetahuan dan keamanan 
Elpiji 3 Kg. “Segera laporkan 
ke  aparat Kepolisian apabila 
melihat dan mendapati tin
dak penyelewengan Elpiji de
ngan cara “menyuntik” untuk 
mengurangi isi Elpiji 3 kg yang 
ilegal,” ujar Yudi.

Pertamina berkomitmen 
untuk lebih meningkatkan 
sosialisasi cara penggunaan 
Elpiji yang benar, disamping 
juga tetap memperhatikan 
aspekaspek HSE (Healthy 
and safety Environment) 
serta quality control.  Yudi 
mengimbau, bagi yang masih 
belum jelas dalam penggunaan 
LPg 3 Kg, masyarakat da
pat menghubungi Contact 
Pertamina di nomor 500000 
(langsung dari PSTN, atau 
me nambahkan kode area 
bagi pengguna gSM).MPPMS 
REG. I

SOAL PIPA kODECO, 
BP MIGAS DIMINTA TEGAS
SURABAYA, (investor Daily) - Kamar Dagang dan 
Industri (Kadin) jawa Timur meminta BP Migas bersikap 
lebih tegas dalam menyelesaikan berlarutlarutnya 
masalah pendalaman pipa gas milik Kodeco Energy yang 
melintang di Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS). 
Sementara itu, wacana penerapan denda harian yang 
sedianya diberlakukan  mulai bulan ini dianggap masih 
kurang komprehensif. Ketua Umum Kadin jawa Timur 
La Nyalla Mahmud Matalitti mengatakan, denda tersebut 
harus mengikuti skema bagi hasil migas. Dalam kasus 
Kodeco yang mengeksploitasi gas, skemanya 65 : 35. 
“Yang 65 persen dibayar pemerintah rI melalui BP Migas, 
sedangkan Kodeco hanya menanggung 35 persen,” 
katanya. Sementara itu gubernur jatim Soekarwo 
mengatakan, pihaknya mendesak Kemenhub hususnya 
Ditjen Perhubungan Laut, agar segera memberlakukan 
denda harian akibat keteledoran operator Kodeco yang 
hingga 14 Oktober 2010 belum melakukan aktivitas 
pemendaman pipa gas bawah laut.  Ketua Umum 
Indonesia Ships Owner Association Surabaya Steven 
L. Lesawengan menegaskan pengusaha pelayaran 
di Tanjung Perak selama ini merasa dirugikan akibat 
keberadaan pipa gas yang memotong APBS sehingga 
ada kebijakan pembatasan draf kapal pertengahan 
tahun lalu.

PERTAMINA TAMBAH PASOkAN 
PERTAMAX
JAkARTA, (indopos) - Pertamina terus melakukan 
kesiapan untuk memuluskan program pembatasan 
BBM bersubsidi yang rencananya dilakukan tahun 
depan. Perusahaan migas itu saat ini mulai menambah 
pasokan Pertamax ke seluruh SPBUnya. Tujuannya 
agar masyarakat lebih banyak mengonsumsi Pertamax 
ketimbang Premium yang memang masih disubsidi 
Pemerintah. “Secara bertahap kami menambah Pertamax 
10 persen, dimulai dari jabodetabek. Nantinya diterapkan 
di seluruh SPBU di Indonesia,” ujar VP Corporate 
Communication Pertamina M. Harun. Dia menyatakan, 
penambahan kuota BBM non subsidi di SPBUSPBU 
milik Pertamina bertujuan untuk mendorong masyarakat 
lebih banyak mengonsumsi Pertamax. Saat ini, penjualan 
Pertamax sudah mulai meningkat dari yang biasanya 
2.000 kl per hari menjadi 2.180 kl per hari. Kendati 
demikian, pihaknya mengaskan, perseroan tidak akan 
megurangi pasokan BBM bersubsidi seperti Premium. 
“Konsumsi BBM bersubsidi ini akan berkurang dengan 
sendirinya jika konsumsi BBM non subsidi meningkat,” 
jelas Harun.

EMIRAT ARAB BIDIk INVESTASI 
GEOTHERMAL DI INDONESIA
JAkARTA, (Kontan) - Uni Emirat Arab tertarik ber
investasi di sektor energi panasbumi atau geothermal 
di negara kita. Maklum, seperti dikatakan Menteri Luar 
Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zayed Al 
Nahyan, sekitar 40 persen cadangan geothermal dunia 
berada di Indonesia. “Saya yakin, banyak kesempatan 
besar bagi investor kami menjajaki kerjasama di bidang 
geothermal,” katanya usai bertemu Menteri Luar Negeri 
Indonesia Marty Natalegawa di jakarta, (20/10). Marty 
menambahkan, ketertarikan investor asal Uni Emirat 
Arab terhadap energi terbarukan memang sangat 
besar. Sebab negara Timur Tengah tersebut adalah 
anggota International renewable Energy Agency (IrEA). 
Organisasi ini sangat peduli pada pengembangan 
energi terbarukan. “Energi terbarukan memang sektor 
yang ingin kita tampilkan untuk menerima investasi 
dari Uni Emirat Arab, terutama di bidang geothermal,” 
ujar Marty. Pemerintah Indonesia dan Uni Emirat Arab 
akan mendorong sektor swasta masingmasing untuk 
bekerjasama mengembangkan energi terbarukan. Selain 
geothermal, negara itu juga tertarik dengan investasi 
di sektor infrastruktur, pertanian dan pariwisata di In
donesia.MPRO
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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: QMrenstra@pertamina.com

Dengan Bangga Kami Persembahkan...
Annual Pertamina Quality (APQ) Award 2010

KOMET Awards
roadmap dari implementasi Knowledge Management Pertamina (KOMET) saat 

ini menuju akhir Fase II yaitu sistim imbalan yang pelaksanaannya diimplementasikan 
pada berbagai bentuk kegiatan KOMET di Kantor Pusat dan Unit Operasi/region yang 
rutin dilaksanakan pada setiap bulannya.

Penghargaan yang sudah baku yaitu pemberian sertifikat yang ditandatangani 
langsung oleh Direktur Utama kepada narasumber atas kontribusinya dalam Forum 
KOMET. Selain itu, beberapa Unit Operasi/region memberikan penghargaan dalam 
bentuk sejumlah uang. Hal ini tentunya bukan menjadi target akhir dari implementasi 
knowledge management, namun penghargaaan ini sebagai apresiasi perusahaan 
kepada Pekerja yang dengan sukarela berbagi keahlian dan pengalamannya kepada 
KOMETers lainnya sesuai dengan budaya berbagi pengetahuan (knowledge sharing) 
yang merupakan budaya organisasi.

Sistem imbalan yang berlaku dalam Fase II implementasi KOMET memiliki proses 
penyusunan parameter sebagai berikut : 

• Merancang Indikator Evaluasi Individu 
• Merancang Indikator Kontribusi KM
• Menyelaraskan Indikator Evaluasi Individu dengan Kontribusi KM
• Menyelaraskan Indikator Evaluasi Individu dengan Kontribusi KM
• Implementasi Sistem Imbalan yang Baru 

Sebagai puncak penghargaan KOMET, pada tahun ini akan diberikan penghargaan 
untuk para penggeraknya dan KOMETers dalam Annual Pertamina Quality (APQ) 
Awards Tahun 2010. Berikut ini 2 (dua) kategori awards yang akan diberikan  yaitu :

• The Best KOMET Agent
• The Best KOMETers

Tentunya para KOMETers bertanyatanya bagaimana kriteria dalam penentuan 
Awards yang akan diberikan. Pada dasarnya dari database portal KOMET di intranet 
telah tersimpan cukup data sebagai salah satu kriteria untuk menseleksi dan 
menilainya. Penentuan kriteria pemenang berdasarkan hasil diskusi Tim juri APQ 
Awards yang berasal dari lintas Fungsi dan Direktorat.

gambaran penjelasan dan kriteria penilaian untuk  penentuan pemberian awards 
tersebut sebagai berikut:

Perjalanan aktifitas manajemen mutu sangatlah panjang. Bentuk apresiasi yang diberikan kepada insan mutu 
dan penggerak mutu yang inovatif pun beragam jenisnya. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi diberikan untuk 
kegiatan besar seperti Konvensi Mutu Pertamina. Pertamina Quality Award dan KOMET Award. Namun sebuah 
perubahan telah dimulai. Mulai tahun 2010, Insan Mutu Pertamina mempersembahkan Annual Pertamina Quality 
(APQ) Award 2010 yang memiliki nama keren APQ Award dengan mengintegrasikan seluruh apresiasi kegiatan 
manajemen mutu (CIP, PQA, Sistem Manajemen (SM) dan KOMET).

Konvensi CIP Pertamina yang menampilkan inovasi dan improvement dari pekerja grass root tetap mengambil 
bagian yang penting dalam APQ Award ini. Selain itu akan ditampilkan juga karya inovasi terbaik yang pernah 
dimiliki oleh para Unit Operasi/Usaha/ Bisnis dan Anak Perusahaan yang divisualisasi melalui Innovation Expo yang 
akan dapat dinikmati seluruh pekerja dan tamu Kantor Pusat Pertamina di sepanjang koridor Lantai ground.

rangkaian acara APQ Award ini dimulai pada hari minggu tanggal 7 Nopember 2010 yang berupa wawancara 
peserta CIP dan persiapan Innovation Expo yang berlokasikan di plaza dan sepanjang area Lantai ground. 
Wawancara CIP tersebut merupakan salah satu proses penilaian juri terhadap para peserta CIP. Dalam wawancara 
tersebut para juri akan mengklarifikasi dan menggali informasi yang lebih banyak yang tidak didapatkan atau 
kurang dipahami dalam tampilan risalah CIP para peserta. Dalam wawancara tersebut juga akan didapatkan 
gambaran, seberapa besar keterlibatan seluruh anggota gugus dalam improvement yang telah diciptakan.

Innovation Expo yang ditampilkan dalam sebuah booth pameran tersebut, biasanya juga akan menjadi ajang 
kreatifitas peserta untuk menuangkan kemampuan otak kanannya ke dalam visualisasi inovasi kreatif, modern, 
canggih namun tetap menonjolkan ciri khas budaya daerah masingmasing.

Ceremonial pembukaan Innovation Expo dan APQ Award dilaksanakan pada hari Senin tanggal 
08 Nopember 2010 dengan menghadirkan keynote speaker dari Ketua Komite Inovasi Nasional 
(tentative) dan dihadiri oleh para Direksi dan Pejabat dari Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak 
Perusahaan. Salah satu tujuan diundangnya Ketua MIN tersebut adalah untuk meng-high profile 
kan inovasi yang dimiliki anakanak bangsa di Pertamina ini. Apakah inovasi tersebut sudah layak 
untuk ditampilkan dalam skala nasional nantinya? Kita lihat saja nanti. 

Setelah rangkaian ceremonial dituntaskan pada separuh hari Senin, sesi presentasi para 
peserta konvensi CIP segera dilaksanakan sampai dengan keesokan harinya. Seperti yang 
dijelaskan diatas, bahwa wawancara juri CIP adalah merupakan salah satu agenda untuk menilai 
para peserta CIP, maka sesi presentasi tersebut juga mengambil bagian yang tidak kalah penting 
dalam menambah poin para peserta.

Selain dilakukan penjurian terhadap risalah CIP, dilakukan pula penjurian terhadap Top Management, 
Pekerja, Kelompok Pekerja, Unit Operasi/Usaha/Bisnis & Anak Perusahaan yang memenuhi kriteria penilaian 
terkait dengan kegiatan Continuous Improvement Program (CIP), Pertamina Quality Assessment, Implementasi 
Sistem Manajemen dan pembangunan budaya berbagi pengetahuan melalui Knowledge Management Pertamina 
(KOMET). 

Beberapa penghargaan bergengsi yang akan diberikan pada APQ Award tersebut antara lain adalah : 

jadi.. bersiaplah menghadapi tantangan untuk menjadi yang terbaik dalam upaya perbaikan berkelanjutan 
untuk memperkuat landasan dan mempercepat kecepatan dalam mencapai visi Perusahaan.

Saran, dukungan, usulan nominasi dan masukan dapat disampaikan kepada Tim juri APQ Award melalui 
email QM-Renstra@pertamina.com untuk menjadikan kegiatan ini lebih baik lagi.•

JAkARTA - Corporate Shared 
Service (CSS) kembali mendapatkan 
kunjungan dari sesama BUMN. Kali 
ini PT PLN  (Persero) melakukan studi 
banding mengenai BOD Dashboard 
yang sudah diterapkan di Pertamina. 
Kunjungan ini berlangsung pada 
rabu (13/10) di gedung Pertamina 
Pusat.

r o m b o n g a n  P L N  y a n g 
berjumlah sekitar 10 orang ini 
diterima langsung oleh Susilo, VP 
IT Solution CSS. Pada sambutannya 
Susilo mengungkapkan bahwa BOD 
Dashboard ini merupakan hal baru 
yang diterapkan di Pertamina, dan 
masih dalam tahap pengembangan. 
Dashboard yang sudah digunakan 
mulai Agustus 2010 ini merupakan 
bagian da lam pembangunan 
Enterprise Portal. Tujuan yang ingin 
dicapai dari BOD Dasboard adalah 
membantu manajemen membuat 
keputusan yang lebih baik dan 
meningkatkan kinerja perusahaan.

Sementara itu Harry Hartoyo,  
Kepala SPKK (Satuan Pengendalian 
Kinerja Korporat) PT PLN Pusat 
menyatakan kunjungannya bertujuan 
melakukan studi banding dan 
menimba pengalaman mengenai 
BOD Dashboard di Pertamina. 
“Karena Pertamina sudah mulai 
duluan dari kami, sebagai bagian 
dari Sinergi BUMN kemana lagi kita 
belajar kalau tidak ke Pertamina”, 
ungkap Harry.

Kunjungan PT PLN ini merupakan 
bentuk pengakuan dari lingkungan 
luar Pertamina terhadap usaha 
yang dilakukan CSS dan juga 
sebagai dorongan bagi CSS untuk 
mewujudkan mimpi menjadi World 
Class IT Service Provider.MPCSS

Tim IT PLN Pusat 
Studi Banding ke CSS

Management Info merupakan menu baru yang terdapat pada new 
design Hr Online. Management Info ini terdiri atas Statistic report, 
rKAP3 Online, IPD, Flexi Time dan Monthly report.

1. Statistic Report 
Statistic report berisi informasi seputar data statistik Pekerja 

Pertamina yang selalu di update setiap bulannya. Data yang 
ditampilkan antara lain jumlah direksi yang aktif, jumlah pekerja tiap 
direktorat , jumlah pekerja perbantuan, pekerja MPP, PHK bulan 
berjalan, jumlah pekerja PWT, dan PWTT AP.

2. RkA P3 Online (Rencana kerja Anggaran Program Pembelajaran 
Pertamina Online)

rKA P3 online adalah sebuah program yang di kelola oleh Perta
mina Learning Center (PLC). Informasi yang terdapat pada rKA P3 
online ini adalah daftar seluruh training yang diadakan oleh PLC.

3. IPD (Industrial Peace Dashboard)
IPD merupakan aplikasi online sistem untuk Personil Industrial 

relations. 
• Login aplikasi IPD adalah dengan menggunakan password khusus 

New Design ‘HR Online’ 
•Management Info•

yang bertujuan untuk koordinasi penanganan kasus khusus dan 
rahasia tentang ketenagakerjaan

• IPD merupakan wadah sharing terhadap kasus yang sama dan pernah 
ditangani untuk menjadi aturan/referensi bagi unitunit lain

• IPD juga digunakan sebagai management report untuk mengetahui 
sejauh mana progress penyelesaian/ penanganan kasus yang sedang 
terjadi seputar ketenagakerjaan

4. Monthly Report
Monthtly report merupakan menu paling baru yang ditampilkan oleh 

Hr Online yang berisi laporan Direktorat Hr setiap bulan. Laporan ini 
diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pekerja di lingkungan 
Hr maupun di luar Direktorat Hr tentang pencapaian kinerja Direktorat 
HR setiap bulannya. Pada saat ini, menu monthly report dan flexi time 
masih dalam proses penyelesaian untuk dapat ditampilkan di Hr 
online.

Bila Pekerja mengalami kendala dalam mengakses menu atau 
fasilitas yang tersedia di Hr Online dapat menghubungi Hr Contact 
Center di no telp (021) 3816999 atau email di sdmcontactcenter@
pertamina.com.•

Untuk informasi & keluhan seputar Human resources (Hr) silakan menghubungi:
Hr Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.0012.00  WIB dan 13.0015.30  WIB) Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com
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Dituliskan kembali oleh : Dewi H – Tim QM, Direktorat PIMr

oleh Adriwal (Tim QM  PIMr)

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: QMrenstra@pertamina.com

Dengan Bangga Kami Persembahkan...
Annual Pertamina Quality (APQ) Award 2010

KOMET Awards
roadmap dari implementasi Knowledge Management Pertamina (KOMET) saat 

ini menuju akhir Fase II yaitu sistim imbalan yang pelaksanaannya diimplementasikan 
pada berbagai bentuk kegiatan KOMET di Kantor Pusat dan Unit Operasi/region yang 
rutin dilaksanakan pada setiap bulannya.

Penghargaan yang sudah baku yaitu pemberian sertifikat yang ditandatangani 
langsung oleh Direktur Utama kepada narasumber atas kontribusinya dalam Forum 
KOMET. Selain itu, beberapa Unit Operasi/region memberikan penghargaan dalam 
bentuk sejumlah uang. Hal ini tentunya bukan menjadi target akhir dari implementasi 
knowledge management, namun penghargaaan ini sebagai apresiasi perusahaan 
kepada Pekerja yang dengan sukarela berbagi keahlian dan pengalamannya kepada 
KOMETers lainnya sesuai dengan budaya berbagi pengetahuan (knowledge sharing) 
yang merupakan budaya organisasi.

Sistem imbalan yang berlaku dalam Fase II implementasi KOMET memiliki proses 
penyusunan parameter sebagai berikut : 

• Merancang Indikator Evaluasi Individu 
• Merancang Indikator Kontribusi KM
• Menyelaraskan Indikator Evaluasi Individu dengan Kontribusi KM
• Menyelaraskan Indikator Evaluasi Individu dengan Kontribusi KM
• Implementasi Sistem Imbalan yang Baru 

Sebagai puncak penghargaan KOMET, pada tahun ini akan diberikan penghargaan 
untuk para penggeraknya dan KOMETers dalam Annual Pertamina Quality (APQ) 
Awards Tahun 2010. Berikut ini 2 (dua) kategori awards yang akan diberikan  yaitu :

• The Best KOMET Agent
• The Best KOMETers

Tentunya para KOMETers bertanyatanya bagaimana kriteria dalam penentuan 
Awards yang akan diberikan. Pada dasarnya dari database portal KOMET di intranet 
telah tersimpan cukup data sebagai salah satu kriteria untuk menseleksi dan 
menilainya. Penentuan kriteria pemenang berdasarkan hasil diskusi Tim juri APQ 
Awards yang berasal dari lintas Fungsi dan Direktorat.

gambaran penjelasan dan kriteria penilaian untuk  penentuan pemberian awards 
tersebut sebagai berikut:

Perjalanan aktifitas manajemen mutu sangatlah panjang. Bentuk apresiasi yang diberikan kepada insan mutu 
dan penggerak mutu yang inovatif pun beragam jenisnya. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi diberikan untuk 
kegiatan besar seperti Konvensi Mutu Pertamina. Pertamina Quality Award dan KOMET Award. Namun sebuah 
perubahan telah dimulai. Mulai tahun 2010, Insan Mutu Pertamina mempersembahkan Annual Pertamina Quality 
(APQ) Award 2010 yang memiliki nama keren APQ Award dengan mengintegrasikan seluruh apresiasi kegiatan 
manajemen mutu (CIP, PQA, Sistem Manajemen (SM) dan KOMET).

Konvensi CIP Pertamina yang menampilkan inovasi dan improvement dari pekerja grass root tetap mengambil 
bagian yang penting dalam APQ Award ini. Selain itu akan ditampilkan juga karya inovasi terbaik yang pernah 
dimiliki oleh para Unit Operasi/Usaha/ Bisnis dan Anak Perusahaan yang divisualisasi melalui Innovation Expo yang 
akan dapat dinikmati seluruh pekerja dan tamu Kantor Pusat Pertamina di sepanjang koridor Lantai ground.

rangkaian acara APQ Award ini dimulai pada hari minggu tanggal 7 Nopember 2010 yang berupa wawancara 
peserta CIP dan persiapan Innovation Expo yang berlokasikan di plaza dan sepanjang area Lantai ground. 
Wawancara CIP tersebut merupakan salah satu proses penilaian juri terhadap para peserta CIP. Dalam wawancara 
tersebut para juri akan mengklarifikasi dan menggali informasi yang lebih banyak yang tidak didapatkan atau 
kurang dipahami dalam tampilan risalah CIP para peserta. Dalam wawancara tersebut juga akan didapatkan 
gambaran, seberapa besar keterlibatan seluruh anggota gugus dalam improvement yang telah diciptakan.

Innovation Expo yang ditampilkan dalam sebuah booth pameran tersebut, biasanya juga akan menjadi ajang 
kreatifitas peserta untuk menuangkan kemampuan otak kanannya ke dalam visualisasi inovasi kreatif, modern, 
canggih namun tetap menonjolkan ciri khas budaya daerah masingmasing.

Ceremonial pembukaan Innovation Expo dan APQ Award dilaksanakan pada hari Senin tanggal 
08 Nopember 2010 dengan menghadirkan keynote speaker dari Ketua Komite Inovasi Nasional 
(tentative) dan dihadiri oleh para Direksi dan Pejabat dari Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak 
Perusahaan. Salah satu tujuan diundangnya Ketua MIN tersebut adalah untuk meng-high profile 
kan inovasi yang dimiliki anakanak bangsa di Pertamina ini. Apakah inovasi tersebut sudah layak 
untuk ditampilkan dalam skala nasional nantinya? Kita lihat saja nanti. 

Setelah rangkaian ceremonial dituntaskan pada separuh hari Senin, sesi presentasi para 
peserta konvensi CIP segera dilaksanakan sampai dengan keesokan harinya. Seperti yang 
dijelaskan diatas, bahwa wawancara juri CIP adalah merupakan salah satu agenda untuk menilai 
para peserta CIP, maka sesi presentasi tersebut juga mengambil bagian yang tidak kalah penting 
dalam menambah poin para peserta.

Selain dilakukan penjurian terhadap risalah CIP, dilakukan pula penjurian terhadap Top Management, 
Pekerja, Kelompok Pekerja, Unit Operasi/Usaha/Bisnis & Anak Perusahaan yang memenuhi kriteria penilaian 
terkait dengan kegiatan Continuous Improvement Program (CIP), Pertamina Quality Assessment, Implementasi 
Sistem Manajemen dan pembangunan budaya berbagi pengetahuan melalui Knowledge Management Pertamina 
(KOMET). 

Beberapa penghargaan bergengsi yang akan diberikan pada APQ Award tersebut antara lain adalah : 

jadi.. bersiaplah menghadapi tantangan untuk menjadi yang terbaik dalam upaya perbaikan berkelanjutan 
untuk memperkuat landasan dan mempercepat kecepatan dalam mencapai visi Perusahaan.

Saran, dukungan, usulan nominasi dan masukan dapat disampaikan kepada Tim juri APQ Award melalui 
email QM-Renstra@pertamina.com untuk menjadikan kegiatan ini lebih baik lagi.•

JAkARTA - Corporate Shared 
Service (CSS) kembali mendapatkan 
kunjungan dari sesama BUMN. Kali 
ini PT PLN  (Persero) melakukan studi 
banding mengenai BOD Dashboard 
yang sudah diterapkan di Pertamina. 
Kunjungan ini berlangsung pada 
rabu (13/10) di gedung Pertamina 
Pusat.

r o m b o n g a n  P L N  y a n g 
berjumlah sekitar 10 orang ini 
diterima langsung oleh Susilo, VP 
IT Solution CSS. Pada sambutannya 
Susilo mengungkapkan bahwa BOD 
Dashboard ini merupakan hal baru 
yang diterapkan di Pertamina, dan 
masih dalam tahap pengembangan. 
Dashboard yang sudah digunakan 
mulai Agustus 2010 ini merupakan 
bagian da lam pembangunan 
Enterprise Portal. Tujuan yang ingin 
dicapai dari BOD Dasboard adalah 
membantu manajemen membuat 
keputusan yang lebih baik dan 
meningkatkan kinerja perusahaan.

Sementara itu Harry Hartoyo,  
Kepala SPKK (Satuan Pengendalian 
Kinerja Korporat) PT PLN Pusat 
menyatakan kunjungannya bertujuan 
melakukan studi banding dan 
menimba pengalaman mengenai 
BOD Dashboard di Pertamina. 
“Karena Pertamina sudah mulai 
duluan dari kami, sebagai bagian 
dari Sinergi BUMN kemana lagi kita 
belajar kalau tidak ke Pertamina”, 
ungkap Harry.

Kunjungan PT PLN ini merupakan 
bentuk pengakuan dari lingkungan 
luar Pertamina terhadap usaha 
yang dilakukan CSS dan juga 
sebagai dorongan bagi CSS untuk 
mewujudkan mimpi menjadi World 
Class IT Service Provider.MPCSS

Tim IT PLN Pusat 
Studi Banding ke CSS

Management Info merupakan menu baru yang terdapat pada new 
design Hr Online. Management Info ini terdiri atas Statistic report, 
rKAP3 Online, IPD, Flexi Time dan Monthly report.

1. Statistic Report 
Statistic report berisi informasi seputar data statistik Pekerja 

Pertamina yang selalu di update setiap bulannya. Data yang 
ditampilkan antara lain jumlah direksi yang aktif, jumlah pekerja tiap 
direktorat , jumlah pekerja perbantuan, pekerja MPP, PHK bulan 
berjalan, jumlah pekerja PWT, dan PWTT AP.

2. RkA P3 Online (Rencana kerja Anggaran Program Pembelajaran 
Pertamina Online)

rKA P3 online adalah sebuah program yang di kelola oleh Perta
mina Learning Center (PLC). Informasi yang terdapat pada rKA P3 
online ini adalah daftar seluruh training yang diadakan oleh PLC.

3. IPD (Industrial Peace Dashboard)
IPD merupakan aplikasi online sistem untuk Personil Industrial 

relations. 
• Login aplikasi IPD adalah dengan menggunakan password khusus 

New Design ‘HR Online’ 
•Management Info•

yang bertujuan untuk koordinasi penanganan kasus khusus dan 
rahasia tentang ketenagakerjaan

• IPD merupakan wadah sharing terhadap kasus yang sama dan pernah 
ditangani untuk menjadi aturan/referensi bagi unitunit lain

• IPD juga digunakan sebagai management report untuk mengetahui 
sejauh mana progress penyelesaian/ penanganan kasus yang sedang 
terjadi seputar ketenagakerjaan

4. Monthly Report
Monthtly report merupakan menu paling baru yang ditampilkan oleh 

Hr Online yang berisi laporan Direktorat Hr setiap bulan. Laporan ini 
diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pekerja di lingkungan 
Hr maupun di luar Direktorat Hr tentang pencapaian kinerja Direktorat 
HR setiap bulannya. Pada saat ini, menu monthly report dan flexi time 
masih dalam proses penyelesaian untuk dapat ditampilkan di Hr 
online.

Bila Pekerja mengalami kendala dalam mengakses menu atau 
fasilitas yang tersedia di Hr Online dapat menghubungi Hr Contact 
Center di no telp (021) 3816999 atau email di sdmcontactcenter@
pertamina.com.•

Untuk informasi & keluhan seputar Human resources (Hr) silakan menghubungi:
Hr Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.0012.00  WIB dan 13.0015.30  WIB) Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com
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Buku Nusantara adalah salah 
satu karya mengenai sejarah Indo
nesia yang ditulis oleh Bernard H. M 
Vlekke. Kurun waktu yang dibahas 
di dalam buku ini sejak zaman pra
kolonial sampai tahun 1941. Untuk 
pertama kalinya Vlekke menulis 
kisah tersebut pada tahun 1941 dan 
diterbitkan pada tahun 1943. Sempat 
terbit terakhir kali di tahun 1962 dan 
baru diterjemahkan kembali ke dalam 
bahasa Indonesia ditahun 2008. 67 
tahun memang sudah berlalu semen
jak buku ini pertama kali diterbitkan. 
Namun sampai sekarang pesona 
buku ini belum pudar, tetap menarik 
untuk dibaca dan dibahas.

Dilengkapi dengan alur dan kisah 
sejarah yang jelas, tidak berliku
liku, serta kisah yang masuk akal. 
Diselingi oleh cerita sejarah yang 
berhubungan dengan halhal yang 
langsung berhubungan dengan 
realitas kehidupan. Melalui bukunya 
mengutip beberapa ucapanucapan 
yang mengingatkan kita bahwa  se
tiap orang bisa memberi penilaian 
moralistik terhadap perilaku orang 
lain dan turut merasakan juga pen
deritaan orang lain.

Terdiri dari 16 bab, dimulai de
ngan latar belakang Indonesia, yang 
menceritakan sejarah kerajaan
kerajaan di jawa dan Sumatra se
perti kerajaan Mataram, Sriwijaya, 
dan Majapahit, kedatangan koloni 
yaitu Belanda ke Indonesia, sejarah 
hubungan antara Belanda dan Indo
nesia, sampai dengan berakhirnya 
suatu koloni dan lahirnya suatu 
bangsa yakni Indonesia. 

Vlekke juga menulis mengenai 
agama yang berkembang di In
donesia, seperti pesatnya agama 
Islam yang berkembang di Indonesia 
menggeser perlahan agama Hindu 
yang sudah berkembang lebih dulu, 
dan kedatangan agama Kristen yang 
dibawa oleh Bangsa Barat. Vlekke 
juga punya penjelasan menarik 
tentang mengapa masyarakat jawa 
berbondongbondong masuk Islam, 
tapi pada saat yang sama begitu 
bersahabat dengan tradisi lokal. 

Vlekke bukan sekadar sejarawan 
yang bertutur secara konvensional. Ia 
berkisah tentang aspekaspek dan 
dimensidimensi tertentu masa lalu 
sesuai dengan pertanyaan diajukan 
pada masa lalu. Meskipun buku 
Nusantara tulisan Vlekke ini keting
galan zaman, namun melalui buku 
ini pembaca dapat lebih mengetahui 
garis besar sejarah Indonesia. Buku 
Vlekke ini dapat berperan sebagai 
alat pengingat dan pembanding ten
tang sejarah Indonesia yang terjadi di 
masa lalu.MPPERPUSTAkAAN
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BENGkULU - Program konversi minyak tanah ke 
Elpiji 3 kg mulai bergulir di Bengkulu. Konsultan 
Pertamina dan Pemerintah Provinsi Bengkulu 
mulai melakukan sosialisasi di 10 kabupaten 
Kota dengan sisitem cluster dengan Kota 
Ben gkulu sebagai wilayah pertama. Dengan 
persiapan yang matang dan dukungan semua 
pihak terkait yakni Pertamina, Pemerintah Dae
rah, dan pihak swasta, Bengkulu diharapkan 
bakal menjadi tolak ukur proses konversi terbaik 
dan menjadi contoh daerah lain yang belum 
melakukan konversi.

Hal ini seperti diungkapkan oleh gubernur 
Bengkulu, Agusrin M Najamuddin saat bertemu 
gM Pemasaran BBM retail region II, Haris 
Budiarto yang didampingi Manager gas dom 
region I Yudi Yanurwinda dan Sales representatif 
gasdom Wilayah Padang dan Bengkulu, Abdul 
Manan di griya Agung Provinsi Bengkulu, 
(1/10). gubernur mengungkapkan harapannya 
agar program konversi di Bengkulu tidak hanya 
memperhatikan target waktu pelaksanaan 
tetapi lebih kepada target kesiapan, termasuk 
kematangan pemahaman masyarakat. 

“Dari insiden  yang berkaitan dengan  pro
gram konversi selama ini bisa dikatakan 99 
per sen disebabkan oleh kekurangpahaman 
pengguna. Ini menandakan sosialisasi  menjadi 
kunci keberhasilan program konversi,” ujarnya.

Agusrin juga menyebutkan sebagai bentuk 
dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bengkulu 
terhadap pelaksanaan program konversi ini, 
pihaknya telah membentuk tim satgas khusus 
konversi minyak tanah ke Elpiji 3 kg yang diketuai 
oleh Asisten II Pemprov Bengkulu Fauzan rahim. 

Bengkulu  Bertekad Jadi Daerah Percontohan 
Prorgam Konversi Elpiji 3 Kg

Bahkan, Agusrin menambahkan jika nanti dalam 
perjalanannya termasuk dalam usaha sosialisasi 
terdapat kendala permasalahan dana, pihaknya 
akan membantu dengan mengusahakan alokasi 
dana APBD Provinsi tahun anggaran 2011.

Sementara itu Haris Budiarto mengucapkan 
terima kasih atas dukungan penuh Pemprov 
Bengkulu terhadap program konversi minyak 
tanah ke Elpiji 3 kg. Dukungan ini sangat dibutuh
kan dalam setiap tahapan program konversi mulai 
dari tahap sosialisasi hingga tahap pembagian 
paket perdana konversi ke masyarakat.

“Kesamaan visi  ini dapat menjadi sinergi  
antara Pertamina dan Pemda Bengkulu sehing
ga pro ses konversi ini bisa berjalan dengan baik. 
Sehingga harapan gubernur untuk menjadikan 
Bengkulu sebagai provinsi percontohan keber
hasilan program konversi minyak tanah ke Elpiji 3 

kg bukan mustahil dapat ter wujud,” ungkapnya.
Dalam pertemuan ini, Haris Budiarto melalui 

Sr gasdom Wilayah Padang dan Bengkulu, 
Abdul Manan juga melaporkan, untuk tahap 
awal akan dibagikan 6.000 tabung dan kompor 
Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada rumah 
tangga di Kota Bengkulu, yang dilanjutkan ke 
delapan kabupaten/kota lainnya.

Untuk infrastruktur pendukung, sudah di
bangun dua unit Stasiun Pengisian Bahan Ba
kar Elpiji (SPBBE) di Simpang Empat Nakau, 
Kecamatan Sungai Serut dan Desa Betungan, 
Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. 

“Paling lambat program ini direalisasikan 
pada November mendatang. Saat ini kita sudah 
mendatangkan 191.000 buah tabung ke Bengkulu 
dan sisanya 300.000 ribu lagi ditargetkan pekan 
depan sudah tiba lagi,” katanya.MPPMS REG. II
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Warung Kopi

PetroChina...

p O S I S I

wAHIDIN NURLUzIA M.
Sekretaris Perusahaan
PT Pertamina Hulu Energi
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PELEPASAN DUTA ELPIJI

JAkARTA - Berlangsung di Lantai M Kantor Pusat 
Pertamina jakarta, jumat (8/10) dilakukan pelepasan 
dan pembekalan sekitar 100 pekerja Pertamina yang 
tergabung sebagai duta Elpiji yaitu tenaga penyuluh 
lapangan pengguna Elpiji. Duta Elpiji ini diharapkan 
secara berantai dapat memberikan pemahaman 
kepada masyarakat mengenai kesadaran peng
gunaan Elpiji yang meliputi latar belakang program, 
cara pemasangan dan penggunaan yang aman, 
perawatan, serta penanggulangan apabila terjadi 
kebocoran ataupun kebakaran.MPIk

ARDI NEfI
Manajer Human resources
PEP region Sumatera
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GALANG DANA UNTUk kORBAN BANJIR DI CILACAP
wAkIL BUPATI CILACAP LELANG SUARA EMASNYA

CILACAP - Sebagai wujud keprihatinan Wakil Bupati Cila
cap Tatto Suwarto Pamudji terhadap nasib warganya yang 
tertimpa musibah banjir pada 20 September lalu, Tatto terus 
melakukan penggalangan dana untuk meringankan pen
deritaan para korban. Salah satu upaya yang dilakukannya 
pada saat acara silaturahmi komunitas profesi kesehatan 
di Kab. Cilacap yang berlangsung 25 September 2010 di 
hotel griya Patra Cilacap adalah dengan melakukan peng
galangan dana dengan melelang suara emasnya.Terkait 
bantuan untuk korban banjir ini, sebelumnya rU IV juga 
sudah menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada 
Wakil Bupati Cilacap.MP RU IV
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R. kOESDJARJO
Kabag Kontroler
Keuangan Pengolahan
region III

PEkERJA & MITRA kERJA PERTAMINA SANTUNI ANAk YATIM
DALAM ACARA CORNERVAGANzA 2nd INDAHNYA BERBAGI

CILACAP - Pekerja dan mitra kerja Pertamina yang tergabung dalam 
wadah Corner Community bekerjasama dengan rU IV, komunitas 
pecinta alam “Patrapala”, komunitas pecinta fotografi “Jepreters”, 
Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma, Koperasi Pekerja 
Pertamina “Kopama”, dan Persatuan Wanita Patra (PWP) memberikan 
santunan untuk anak yatim piatu di panti asuhan Al Muchtar Adipala 
dan panti asuhan Nurul Iman Kalisabuk dengan tajuk Cornervaganza 
2nd Indahnya berbagi, (4/9). Santunan berupa sembako diserahkan 
secara simbolis oleh Manager Keuangan Chandra j Pangastu selaku 
Ketua jepreters didampingi oleh Ketua Cornervaganza Yanshika 
Darma dan diterima oleh pimpin an yayasan Al Muchtar Kyai Tamam. 
Selain itu, corner community  juga berbagi takjil bagi para pengguna 
jalan.MPRU IV

PEMERIkSAAN kESEHATAN TIM MANAJEMEN RU V

BALIkPAPAN -  rU V mengadakan pemeriksaan kesehatan 
Tim Manajemen, (23/9). Kegiatan ini dibuka oleh Pjs Hr 
Area/Business Partner rU V Mulyadi dan dihadiri oleh Tim 
Manajemen. gM rU V Iriawan Yulianto menjelaskan bahwa 
tujuan kegiatan ini adalah untuk menjaga derajat kesehatan 
tim manajemen yang dalam satu setengah bulan terakhir ini 
dipadati dengan kegiatan yang sangat menyita pikiran dan 
energi.  Iriawan berpesan agar segera memperbaiki kondisi 
kesehatan sesuai dengan hasil pemeriksaan masingmasing. 
Beliau juga mengingatkan kepada Tim manajemen perihal 
pentingnya olahraga, salah satunya dengan memanfaatkan 
fasilitas Wellness Exercise Center.  Kegiatan yang dimotori 
oleh MedicalHr rU V ini  diisi dengan presentasi tentang 
kolesterol dan penyakit kardiovaskuler oleh spesialis penya
kit dalam, Dr. Hery Embria SpPD, dilanjutkan dengan tanya 
jawab, pemeriksaan kesehatan serta pengambilan sampel 
darah/urine oleh Tim Medical rU V.MPRUV

POSkO LEBARAN RU IV NYAMANkAN 
PENGUNJUNG DI PANTAI TELUk PENYU

CILACAP - Pantai Teluk Penyu Cilacap masih 
menjadi primadona wisata di Kabupaten Cilacap. 
Pada saat libur hari raya Idul Fitri bisa dipastikan 
ribuan pengunjung akan memadati obyek wisata 
yang berdekatan langsung dengan obyek vital na
sional Pertamina rU IV. Selain faktor kenyamanan 
tentunya keamanan menjadi hal yang utama dalam 
berwisata, sehingga rU IV bersama Polres Cilacap 
membangun posko lebaran yang berlokasi di pintu 
masuk pantai Teluk Penyu tepatnya di samping pos 
Obvitnas area 70. Posko bersama yang digunakan 
oleh TNI, Polri, SAr, Dinas Pariwisata, Security 
dan HSE  ini juga dimanfaatkan untuk menerima 
pengaduan pengunjung apabila terjadi halhal yang 
tidak diharapkan seperti kehilangan dan kecelakaan 
di lokasi wisata hingga H+10 lebaran.MPRU IV

Ini nama perusahaan minyak punya negara China, 
namanya Petrochina East java yang mana menjadi salah satu 
mitra bisnis Pertamina dalam menggarap sebagian ladang
ladang di Tuban dan Bojonegoro. Kerjasama Pertamina dan 
Petrochina East java dibentuk dalam wadah perusahaan baru, 
namanya jOB Petrochina East java (jOB PPEj). Diskusi di 
warung Mang Warta agak rumit dan serius tingkat tinggi.

Ibu Rosma : Aku nggak ngerti apa itu istilah jOB PPEj.
Pak Vito : Nggak usah dimengerti pun tak apaapa, 

karena itu nama. Masak harus diberi nama 
Bejo atau Pepen atau mungkin Uje.... Sebut 
saja jOB PPEj, perusahaan yang dibentuk 
Pertamina dan Petrochina.

Ibu Rosma : Modal yang besarnya siapa?
Pak Vito :  Pertamina 75 persen, Petrochina 25 persen.
Pak fuad : Tapi tahu nggak, mitra binaan – itu lho 

pengusaha kecil yang dibantu modalnya 
– di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro 
menyebutnya, “Kami dibantu oleh jOB 
Petrochina”. Ikhhh...nyakitin banget nggak sih?

Ibu Rosma : Wah, kita rugi nama dong, jOB PPEj sebagian 
besar modalnya kan Pertamina, tetapi begitu 
menyumbang yang disebutsebut cuma nama 
Petrochina.

Pak Vito : Yang salah bukan Petrochina, tapi masyarakat 
aja kale lebih gampang menyebut Petrochina 
daripada ribetribet menyebut jOB Pertamina
Petrchina East java, sebut saja yang enak 
...kami dapat  bantuan dari Petrochia.

Ujang : Eta mah atuh, ibarat telor mata sapi, ayam 
yang punya telor, sapi yang punya nama.

Pak Dion : Sudahlah....nggak usah diributkan. Apalah 
artinya nama. Kalau menyumbang ya ikhlas 
saja...nggak usah disebutsebut pun nggak 
apaapa.

Mang warta : Kalau jadi bos semua, nggak ada yang mau 
kerja. Kerjanya  memerintah, dan giliran sudah 
dikerjain orang ehhh dia datang ke bos dia, 
kalau pekerjaan itu hasilnya sendiri. Itu kan 
curang.

Ibu Rosma : Itu namanya “telor mata sapi” yang punya 
telornya ayam, yang dapatkan nama si sapi. 
Itu sapi kurang ajar.

Pak Dion : Berarti ada Pr bagi temanteman humas jOB 
PPEj agar masyarakat selalu menyebut dua 
nama itu. 

Pak fuad : Aku lihat pekerjaan mereka luar biasa 
menghadapi masyarakat yang huhhh...yang 
pokoknya berat. jadi kalaupun masyarakat 
masih salah menyebut nama perusahaan, 
nanti juga jadi perhatian temanteman di sana. 
MPNS



10No. 43
Tahun XLVI, 25 Oktober2010APkIPRAH anak perusahaan

PGE Raih Tiga Penghargaan 
Pengelolaan Lingkungan 
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PHE Persiapkan Diri untuk Go IPO

PHE ONWJ Bangun 
Fasilitas Air Minum 
Bagi Masyarakat 
Karawang

JAkARTA – PT Pertamina 
geo thermal Energi (PgE) 
meraih tiga penghargaan pe
ngelolaan lingkungan. Anak 
perusahaan Pertamina itu 
mendapatkan piagam utama 
untuk pengelolaan lingkungan 
bagi perusahaan migas di 
bidang panas bumi. Ketiga 
penghargaan itu  diberikan 
untuk PT PgE Area Sibayak, 
Kamojang, dan Lahendong. 
Penghargaan diserahkan oleh 
Kepala badan Diklat ESDM 
Thamrin Sihite, dan diterima 
oleh Tim dari PgE, antara 
lain gM PgE Harry r Zailani, 
Sekper PgE Adiatma Sarjito, 
dan gM Area Lahendong 
Dirgo rahayu, dan Manager 
Operasi Produksi Area Siba
yak Uus Kurniawan. 

Apresiasi bagi pe nge
lolaan lingkungan per tam
bangan mineral, ba tu bara 
dan panasbumi ini meru pakan 
yang keenam di selenggarakan 
oleh Kemen terian ESDM, dan 
diikuti per usahaan tambang 
seIndonesia. Tahun ini pa
nitia sengaja mengambil tema 
“Pengelolaan Lingkungan 
P e r   t a m b a n g a n  d a l a m 
rang     ka Perlindungan Ke

a nekaragaman Hayat i ” , 
dan menggelarnya di Hotel 
Kempinski, jakarta, akhir 
Sep tember lalu. 

Irjen Kementerian ESDM 
Puja Sunasa mengatakan 
penghargaan diberikan se
bagai motivasi bagi kepala 
t e k n i k  t a m b a n g  u n t u k 
men   capai prestasi dalam 
pengelolaan l ingkungan 
per tambangan. “Ada enam 

kr i ter ia peni la ian dalam 
pemberian peng hargaan ini, 
yakni aspek pe ngelolaan 
batuan penutup, erosi dan 
sedimentasi, pem bibitan, 
reklamasi dan revegetasi, 
sarana penunjang dan pe
mantauan,” kata Puja.

Dari 40 penghargaan 
yang diberikan, terbagi dalam 
kategori Aditama (emas) un
tuk 11 perusahaan, Utama 

(perak) untuk 20 perusahaan, 
dan Pratama ( perunggu) ke
pada 9 perusahaan. Penilaian 
dilakukan secara independen 
melibatkan tanaga ahli dari 
Pusat Studi Ilmu Lingkungan 
UI, Pusat Kajian lingkungan 
Tambangan Indonesia ITB, 
Pusat Studi reklamasi Tam
bangIPB dan SEAMEO 
BIOTrOP.MPDSU/wNR

Direktur utama PgE Abadi Purnomo (tengah) foto bersama dengan para penerima penghargaan.

JAkARTA – PT Pertami
na (Persero) terus mem
persiapkan diri agar rencana 
IPO yang  d imu la i  da r i 
anak perusahaannya bisa 
terealisasi pada tahun ini. 
Dengan menjadi perusahaan 
publik, Pertamina akan mem
peroleh manfaat finansial 
meningkatkan modal bagi 
perusahaan listing.

Selain itu, meningkatkan 
modal untuk pemegang sa 
ham, menciptakan se buah 
kendaraan untuk peng
galangan dana masa depan, 
meningkatkan transparansi 
laporan keuangan/Good 
Corporate Governance, dan 
menciptakan kemudahan ak

ses untuk bersaing dengan 
sektor swasta

Untuk itu, dalam rangka 
menuju perusahaan  initial 
Public Offering (IPO), PT 
Pertamina Hulu Energi (PHE)  
melaksanakan workshop 
yang membahas mengenai 
dampak strategis penggunaan 
teknologi serta peran strategis 
humas dan komunikasi dalam 
menciptakan IPO yang efek
tif.

Workshop yang dibuka 
oleh Direktur Utama PHE, 
Dwi Martono ini turut diha diri 
jajaran Direksi Anak Per
usahaan Pertamina serta 
tim manajemen humas dan 
komunikasi Pertamina dan 

anak Perusahaan yang ber
langsung di gedung Kwarnas 
jakarta, Selasa (5/9). 

Khusus untuk Pertamina 
Hulu Energi (PHE) yang 
rencananya akan in i t ia l 
Public Offering (IPO) tahun 
ini, wilayah kerja migas yang 
dikelola merupakan kerjasama 
antara Pertamina dengan 
perusahaan lain, baik swasta 
nasional maupun asing. PHE 
juga mengelola blokblok 
Per tamina di luar negeri. 
Dari sekitar 30an blok yang 
dikelola, hampir sepertiganya 
dikelola oleh PHE sendiri 
sebagai operator.

Menurut Direktur PT Per
tamina Hulu Energy West 

Madura Offshore, Hemzairil 
pelaksanaan workshop ini 
akan menambah pengertian 
dalam hal IPO bagaimana 
mekanisme pelaksanaannya 
sehingga dengan harapan 
PHE akan menjadi Role 
Model bagi anak perusahaan 
Pertamina lainnya yang akan 
melaksanakan IPO.

“IPO sudah mendapat 
persetujuan dari rUPS jadi 
Kita akan mempersiapkan 
diri untuk mencari waktu yang 
tepat go IPO. Dengan IPO 
kita akan lebih terbuka dan 
sisi gCgnyapun akan lebih 
transparan juga,” ungkap 
Hem zairil.MPIk

kARAwANG – Anak perusahaan PT Pertamina Hulu 
Energi, PHE ONWj meresmikan program pengadaan 
fasilitas air minum fase kedua bagi masyarakat di 
De sa Tanjung Sedari, Karawang, khususnya bagi 
masyarakat di dusun Neglasari dan sekitarnya. Acara 
yang dilaksanakan pada 6 Oktober 2010 di Kecamatan 
Cibuaya Kabupaten Karawang. Sebelumnya fasilitas air 
serupa telah didirikan di dusun Tirtasari. 

“Fasilitas air minum yang semula hanya menjadi 
impian dan harapan dari masyarakat Desa Tanjung 
Sedari, kini sudah menjadi kenyataan. Mudahmudahan 
bantuan dari kami ini dapat dijaga dan dirawat sehing
ga dapat dinikmati terus di masamasa mendatang,” 
ujar perwakilan management PHE ONWj, Teguh K. 
Wahyu.

Teguh berharap bantuan ini dapat disyukuri oleh 
semua pihak. Teguh mengimbau agar masyarakat 
Tanjung Sedari dapat berpartisipasi aktif serta memiliki 
rasa tanggung jawab untuk menjaga agar aset tersebut 
dapat berdaya guna. Untuk mendorong hal tersebut, 
ongkos pembelian air dari masyarakat dialokasikan untuk 
biaya perawatan, honor para pekerja, pembayaran listrik 
dan juga untuk keperluan lainnya. 

Kepala Desa Tanjung Sedari rosmillah mengatakan 
bantuan  ini sangat bermanfaat bagi warganya. “Dengan 
adanya fasilitas air bersih, masyarakat bisa menekan 
biaya konsumsi air minum yang selama ini membebani,” 
ungkap rosmillah.

Selain fasilitas air bersih, pada tahun ini PHE ONWj 
telah menyalurkan dana CSrnya di Desa Tanjung 
Sedari  untuk pembangunan empat buah jembatan baru 
sebagai penghubung diantara dusun dan rehabilitasi dua 
jembatan di dusun Tirtasari dan dusun Telarsari. Selain 
itu,  memberikan bantuan bea siswa baik bagi siswa 
SLTA maupun mahasiswa, rehabiltasi sekolah, mebeler 
dan renovasi masjid dan mushalla.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Komite 
Pengembangan Masyarakat Tanjung Sedari Iwan Polim , 
Pemerintah Kecamatan, tokoh masyarakat setempat dan 
perwakilan dari Pertamina EP Cirebon.MPPHE ONwJ

MOHON DIRI
Sehubungan dengan ber

akhirnya masa pengabdian 
kami di Perusahaan tercinta ini 
(MPP) pada tanggal 1 Oktober 
2010, de ngan kerendahan hati 
serta hormat, kami beserta 
keluarga memohon dibukakan 

pintu maaf sebesarbesarnya atas segala kesalah
an, kekhilafan, tutur sapa dan perbuatan yang 
tidak berkenan baik dalam kedinasan maupun 
diluar kedinasan demikian pula dalam pergaulan 
baik sengaja ataupun tidak disengaja selama 
bekerja di perusahaan ini. 

Semoga Allah SWT selalu melindungi kita 
semua, amin ya rabbal al’amin.

LILY wARDHANI ILHAM
Ahli Utama Budaya Kinerja Hulu dan Korporat
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Peduli Keamanan 
Data, CSS Adakan 
Seminar IT Security

Pertamina EP - BNI Kerjasama
Integrated Cash Management
JAkARTA – PT. Pertamina EP 
dan BNI menyepakati kerjasama 
peng  gunaan “Integrated Cash Ma-
nagement” sebagai mekanisme jasa 
perbankan untuk mempermudah 
pe ngelolaan penerimaan (collection)  
dan transaksi pengeluaran (pay-
ment). Nota kesepahaman ini 
ditandatangani oleh Direktur Ke
uangan Pertamina EP Andri Tru
najaya dengan Direktur Business 
Banking BNI Krishna Suparto di 
kantor Pusat BNI, Sudirman, Selasa 
(5/10).

Menurut Andri, kerjasama de
ngan BNI menjadi pilihan karena 
BUMN perbankan ini berhasil 
meng implementas ikan so lus i 
cash management terpadu yakni 
integrasi BNIDirect dengan SAP 
Pertamina EP melalui manajemen 
pembayaran dan pelaporan yang 
informatif. “Kita berharap kerjasama 
ini bisa mempermudah transaski dan 
meningkatkan efisiensi, “kata Andri.

Sementara itu Direktur Bu
siness Banking BNI Krishna Su
parto menegaskan kerjasama ini 
merupakan bentuk peningkatan 
s inergi  yang te lah di lakukan 
BNI dengan Pertamina group 
yang terjalin selama ini. Seperti 

pemesanan bahan bakar online 
melalui BNIDirect, Gasoline Card, 
BNI Direct Autocollection atas pem
bayaran avtur, fasilitas kredit baik 
KMK untuk group dan SPBU, dan 
lainlain.MPDRP/DSU
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Pertamina pada 50th OPEC, The Golden Jubilee
RIYADH, SAUDI ARABIA - Untuk 
menegaskan tekad menjadi World 
Class NOC, Pertamina terus aktif 
menunjukkan eksistensi dalam per
gaulan bisnis migas internasional. 
Hal ini salah satunya terwujud da
lam partisipasi Pertamina di riyadh 
International Petroleum, gas and 
Petrochemical Exhibition pada 1820 
Oktober 2010. Event ini dilaksanakan 
dalam rangkaian acara “OPEC The 
Golden Jubilee” untuk memperingati 
50 tahun berdirinya OPEC. rangkaian 
acara yang disponsori oleh Saudi 
Aramco ini juga menyelenggarakan 
International Energy Symposium 
yang membahas peran Saudi Arabia 
dalam OPEC serta masa depan 
OPEC dalam percaturan pasar 
minyak internasional.

Acara Pameran dan Simposium 
tersebut dibuka oleh H.E. Ali AlNaimi 
selaku Minister of Petroleum and 
Mineral resources Saudi Arabia. 
Dalam kunjungannya ke stand 
Per ta mina yang didampingi oleh 
Mr. Abdullah S. juma’a  selaku 

CEO Saudi Aramco, Ali AlNaimi 
menyatakan apresiasi terhadap Per
tamina atas perannya dalam OPEC 
selama ini dan memberikan dukungan 
untuk kerjasama yang lebih intensif 
dengan Saudi Aramco.

Selain Pertamina, pameran juga 
diikuti oleh IOC seperti ExxonMobil, 
Total, Shell, Chevron, ConocoPhillips 
dan Qatar Petroleum. Pada ke

sem patan tersebut Pertamina me
nampilkan profil bisnis dari Hulu 
sampai Hilir, termasuk pelumas yang 
sebentar lagi akan masuk ke pasar 
Saudi Arabia. Bagi Pertamina sendiri, 
ajang ini merupakan sarana untuk 
memperkenalkan Pertamina lebih 
jauh kepada pelaku bisnis migas dan 
investor di Timur Tengah.  

Upaya tersebut, terbukti mem
bawa hasil yang signifikan karena 
selama tiga hari pameran banyak 
pe ngunjung yang tertarik untuk 
me ngetahui Pertamina lebih de til, 
termasuk beberapa investor yang 
ingin melakukan kerjasama. Di 
antaranya adalah tawaran masuk di 
bidang services untuk sektor hulu,  
ketertarikan untuk membeli produk 
petrochemical dan keinginan ikut 
memasarkan pelumas Pertamina di 
Saudi Arabia.MPALI MUNDAkIR

H.E. Ali AlNaimi selaku Minister of Petroleum and Mineral resources Saudi Arabia didampingi 
Mr. Abdullah S. juma’a  selaku CEO Saudi Aramco saat mengunjungi stand Pertamina.
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SURABAYA - Berdasarkan survei dari the Indonesian Security 
Incident response Team on Internet Infrastructure (IDSIrTII), dalam 
satu hari terdapat 1 – 1,5 juta serangan ke internet Indo nesia dari 
mulai kategori biasa sampai merusak serta mencuri data komputer. 
Penyebaran serangan tersebut makin besar karena kesadaran akan 
ancaman serangan komputer yang rendah, edukasi yang masih 
minim, kemampuan penanggulangan dari sisi teknis serta kesiapan 
SDM. Didasari hal tersebut, maka Corporate Shared Service  PT 
Pertamina (Persero) mengadakan kegiatan edukasi berupa Seminar 
Membangkitkan Kesadaran Keamanan Informasi Menuju World 
Class Company.

Seminar yang dilaksanakan di Kantor Unit Pemasaran Surabaya 
dibuka oleh SVP CSSAhmad Bambang pada 1 Oktober 2010. 
Pertemuan setengah hari tersebut dihadiri oleh Perwakilan Pengelola 
IT Pertamina seIndonesia, general Manager dan Tim Manajemen 
serta pekerja Pemasaran dan Niaga region V.

Dalam sambutannya SVP CSS – Ahmad Bambang menyampaikan 
bahwa di era kompetisi menuju kelas dunia ini, datadata meru
pakan salah satu modal untuk memenangkan persaingan bisnis. 
Pengambilan data tersebut dapat dilakukan secara manual, 
meng gunakan system IT sampai menggunakan sarana business 
intelegent. Untuk itu pengamanan data di Pertamina sebagai 
perusahaan strategis menjadi bagian penting dalam proses bisnis. 

 Tujuan seminar ini selain meningkatkan kemampuan tehnologi, 
proses serta people (manusia) pengguna IT, yaitu  mempersipakan 
pertamina mencapai ISO 20000 di bidang pengelolaan IT perusahaan 
kelas dunia pada tahun ini. Setelah diperoleh sertifikasi ISO 20000, 
menyusul selanjutnya sertifikasi ISO 27000 di bidang Manajemen 
Keamanan IT.

Dalam kesempatan tersebut dihadirkan pakar IT Security – Prof. 
richardus Eko Indrajit. Ia mena warkan dua cara pengamanan data, 
pertama, kaku seperti bank atau yang kedua kebebasan dengan 
kesadaran. Sesuai tema seminar sehari tersebut, pengamanan 
dengan landasan kebebasan dengan kesadaran yang sesuai 
dengan kondisi Pertamina. Untuk itu richardus Eko mengingatkan 
akan pentingnya membuat back up data penting serta berperilaku 
mengamankan data sendiri dan lingkungan.MPPMS  REG. V

Sharing Knowledge HSE, 
Sarana Peningkatan 
Kemampuan Pekerja
CILACAP - Kemampuan penguasaan alat dalam menanggulangi 
keadaan darurat wajib dimiliki oleh setiap fireman. Terkait hal tersebut 
pekerja Fire & Insurance fungsi HSE rU IV mengikuti sharing 
knowledge mengenai fire pum dan fire truck serta cara mengatasi 
trouble shootingnya bersama expert dari rU III Plaju.

Kegiatan yang digelar pada 28 September 2010 di ruang pela
tihan HSE ini diawali dengan pembelajaran materi class room dan 
dilanjutkan praktik langsung di lapangan.

Fire & Insurance Section Head Teguh Imantoro mengungkapkan 
tujuan dilakukannya sharing knowledge ini, yakni untuk improvement 
pengetahuan khusus bagi pekerja Fire & Insurance. Kegiatan seperti 
ini akan terus dilakukan secara berkala dengan pembelajaran 
tentang pengetahuanpengetahuan khusus lainnya.MPRU IV
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PACITAN - Berdasarkan data, kanker serviks (leher rahim) 
adalah kanker pembunuh kedua yang menyebabkan 
ke matian perempuan di Indonesia. Setiap satu jam, 
perempuan Indonesia meninggal karena kanker mulut 
rahim ini. Peduli akan kondisi tersebut, Pertamina Pe 
ma saran jatimBalinus mengadakan sosialisasi deteksi 
dini kanker serviks pada Kamis, 23 September 2010 di 
Pendopo Kabupaten Pacitan.

Acara dibuka secara resmi oleh istri Bupati Pacitan, 
Purwati Sujono serta dihadiri ibuibu penggerak PKK 
seKabupaten Pacitan. Dalam sambutannya, Pur wati 
menyampaikan, “Kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai 
salah satu upaya peningkatan kesehatan ibuibu serta 
mem  beri wawasan tentang upaya pencegahan dini 
kanker serviks. Dengan sedini mungkin diobati, maka 
semakin besar ke mungkinan sembuh serta biaya yang 
dikeluarkan akan dapat ditekan.” Purwati juga berpesan 
agar informasi yang diperoleh dapat dibagikan kepada 
para ibu rumah tangga di sekitarnya.

Senada dengan Purwati, Ast. Man. External re
la tions Pemasaran BBM retail region V Eviyanti 
rof raida menyam paikan bahwa hal ini merupakan 
salah satu bentuk kepedulian Pertamina terhadap 
kualitas kesehatan pe rempuan di Indonesia. Pertamina 
menyadari bahwa kemajuan suatu bangsa, terletak pada 
Ibuibu selaku pendidik bagi anak dalam keluarga. 

Selain kepedulian akan kesehatan, Pertamina juga 
peduli pada keselamatan Ibuibu selaku mayoritas kon
sumen Elpiji di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, 
Pertamina juga melakukan sosialisasi cara aman 
menggunakan Elpiji kepada ibuibu di lingkungan tempat 
tinggal masingmasing.

Acara two in one ini menghadirkan Dr. Bambang 
Aria wijaya, SpOg sebagai pembicara untuk kese
hatan perempuan. Sedangkan untuk materi cara aman 
pakai Elpiji di sampaikan oleh  Imam, Sr LPg wilayah 
Karesidenan Madiun – Kediri dan sekitarnya. Acara 
ditutup dengan pembagian doorprize serta susu kalsium 
untuk men cegah osteoporosis bagi perempuan.MPPMS 
REG. V

Mengolah Gulma Jadi Kerajinan Berharga
PALEMBANG – geliat perajin eceng gondok di kawasan 
Plaju Ulu Palembang, kembali  bergairah dalam beberapa 
bulan terakhir ini. Seperti di pusat kerajinan eceng gondok 
Karya Sehati yang dikelola  Wiryo Suparjo. Usaha kerajinan 
binaan PKBL Pertamina  dan rU III ini, tengah kebanjiran 
pe san an sandal eceng gondok  untuk Sea games 2011. Ajang 
pertandingan olah raga seAsia Tenggara ini diperkirakan 
akan menyedot banyak tamu baik atlet, panitia, hingga para 
pendukung yang berdatangan ke bumi Sriwijaya ini. 

Dinas Pariwisata setempat telah mempersiapkan 
kera jinan ciri khas daerah untuk menyambut para tamu 
di hotelhotel, salah satunya dengan memberikan sandal 
eceng gon dok buatan Wiryo. Kebanggaan jelas terpancar di 
wajah pria asal Purbalingga ini. Selama 28 tahun bergelut 
di bisnis kerajinan, dibawah binaan PKBL Pertamina, Wiryo 
banyak mendapatkan kemudahan dalam mengembangkan 
usahanya. Salah satunya rutin diikutsertakan dalam pameran, 
dan direkomendasikan kepada sejumlah perusahaan. Terma
suk pesanan 6.000 pasang sandal eceng gondok untuk Sea 
games 2011.

Setiap hari 20 karyawan lepas membantu usaha kerajinan 
yang tak hanya memproduksi sandal, tetapi juga kerajinan 
lainnya seperti tempat tisu, vas bunga, tudung saji, dan kotak 
hantaran. Dua alat pintal dan tiga mesin jahit bantuan PKBL 

Pertamina kian mempercepat pengolahan produk kerajinan 
disini. “Saya sangat terbantu, karena selain mendapat modal 
dan bantuan alat, usaha ini terus dipantau kemajuannya dan 
didampingi agar mendapat pasar yang luas,”papar Wiryo.

Laba besar jelas diraih. Namun tak sekedar uang belaka, 
usaha kerajinan eceng gondok yang dirintis Wiryo telah 
membantu mengembalikan ekosistem sungai Komering, dari 
gangguan eceng gondok yang dijuluki sebagai “gulma” alias 
tanaman pengganggu. Perkembangbiakan eceng gondok 
yang cepat, hingga dua kali lipat  dalam jangka waktu sepuluh 
hari, membuat Wiryo kian giat memangkas tanaman eceng 
gondok. 

Untuk memenuhi permintaan pesanan sandal, Wiryo juga 
membeli eceng gondok basah panenan warga seharga rp 200 
per kilogram. “Kalau mengandalkan bahan baku dari panenan 
sendiri, kurang. jika membeli dari warga, hingga kita tinggal 
mengeringkan dan mengolahnya saja,”kata Wiryo.

Kini Wiryo tinggal menuai hasil dari usahanya. Kerajinan 
buatannya tak hanya merambah pasar lokal seperti di kota 
Surabaya dan Bali, tetapi juga telah mendapat hati di kalangan 
pecinta kerajinan tangan manca negara seperti di Malaysia, 
Singapura, dan Abu Dhabi. Tentu saja keuntungan yang didapat 
bukan hanya meningkatkan kehidupan keluarganya, namun juga 
mengangkat perekonomian warga sekitar.MPDSU/kUN Fo
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JAkARTA – “Manfaatkan 
CSr untuk keselamatan Bumi 
Indonesia”, demikian pesan  
yang ditorehkan Menteri Ne
gara Lingkungan Hidup gusti 
Muhammad Hatta dalam papan 
kesepakatan pertambangan 
ramah lingkungan (green 
mi ning), pada peringatan 
ha ri jadi Pertambangan dan 
Energi akhir  September 
lalu. Papan wujud dukungan 
pertambangan ramah ling
kung an itu ditandatangani tiga 
menteri berikut pesan yang 
ditujukan bagi 14 perusahaan 
pertambangan yang menye
pakati pelaksanaan green 
mi ning. “Sudah saatnya per
u  sahaan migas memprio
ritaskan program CSr untuk 
pelestarian lingkungan, “papar 
gusti Muhammad Hatta.

Imbauan kepada per
u  sa haan tambang un tuk 
meng alokasikan kegiat an 
Corporate Social Respon si-
bility (CSr) di bidang ling
kungan, juga disampaikan 
Menteri Kehutanan Zulkifli 
Ha san “CSr gunakan untuk 
menanam pohon. Banyak 
po hon, banyak manfaatnya.” 
Sementara Menteri ESDM 
Dar win Zahedy Saleh ber
harap CSr menjadi pe nye
imbang kelestarian l ing
kungan, yang menuliskan 

pe san “CSr adalah semangat 
global. Kebhinekaan adalah 
mo dal nasional. Satukan 
CSr dan kebhinekaan untuk 
keadilan energi”. 

Bagi Pertamina yang 
me  rupakan salah satu per
u sahaan pendukung ge
rakan pertambangan ra
mah lingkungan, telah me
laksanakan sejumlah program 
CSr untuk lingkungan. “Pro
gram lingkungan merupakan 
satu dari empat program CSr 
yang sudah kami lakukan 
se lama ini.  Keempatnya 
ter  integrasi satu sama la
in,” papar Manager CSr 
Pertamina ganapati. Program 
pemberdayaan lingkungan 
yang sudah berjalan seperti 
dilakukan di sekitar areal 
PgE Kamojang. Dimana 
war ga setempat dibekali il
mu budidaya jamur, hingga 
mengolah jamur menjadi ma
kanan jadi.  

Menanggapi imbauan tiga 
Menteri tentang prioritas CSr 
untuk program pelestarian 
alam, ganapati sangat se
tuju.  Bahkan Pertamina 
te  lah melakukan program 
pe  na naman 12 ribu pohon 
saat Touring Fastron Enduro 
beberapa waktu lalu.   Untuk 
tahun 2011, CSr Pertamina 
telah menyiapkan lebih dari 

10 ribu pohon, meningkatkan 
penanaman pohon mangrove 
di sekitar Bandara Soekarno 
Hatta, dan mengembangkan 
tempat penyemaian bibit po
hon mangrove yang akan 
di tanam.

Dalam memberikan ban
tuan, Pertamina juga se
lalu mengevaluasi pelak

sanaannya. Seperti bantuan 
pera la tan  b iopor i  yang 
akan ditinjau ulang, karena 
pemanfaatannya kurang op
ti mal. “Kami rencanakan tak 
lagi bor yang diberikan, tetapi 
bantuan diarahkan pada 
pembuatan lubang resapan 
yang lebih banyak lagi,” pung
kas ganapati.MPDSU/wNR

Menteri Lingkungan Hidup gusti Muhammad Hatta melakukan penanaman 
pohon pada hari jadi Pertambangan dan Energi disaksikan  Menteri ESDM 
Darwin Zahedy Saleh dan  Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. 


