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Pertamina melalui anak 
perusahaannya, Pertamina EP 
melakukan sejumlah upaya untuk 
mempertahankan pertumbuhan 
produksi. Salah satunya dengan 
merangkul Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) untuk memproduksi 
minyak pada sumur tua sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.

JAKARTA - Pertamina EP (PEP) dan dua 
BUMD PT Sarana Patra jaya dan PT PT Blo
ra Pat ra Energi menandatangani Perjanjian 
Memproduksikan Minyak Bumi pada Sumur 
Tua, Rabu (3/11). Penandatanganan tersebut 
dilakukan oleh Presiden Direktur PEP Salis S 
Aprilian dengan Direktur Utama PT Sarana 
Patra jateng Hevearita g Rahayu dan Direktur 
Utama PT Blora Patra Energi Tedi Rindaryo 
Widodo.

Sumur tua yang dikerjasamakan dengan 
PT Sarana Patra jateng sebanyak  38 sumur 
berada di Lapangan Tungkul dan Trembul. 
Sedangkan sumur tua yang dikerjasamakan 
de ngan PT Blora Patra Energi sebanyak 36 
sumur berada di Lapangan Kedinding, Lusi, 
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Petak, Kluweh, dan Metes. Sumursumur tua 
tersebut terletak di Kabupaten Blora, jawa 
Tengah. 

Kerjasama yang mendapat dukungan 
dan arahan Ditjen Migas dan BPMIgAS 
merupakan implementasi dari Per aturan 
Menteri ESDM No. 1 tahun 2008 tentang 
Pedoman Pengusahaan Pertambangan 
Minyak Bumi pada Sumur Tua. Selanjutnya 
BUMD akan memproduksikan minyak bumi 
dari sumursumur tua sesuai dengan mutu 
dan spesifikasi yang telah ditetapkan dan me
nyerahkannya kepada PEP.

Dalam Peraturan Menteri  tersebut 
dijelaskan bahwa kegiatan mengusahakan 
dan memproduksikan minyak bumi dari 
sumur tua dapat dilakukan oleh KUD atau 
BUMD dengan mengajukan proposal kepada 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang 
dilengkapi persyaratan teknis dan administrasi. 
Antara lain, rekomendasi dari pemerintah 
kabupaten/kota dimana lo kasi sumur tua 
berada dan persetujuan dari pemerintah 
provinsi. Proposal yang telah memenuhi syarat 
teknis dan administrasi tersebut terlebih dahulu 
harus mendapat per  setujuan KKKS untuk 
mendapatkan per setujuan melalui BPMIgAS 
kepada Menteri ESDM c.q Direktur jenderal 
Migas.

Dalam kegiatan tersebut masingmasing 
BUMD akan memproduksikan minyak bumi 
dari sumursumur tua untuk selanjutnya me
nye rahkan kepada PEP di titik penyerahan 
sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang telah 
ditetapkan. Selanjutnya PEP memberikan 
imbalan jasa yang didasarkan atas jumlah 
aktual minyak bumi yang diserahkan. Imbalan 
jasa tersebut merupakan pengganti biaya 
ope rasi memproduksi minyak bumi dan 
peng usahaan sumur tua yang merupakan 
ke sepakatan PEP dengan masingmasing 
BUMD.

Imbalan jasa yang diberikan berdasarkan 
tarif dasar sebesar Rp. 1.199 per liter diber
lakukan untuk produksi sampai dengan 20 
barel per hari (BoPD) atau setara 3.180 

liter per hari. Untuk produksi di atas 20 
BoPD akan diberikan insentif dengan 
mekanisme sliding scale sebesar Rp. 100 
per liter untuk setiap kenaikan 20 BoPD. 
Pemberian insentif tersebut sampai 
dengan batas maksimal 300 BoPD.

Dalam kegiatan pengelolaan sumur 
tua  tersebut PEP mewajibkan pihak 
BUMD untuk mematuhi dan melaksanakan 
ketentuan HSE (Health Safety and 
Environment) yang dituangkan dalam 
Contractor Safety Ma nagement System 
(CSMS) PEP.

Sebelumnya, pada 24 Maret 2009, 
PEP juga menandatangani kerjasama 
serupa dengan KUD Wargo Tani Makmur 
untuk pengelolaan 24 sumur tua di 
Blora jawa Tengah. Kerjasama dengan 
KUD Wargo Tani Makmur merupakan 
percontohan implementasi Peraturan 
Menteri ESDM No. 1 tahun 2008. 

PEP melakukan sejumlah upaya untuk 
mempertahankan pertumbuhan produksi 
antara lain meliputi pelaksanaan pemboran 
pada fokus area, yang sebagian besar 
lapangan tua, sambil terus mengupayakan 
pencarian play baru di selaselanya. 
Keberhasilan penerapan strategi ini 
d idukung oleh stakeholders,  seperti 
BPMIgAS, Direktorat jenderal MIgAS, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Pe
merintah Daerah di daerah operasi.

PEP  merupakan produsen gas 
terbesar kedua di Indonesia. Produksi 
gas PEP menunjukkan peningkatan. 
Pada 2006 produksi mencapai 869 juta 
kaki kubik per hari (MMSCFD) dan pada 
2007 mencapai 980 MMSCFD. Produksi 
berada di atas satu miliar kaki kubik per 
hari pada 2008 yakni sebesar 1.003 
MMSCFD, selanjutnya pada 2009 sebesar 
1.043 MMSCFD. Saat ini pada semester 
pertama 2010, produksi gas PEP kembali 
mengalami peningkatan dan berada pada 
posisi 1.050 miliar kaki kubik per hari.
MPPEP
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Melalui PKB III, 
Ciptakan Industrial Peace

Pengantar Redaksi :
Proses PKB III Pertamina 

ini akan dijadikan role 
model oleh Kementerian 
Tenaga Kerja karena PKB 
Pertamina adalah yang 
terbaik dibandingkan 
perusahaan BUMN lainnya 

Berikut penuturan Direktur SDM Pertamina, Rukmi 
Hadihartini pada Pembukaan  Sosialisasi PKB III 
yang berlangsung di Kantor Pusat Pertamina di Lantai 
M, jumat (1/10).

 
Seperti kita ketahui bahwa PKB mengatur hak 

dan kewajiban perusahaan dan pekerja yang intinya 
terbaik buat pekerja dan terbaik buat perusahaan. 
Prinsip itulah yang mendasari pembuatan PKB yang 
kali ini melalui proses panjang yang terprogram dan 
taat asas sesuai ketentuan sehingga berhasil dengan 
baik.

Memang beberapa BUMN mengetahui bahwa 
proses pembuatan PKB Pertamina berjalan 
dengan baik. Bahkan isuisu yang terekspos keluar, 
hubungan industrial di Pertamina sangat baik dan ini 
membanggakan kita semua.

Suatu indikator yang umum bahwa jika 
perundingan pembuatan PKB berhasil diselesaikan 
dengan baik, dimana prosesnya berjalan dengan 
baik dan relatif cepat, itu menggambarkan terjadinya 
hubungan industrial yang baik. Mudahmudahan 
kita bisa menjaga itu semua. jadi keberhasilan itu 
merupakan wujud nyata dari kerjasama kita semua, 
antara perusahaan dengan pekerja yang diwakili oleh 
FSPPB. Ini adalah upaya nyata bahwa pekerja semua 
ingin membangun, memelihara dan meningkatkan 
kemitraan yang harmonis dengan Manajemen. yaitu, 
antara Direksi dengan Serikat Pekerja yang mewakili 
pekerja dalam wadah FSPPB.

jadi hubungan yang harmonis perlu kita 
garisbawahi. Apa yang sudah kita capai ini harus 
kita jaga bersama bukan hanya dalam PKB tapi 
juga hubungan yang harmonis bisa berlanjut 
untuk selamanya. Dengan adanya sosialisasi PKB 
ini, diharapkan para pekerja dapat memahami 
sepenuhnya isi PKB tersebut dengan benar.

PKB akan kita bagikan agar menjadi panduan bagi 
para pekerja. Seluruh unsur yang terkait, termasuk 
Direksi, diminta untuk dapat mengimplimentasikan 
PKB dengan komitmen penuh dan konsisten sesuai 
dengan ketentuan yang kita sepakati bersama dalam 
PKB. Sehingga tidak ada lagi multi interpretasi/tafsir 
terhadap PKB. Dengan adanya pemahaman yang  
sama, mudahmudahan kita bisa melaksanakan 
dengan sebenarbenarnya dalam suasana kondusif 
dan tercipta industrial peace.

Dengan terciptanya industrial peace di internal 

perusahaan, kita bersama dapat memfokuskan pikiran 
dan potensi kita semua untuk menghadapi tantangan 
dan kondisi yang tidak kondusif dari luar perusahaan. 
Salah satu tantangan yang kita hadapi, antara lain 
Pertamina diminta oleh Kementerian BUMN untuk 
mengupayakan pencapaian laba sesuai target RKAP 
tahun 2010.

Kesulitan perusahaan dalam mencapai laba sesuai 
target RKAP tahun 2010, lebih disebabkan oleh faktor 
eksternal yang di luar kendali perusahaan, yaitu asumsi 
harga selisih harga produk dengan harga crude. Upaya 
yang dilakukan tentunya adalah mengurangi cost 
internal yang tidak berpengaruh langsung terhadap 
operasional. Tapi, jajaran Direksi masih tetap menjaga 
agar hal tersebut tidak mengurangi kesejahteraaan 
pekerja.

Namun demikian, dalam menghadapi situasi yang 
krusial seperti ini, kita harus mempunyai komitmen 
untuk melakukan sesuatu, dimana tujuan kita semua 
tentunya adalah agar perusahaan ini suistanable, tetap 
tumbuh dan kokoh.

jadi dengan semangat kemitraan yang harmonis 
ini dan demi kemajuan perusahaan, maka semua 
yang telah diatur di dalam PKB seharusnya dapat 
kita bicarakan dalam implementasinya apabila situasi 
eksternal menuntut lain. Kembali lagi kepada rekan
rekan di FSPPB dan fungsi SDM, marilah saling 
mengingatkan apabila timbul beda interpretasi, dalam 
kondisi bisnis kita yang sangat dinamis ini, kita harus 
upayakan untuk selalu bicarakan bersama.

Kita belajar dari pengalaman di masa lalu dimana 
terjadi komunikasi yang berjalan tidak baik sehingga 
menimbulkan kesan seakanakan kita berseberangan. 
Untuk itulah kita harus tingkatkan komunikasi dengan 
baik sehingga kita bisa memiliki persepsi yang sama 
menuju kebaikan bagi perusahaan dan juga pekerja 
tentunya.

Apabila ada permasalahan baru yang timbul 
berkaitan dengan implimentasi PKB ini, maka 
diharapkan bisa berkonsultasi dengan fungsi SDM. 
Selain dengan fungsi SDM, bisa juga berkonsultasi 
dengan pengurus FSPPB.

Kita harus membangun dan menjaga transparansi 
dan keterbukaan dengan benar dan baik. Apapun 
keluhankeluhan para pekerja bisa disampaikan dan 
diselesaikan melalui fungsi SDM maupun melalui 
organisasi FSPPB sesuai mekanisme dan ketentuan 
yang berlaku. Saya mengharapkan agar jangan sampai 
sesuatu permasalahan yang tidak jelas dan tidak puas 
diselesaikan di internal perusahaan, langsung dibawa 
ke penyelesaian di luar perusahaan. Saya benarbenar 
mengimbau agar semua hal kita bicarakan bersama 
secara internal sebagai keluarga besar Pertamina. 
Saya yakin kita bisa menyelesaikannya bersamasama 
secara internal.MPIK
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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
Revisi Undang-undang APQ, Ajang Inovasi yang Membanggakan

Bambang Irianto
Humas Pemasaran Region vI Balikpapan

Revisi UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan gas Bumi wajarwajar saja. Revisi sebuah 
UU, atau bahkan judicial review dalam iklim perundang
undangan Indonesia bukan sesuatu yang harus disikapi 
dengan apriori karena sesuai konstitusi kita. UU Migas yang 
efektif sepenuhnya sejak 2003 telah menunjukkan wajah 
implementasinya seperti apa. Kita ingin mengembalikan 
kedaulatan bangsa dalam pengusahaan sumber daya alam 
migas. Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 21 Desember 
2004 mengharuskan revisi terhadap Pasal 12 Ayat 3: 
Menteri menetapkan badan usaha atau bentuk usaha tetap 
yang diberi wewenang melakukan usaha eksplorasi dan 
eksploitasi pada wilah kerja sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 2. Frase diberi wewenang dipandang bertentangan 
dengan UUD 1945 Pasal 33.

Badan usaha (BU) atau bentuk usaha tetap (BUT) 
adalah perusahaan migas, baik Pertamina maupun swasta 
nasional dan swasta internasional. Pemberian wewenang 
kepada BU dan BUT jelas sebuah kemunduran bagi 
kedaulatan kita. Pada UU Nomor 8 Tahun 1971, kedaulatan, 
wewenang, itu hanya ada di tangan BUMN kita sendiri, 
Pertamina. Pihak swasta saat itu tidak sama kedudukan dan 
power-nya dengan perusahaan negeri sendiri.

Wewenang pada lembaga khusus yang merupakan 
kepanjangan tangan Pemerintah (BP Migas untuk sektor 
hulu dan BPH Migas untuk sektor hilir) pada kenyataan 
sekarang mengesankan “terlalu netral” atau bahkan nyaris 
tanpa keberpihakan lebih (previlege) kepada BUMN 
sendiri, Pertamina. Ini yang kontra produktif. Contoh ketika 
ada lapangan hulu migas habis masa kontraknya dari 
perusahaan asing atau swasta nasional, maka suara dari 
BP Migas selalu netral. “Bisa saja diperpanjang kontrak 
buat perusahaan itu, atau tak menutup kemungkinan 
oleh Pertamina.” Sedemikian lemahnya Pertamina untuk 
mendapatkan hak istimewa di lapangan minyak negerinya 
sendiri.

jangan lupa penerbitan UU itu untuk bangsa sendiri, 
untuk kita, untuk sebesarbesarnya kemakmuran 
rakyat. Riwayat sebuah perangkat UU migas sudah ada 
perjuangannya sejak tahun 1951 di parlemen kita yang 
dipelopori antara lain Mr. Moehammad Roem dan Mr. Teuku 
Moehammad Hasan. Mereka selama lima tahun berjuang 
agar kita memiliki UU Migas sendiri mengganti UU Migas 
Hindia Belanda, Indische Mijnwet dan 5A Contracten, yang 
so pasti menguntungkan mereka.

Para tokoh minyak juga berjuang mengubah dari sistem 
Konsesi ke sistem Kontrak Karya, dan selanjutnya pada 
sistem Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract). 
Semangatnya agar bangsa kita sendiri yang memperoleh 
keuntungan lebih besar. Pola mengundang investasi migas 
telah dimainkan secara cantik oleh pendahulu kita, tanpa 
mengorbankan kedaulatan negara di bidang pengusahaan 
sumber daya alam  migas. 

UU Nomor 44 Prp Tahun 1960 adalah hasil perjuangan 
patriotpatriot bangsa yang disahkan Bung Karno pada 
saat itu. Kita pun berdaulat. Seterusnya atas usul Letjen 

Suprayogi terbitlah UU 
yang khusus  mengatur 
Pertamina. Itulah 
UU Nomor 8 Tahun 
1971. Pertamina yang 
berwenang dalam 
manajemen sistem 
PSC. Kembalikan hak 
istimewa Pertamina 
untuk mendapatkan 
kesempatan pertama 
mendapatkan kontrak 
lapangan yang sudah 
habis. Kalau Pertamina 
nyatanyata tidak 
sanggup, silakan berikan 
ke KKKS lain. MP

Rangkaian kegiatan APQ (Annual Pertamina Quality) 
dua pekan lalu sudah usai. Namun masih menyisakan 
bahan perbincangan yang membuat para pekerja bangga 
dengan hasil inovasi insan Pertamina.

Sekitar 40 inovasi baru yang ditampilkan membuat kami 
sedikit tercengang dengan ideide kreatif temanteman di 
berbagai daerah. Contoh sederhana seperti temuan alat 
pengontrol pengisian tangki BBM yang ditampilkan rekan 
dari Depot Balikpapan Kalimantan Timur. Dengan biaya 
pembuatan alat sebesar  Rp 1,5 juta, bisa menghemat 
ketidakefisienan akibat BBM tumpah yang setiap semester 
mencapai Rp 17 juta lebih.  Di sisi lain alat ini juga 
mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

Itu yang masih sederhana, ada juga inovasi untuk 
memperpanjang masa operasi turbin kilang Balongan 
yang mampu mencegah penghentian operasi dan bisa 
menghemat biaya mencapai Rp 368,5 miliar. 

Benarbenar membanggakan dan tentu saja memacu 
pekerja lain untuk mengikuti jejak mereka yang berprestasi. 
Di tengah kesibukan menjalankan tugas utama, para 
ino vator sekaligus memeras otak untuk memerangi ke
tidakefisienan, maupun meningkatkan pendapatan dengan 
berbagai temuan yang menakjubkan.

Meski diadakan satu tahun sekali, namun kegiatan 
bergengsi ini menjadi kebanggan bagi masingmasing peserta 
untuk unjuk gigi dalam hal memamerkan kebolehannya.  
Sayangnya temuan menakjubkan itu hanya bisa dilihat di 
kalangan internal saja. 

Akan sangat membanggakan jika pihak luar melihat 
hasil inovasi para pekerja Pertamina, dan mengetahui 
begitu besarnya penghematan yang didapat dari temuan 
teknologi itu. Belajar dari pengalaman setiap tahun, 
tentu saja saya berharap agar APQ Award tahuntahun 
mendatang menjadi agenda tahunan yang bisa dinikmati 
semua pihak. 

Untuk masukan saja, bagaimana kalau setiap tahun 
APQ dibuat semacam pameran untuk umum, misalnya 
menjadi Pertamina Fair, yang dapat dilihat oleh berbagai 
kalangan terutama pihak eksternal. Baik bagi perusahaan 
migas swasta, kalangan mahasiswa, pelajar, maupun 
media. Paling tidak itu menjadi ajang promosi bagi inovasi 
Pertamina.MP

JAKARTA - Bootcamp3 Horizon2  yang digelar jajaran 
Direktorat Pengolahan menghasilkan komitmen perbaikan 
dan keberlanjutkan program oPI Horizon 1 dan 2.  Direktur 
Pengolahan Edi Setianto dalam pengarahannya menyampaikan 
perlunya menyerahkan situasi yang tidak mendukung saat ini. 
“Saat ini memang bagaimana kita bisa tetap cerah didalam 
situasisituasi  yang sulit. Pada saat ini memang susah untuk 
bicara berita yang menggembirakan. Kita lihat dari kondisi 
nasional ada Tsunami di Mentawai, letusan gunung Merapi, 
banjir di Wasior,” kata Edi Setianto. “Sementara kalau dilihat 
dari lingkungan kita sendiri,  target profit kita yang Rp 25 Triliun, 
tinggal sekitar  Rp 14 Triliun.”

Komitmen Perbaikan di Direktorat Pengolahan
Kegiatan yang digelar Kamis (11/11) itu diikuti 41 peserta, 

dengan agenda  Modul PPS 7 : operations academy processes, 
Modul PPS 8 : Lessons learnt, desain pencapaian dan tantangan 
Horizon1 & 2, indentifikasi tantangantantangan di Horizon1 & 
2, fokus fase transformasi, dan komitmen untuk perbaikan dan 
keberlanjutkan program oPI Horizon 1 & 2.

Dalam penutupan, seluruh peserta sepakat dan menan
datangani komitmen perbaikan program oPI Horizon 1 & 2, 
memberikan feedback positif terhadap eplaksnaan bootcamp 
dan menukung pelaksanaan knowledge management dengan  
mengoptimalkan Refinery Knowledge Portal yang telah dibagun 
Direktorat Pengolahan.MPUHK
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Mencapai Hasil 
yang Luar Biasa 
dengan HR Inisiatif

Mengukur Kepuasan Pelanggan 
Melalui Survei Layanan HR

Sosialisasi PKB III di Medan :

Lindungi Hak Pekerja, 
Menuju World Class Company

JAKARTA – Dalam rang ka 
mengukur tingkat kepuas
an pelanggan, fungsi Hu-
m a n  R e s o u r c e s  ( H R ) 
Per tamina beker jasama 
Lembaga Psikologi Terapan 
Universitas Indonesia (LPTUI)  
melaksanakan survei layanan 
HR untuk yang ke3 kalinya.

Selain mengukur tingkat 
kepuasan pelanggan, survei 
layanan HR ini juga berfungsi 
untuk mendapatkan feedback 
atau masukan dari responden 
di seluruh fungsi direktorat, 
unit bisnis dan operasi Per
tamina dalam rangka menuju 
HR yang lebih baik lagi ke 
depannya. 

“Kita harus optimal ba
gaimana mindset service kita 
untuk melayani dan kesigapan 
kita untuk membantu perlu 
kita perbaiki secara terus 
me nerus. Karena jika tidak 
diperbaiki maka akan menja di 
bumerang bagi kita,” de mikian 

disampaikan Di rektur SDM 
Pertamina Rukmi Hadihartini, 
di Ruang Pertamax Kantor 
Pusat Pertamina, (25/10).

Rukmi mengatakan, hal 
yang menyangkut delivery 
sistem yaitu kecepatan respon, 
akses informasi dan layanan 
harus lebih proaktif melakukan 

perbaikan layanan dari kaca
mata customer. Untuk itu se
gala macam masukan harus 
disikapi secara positif sebagai 
pendorong membentuk HR 
yang lebih baik dalam rangka 
menc ip takan HR Wor ld 
Class.

Dalam kesempatan ter

se but, vP HR operation, 
yu do Irianto mengatakan 
bah wa survei layanan HR ini 
dimanfaatkan juga sebagai 
momentum mengukur para
meter kinerja atau KPI ke pu
asan pelanggan untuk fung si 
HR. Termasuk unit pema saran 
dan pe ngolahan.MPIK 
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MEDAN – Pekerja Pemasaran 
Region I mengikuti sosialisasi 
Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) III periode 2010 – 2012, 
(14/10) di Aula Serbaguna 
Kantor Pertamina Pemasaran 
Region I Medan. Sosialisasi ini 
diikuti oleh se ge nap pekerja 
Kantor Pe masaran Region I, 
serta per wakilan pekerja dari 
kantor cabang dan depot.

Sosialisasi PKB disam
paikan oleh Manager Ind. 
Relation, Policy, & Audit, 
Su  gito, yang menjelaskan 
adanya beberapa perubahan 
pada PKB periode 2010 – 
2012 dibanding PKB II periode 
2007 – 2009. Sosialisasi juga 

dikawal oleh Eiman Barus
anggota Tim 8 Federasi 
Se  rikat Pekerja Pertamina 
Ber satu (FSPPB), S. Abadi 
BarosKetua Serikat Pekerja 
Pertamina Unit Pemasaran 
I, DjauhariKetua SPP Tan
jung Uban, dan segenap 
pe  ngurus serikat pekerja. 
Aca  ra juga dihadiri oleh Pjs. 
gM Pemasaran BBM Retail 
Region I Mufti, dan manajemen 
Pemasaran Region I.

“Ada 43 poin per u bahan 
dalam PKB yang ba ru. Ini harus 
diperhatikan oleh pekerja dan 
perusahaan, sehingga masing
masing da pat melaksanakan 
hak dan kewaj ibannya,” 

ungkap Sugito. 
Sementara itu, Direktur 

Persyaratan Kesejahteraan 
Kerja Dan Analysis Diskrimi
nasi Depnakertrans, R. Iri
an to Simbolon, meng uta
rakan bahwa PKB yang di
buat berdasarkan kepada 
ke sepakatan bersama antara 
perusahaan dan pekerja yang 
diketahui oleh Dinas Tenaga 
Kerja (Disnaker) di Pusat. 

Di  sesi  tanya jawab, 
Eiman Barus mengingatkan 
bahwa FSPPB dan SPP di 
Unit  tetap akan berusaha 
mengawal pelaksanaan PKB 
yang baru ini. Namun dia 
menegaskan, bahwa FSPPB 

hanya akan membela pekerja 
yang telah menjadi anggota 
FSPPB atau SPP Unit. Untuk 
itu, Eiman Barus mengajak 
kepada pekerja yang belum 
bergabung, untuk segera 
mendaftarkan diri ke FSPPB 
atau SPP unit setempat. 

Di akhir acara, Sugito 
kembali mengingatkan, bahwa 
PKB ini telah menjamin hak
hak dan kesejahteraan pekerja. 
Kesejahteraan pekerja sangat 
erat kaitannya dengan kondisi 
perusahaan. Untuk itu, dia 
berharap agar pekerja dapat 
bahumembahu memajukan 
Pertamina menjadi peru
sahaan kelas dunia.MPPMS I

JAKARTA – Berawal dari komitmen untuk mensukseskan 
Program Transformasi yang dimulai sejak tahun 2006,  
fungsi Human Resources Pertamina tergerak untuk 
turut mensukseskan transformasi dengan menjadikan 
perusahaan yang world class.

Menjawab tantangan tersebut, fungsi HR Pertamina  
terus berupaya melakukan improvement untuk lebih 
mempermudah dan mempercepat transformasi 
sehingga dibentuklah sebuah tim leader untuk membuat 
HR inisiatif yang membutuhkan energi besar dan 
konsistensi.

“HR inisiatif ini sama halnya dengan BTP di 
Transformasi, saya sangat mendukung dengan adanya 
BTP karena disinilah kemampuan leadership diasah. 
Bagaimana mungkin kita bisa menjadi world class 
company jika kita tidak bisa menjadi leader-leader 
yang baik” .

Demikian disampaikan oleh Direktur SDM Pertamina, 
Rukmi Hadihartini dalam kesempatan Leader Gathering 
2010  “Inspiring Leadership – Achieve Extraordinary 
Result” yang berlangsung di Auditorium Kwarnas 
jakarta, Kamis (4/11). Pada kesempatan tersebut 
dilakukan pemberian apresiasi kepada para Leader HR 
mulai tahun 2008 hingga tahun 2010 oleh SvP Human 
Resources Pertamina Mamad Samadi.

Rukmi menilai, kompetisi yang positif adalah hal 
yang baik agar bisa terlatih untuk bersaing dalam 
memberikan performance yang terbaik. “Karena dengan 
itu, kita termotivasi untuk bisa menjadi yang terbaik, 
sehingga menciptakan World Class People,” ungkap 
Rukmi.   

Lebih lanjut  Mamad Samadi mengharapkan agar 
para leader tidak pernah berhenti untuk terus berkreasi 
agar program  akan dapat terus berjalan di tahun yang 
akan datang. “Teruslah mencari sesuatu yang lebih baik, 
lebih efisien dan lebih cepat, yang berujung bagaimana 
meningkatkan layanan kita kepada para pelanggan,” 
ungkapnya. 

Menurut Mamad, walaupun masih ada beberapa 
inisiatif  HR yang masih belum bisa terselesaikan di 
tahun 2010,  bukan berarti hal ini sebuah kegagalan 
dari project itu sendiri. Akan tetapi karena ruang lingkup 
dan cakupan yang sangat luas. 

Dalam kesempatan tersebut juga menghadirkan 
Business Leader & Wakil Ketua Umum KADIN, 
Sandiaga S. Uno yang membagi pengalamannya 
dalam memotivasi dan inspirasi kepemimpinan untuk 
mencapai hasil yang luar biasa.

Selain itu, Sandiaga S. Uno menyampaikan 
beberapa karakteristik yang harus dimiliki seorang 
leader diantaranya bisa memotivasi, memiliki integritas, 
memiliki inspirasi, dan berani action.MPIK

DUMAI - Latihan rutin Fire Drill untuk tingkat tim manajemen 
dan section head RU II kembali dilaksanakan pada (1/11). Fire 
Drill  diadakan di Fire ground. 

Menurut Manajer HSE Achmad Muslimin, kegiatan ini 
bertujuan untuk melatih seluruh pekerja meningkatkan skill 
dalam menghadapi dan memadamkan kebakaran. ”Diharapkan 
para manajemen dan section head dapat menjadi contoh kepada 
bawahannya bahwa semua pekerja harus siap sedia apabila 
terjadi keadaan emergency,” ujar Muslimin.

Sementara gM RU II Suhaimi mengatakan bahwa kegiatan 

RU II Adakan Fire Drill untuk Manajemen dan Section Head
tersebut akan menanamkan mindset bahwa semua pekerja 
terlibat dalam safety. Tidak ada pengecualian. Selain itu, fire 
drill ini juga menanamkan kepercayaan kepada manajemen 
dan section head bahwa mereka mampu bertindak dalam 
penanganan emergency kebakaran. Pelatihan ini juga me
nunjukkan bahwa tim manajemen dan section head ber tanggung 
jawab dalam penanganan keadaan darurat.

Kegiatan utama latihan ini diawali dengan senam bersama. 
Kemudian dilanjutkan peragaan ketangkasan oleh fire crew RU 
II dalam menghadapi  kobaran api dan memadamkannya. 

Para peserta fire drill dibagi menjadi empat kelompok. 
Kelompok pertama dipimpin oleh gM RU II Suhaimi, kelompok 
kedua dipimpin oleh SMoM  Irwan, kelompok tiga dipimpin 
Man. Eng & Dev  Safii Triyono Yunianto, dan kelompok terakhir 
dipimpin oleh Man. MP & S Andi Agus. Masingmasing kelompok 
memperagakan kebolehannya memadamkan api dalam 
suasana angin yang bertiup kencang sehingga menambah 
tingkat kesulitan para peserta. 

Secara keseluruhan semua kelompok dapat menyelesaikan 
latihannya dengan baik.MPRUII
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Pertamina Luncurkan Enduro Gear

Fo
to

 P
M

S
 R

E
g

. I

MEDAN  – Untuk meningkatkan 
pengamanan dan penindakan 
pelaku pencurian BBM de
ngan pembocoran pipa di 
Intalasi Medan goup (IMg), 
Pertamina berkoordinasi de
ngan Musyawarah Pimpinan 
Daerah (Muspida) Sumatera 
utara bentuk operasi ”Kuda 
Laut Toba2010”, di Ruangan 
Prima XP Kantor Pemasaran 
Region I, (29/10).

 Karena menyangkut 
obyek vital nasional, koordi
nasi penanggulangan dan 
penindakan pencurian BBM ini  
dihadiri langsung oleh Deputi 
v/ Kamnas Menkopolhukam, 
Budi Utomo. Sementara da ri 
Pertamina, hadir Ko mi saris  
Nurdin Zainal, Direktur Umum  

Operasi Kuda Laut Toba 2010,
Amankan Obyek Vital di Jalur Pipa BBM IMG

Waluyo, vP Distribution ope
ration Sutrisno,  Staf Ahli 
Dirum Bidang Pengamanan 
jhony,  serta tim manajemen 
Pemasaran Region I.

Sedangkan dari unsur 
Muspida Sumut terdiri dari 
Waka Poladasu Brigjen S. 
Allagan, Asintel Kodam I/
BB  Kolonel Andi.S,  Asops 
Danlantamal I Kolonel Laut 
Satriya Wijaya, PoM DAM I/ 
Bukit Barisan diwakili Letkol 
CPM Hadi.S dan PoM TNI AL 
Lantamal I Letkol Laut (PM) 
Ade serta dari Pemerintah 
Daerah Sumatera Utara dan 
Deli Serdang.

Di  da lam koord inas i 
ini, Kepolisian Sumatera 
Utara dari Kepala Bagian 

operasional Kombes Pol Iwan 
Hari Sugiarto memaparkan 
rencana penanggulangan 
dan penindakan terhadap 
pencurian BBM di IMg  dengan 
merancang tugas pokok Pol
da Sumatera utara beserta 
jajaran dengan melibatkan 
kerja sama unsur dari TNI 
AD dan TNI AL didukung 
Pemrov Sumatera utara/
Pemkab Deli Serdang beserta 
Intalasi terkait lainnya  melalui 
Program pengamanan operasi 
”Kuda Laut Toba2010”.

operasi ini bertujuan 
untuk mewujudkan situasi 
kamtibmas yang mantap dan 
kondusif serta mengamankan 
aset perusahaan negara di Be
lawan. Selain itu, memotivasi 

ma syarakat utuk lebih aktif 
membantu aparat menjaga 
aset negara di Belawan. 
Termasuk menanggulangi 
serta menindak para penadah 
BBM illegal yang selama ini 
beroperasi di daerah Be
lawan. 

Sementara itu, Komisaris 
Pertamina Nurdin Zainal di 
dalam program yang dibentuk 
ini, meminta Semua pihak 
terus berkoordinasi dalam 
memberikan pengamanan 
di objek vital. “Khususnya, 
terus melakukan pemahaman 
kepada masyarakat, bahwa 
aset negara harus dilindungi,” 
ujarnya.

Direktur Umum Pertamina 
Waluyo juga meminta kepada 

seluruh Muspida Sumatera 
Utara terus berupaya untuk 
melakukan pengamanan, 
terutama di jalur pipa yang 
telah dihuni oleh masyarakat 
setempat untuk bermukim. 
“Karena bila dilakukan pen
curian terhadap orang tak 
bertanggung jawab hingga 
mengalami kebocoran, sangat 
berisiko bagi masyarakat 
sekitar,” jelasnya.

Deputi v/ Kamnas Men
kopolhukam, Budi Utomo 
juga menekankan hal yang 
sama. Bila pencurian ini terus 
terjadi maka kerugian negara 
khususnya kerugian Pertamina 
akan terus semangkin besar. 
”jangan sampai negara khu
susnya Pertamina me ngalami 
kerugian yang sangat besar, 
karena disebabkan hal ini,” 
ungkapnya.MPPMS I

JAKARTA - Pertamina me
luncurkan produk pelumas 
baru yang merupakan varian 
produk Enduro, yaitu Pertamina 
Enduro gear.  Produk oli sin
tetik untuk gearbox motor 
sku tik ini terbukti sebagai 
pro duk terbaik di kelasnya. 
Pe luncuran dilakukan di booth 
Pertamina di jakarta Motor 
Cycle Show (jMCS), jakarta 
Convention Center, Minggu 
(7/11).

Enduro gear sukses da  lam 
uji coba pembuktian kualitas 
produk pelumas Pertamina, 
“Fastron Enduro Touring For 
Nation 2010” yang menempuh 
jarak 5.300 kilometer (Medan
jakartaBalijakarta). Enduro 
gear dikemas dalam kemasan 
120 militer dengan desain 
yang ergonomis dan modern 
sehingga mudah dituangkan. 

Enduro gear dapat mem
pertinggi masa pakai mo tor 
matic karena mampu me
lindungi gear dari kondisi 
eks trem, terutama pada saat 

kondisi lalu lintas macet dan 
pada saat motor dipacu pada 
kecepatan tinggi.

Pertamina Enduro gear 
telah dilengkapi dengan aditif 
Extreme Pressure, yang men
jaga kestabilan kekentalan oli 
dalam suhu panas. Bahkan 

Per tamina Enduro gear telah 
menggunakan base oil full 
group III atau yang tertinggi 
di kelasnya jika dibandingkan 
dengan produk sejenis di pa
saran.

Mencermati perkem bang
an pasar motor sejak 2005, 
penjualan motor skutik di 
In donesia terus meningkat. 
Be rdasarkan statistik, pangsa 
pasar motor skutik tahun 2005 
hanya 0,22 persen, namun di 
tahun 2009 men capai 37,7 
per sen. 

Tahun 2010, menurut pa
kar otomotif Suhari Sargo, 
pangsa pasar skutik ini bi
sa menyentuh angka 4045 
persen. Apalagi, hampir se
mua ATPM di Indonesia ra
mairamai bermain di kelas 
ini.

Sama seperti mobil skutik, 
konsumen pada umumnya 

memilih motor transmisi skutik 
karena mudah dikendarai 
tanpa repot memainkan 
kopling atau ganti perseneliing. 
Di samping Enduro gear 
untuk motor skutik, Pertamina 
juga memiliki produk Enduro 
Matic dengan SAE 10W30 
jASo MB/API SL.

Saat ini Enduro gear dan 
Enduro Matic sudah dapat 
ditemukan di bengkelbengkel 
di kota jakarta, Bandung, Se
marang, dan Surabaya.

Dalam pameran ter 
sebut, Pertamina juga mem
perkenalkan produk bahan 
bakar terbaru, Pertamina 
Per tamax Racing. Produk 
yang mengacu pada standar 
internasional untuk balapan 
ini merupakan produk high 
grade dan ramah lingkungan 
dan telah diuji coba di Sirkuit 
Sentul.MPNDJ

Seorang Sales Promotion girl menjelaskan mengenai keunggulan produk Pertamina Enduro gear kepada seorang 
pengunjung stand Pertamina di jakarta Motor Cycle Show 2010.
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JAKARTA – Pameran sepeda motor terbesar di akhir 2010, 
jakar ta Motorcycle Show (jMCS), bertambah semarak de ngan 
hadirnya Pertamina pada pada 37 November 2010.

Selain menampilkan produkproduk unggulan seperti 
Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamax Racing, Pertamina juga 
menampilkan jenis produk pelumas Enduro gear mau pun brand 
lainnya, dan convenience store yang terintegrasi dengan SPBU 
Pertamina, yaitu Bright Store Bright Cafe. 

“Kegiatan ini sebagai perwujudan peran serta Pertamina 
dalam mendorong dunia otomotif sebagai sebuah industri dan 
sebagai ajang untuk promo diri dalam memperkenalkan produk
produk unggulannya yang berkualitas dan ramah lingkungan,” 

Pertamina Pikat Perhatian Pengunjung JMCS 2010
ungkap vP Corporate Communication Perta mina, M. Harun saat 
ditemui pada kesempatan pembukaan jMCS 2010, (5/11). 

Pertamina juga menggelar programprogram pilihan yang 
dapat diikuti pengunjung selama pameran, seperti  Lomba Foto 
Amatir, Lomba Ketangkasan dan Lomba Moto gP.

 Lomba Foto Amatir dapat diikuti pengunjung yang membeli 
produk Pertamina senilai Rp 60.000. Pada Lomba Ketangkasan 
diperlombakan program merakit karburator. Peserta lomba 
dipersyaratkan membeli produk pelumas Pertamina di booth 
Pertamina. Demikian pula peserta Lomba Moto gP, peserta lomba 
harus membeli produk pelumas Pertamina di booth Pertamina.
MPIK

PERTAMINA PASOK BAHAN BAKAR DI 32 
LOKASI PENGUNGSIAN
JAKARTA  (Investor Daily) - Pertamina terus mengalirkan 
bantuan bahan bakar ke 32 lokasi pengungsian bencana 
letusan gunung Merapi yang digunakan baik untuk 
keperluan memasak di dapur umum maupun transportasi 
evakuasi korban. Hingga 15 November 2010, bantuan 
bahan bakar yang disalurkan mencapai 4.449 kg Elpiji, 
39.525 Minyak Tanah, dan 17.500 liter Premium dan 
Solar. vP Corporate Communication Pertamina M. Ha
run mengungkapkan, lokasi pengungsian yang ba han 
bakarnya dipasok Pertamina ada di Kabupaten Sle man 
sebanyak 7 lokasi, Kulon Progo (4), Ma gelang (6), Klaten 
(7), dan Boyolali (8) lokasi pengungsian. Bahan bakar 
tersebut dipasok dari Depot Rewulu dan Boyolali serta 
SPPBE terdekat yang memang memasok kebutuhan 
BBM dan LPg di jawa Tengah dan yogyakarta. 

PERTAMINA TUNGGU REALISASI 
PENAMBAHAN KUOTA BBM SUBSIDI
JAKARTA  (Seputar Indonesia) - Manajemen Perta
mina menunggu kepastian dari pemerintah untuk me
realisasikan penambahan kuota bahan bakar minyak 
(BBM) bersubsidi. vP Corporate Communication Perta
mina M. Harun mengatakan, pihaknya telah mengajukan 
penambahan kuota beberapa waktu lalu. Penambahan 
kuota yang diajukan Pertamina, kata dia, dari 36,5 ju
ta kiloliter menajdi sebesar 39 juta kiloliter. Menurut 
Ha run, penambahan tersebut cukup untuk memenuhi 
kebutuhan hingga akhir tahun ini. Pertamina juga akan 
menambah kuota Pertamax untuk mengurangi konsumsi 
BBM bersubsidi.MPRO
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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

Leader Gathering 2010 - Direktorat SDM

JAKARTA - Transformasi SDM PT Pertamina 
(Persero) bergulir sejak tahun 2008. Hingga 
saat ini telah banyak inisiatif perubahan 
yang dilakukan oleh HR guna meningkatkan 
kualitas pengelolaan SDM dalam rangka 
menyukseskan visi perusahaan untuk 
men jadi perusahaan minyak nasional ke
las dunia. Untuk mengelola perubahan 
yang begitu besar dan signifikan tersebut, 
Manajemen HR beserta HR Transformation 
& para HR Initiative Leader sebagai pelaku 
terdepan Transformasi SDM perlu untuk 
selalu menyatukan semangat, komitmen 
serta barisan agar dapat bersinergi meraih 
kondisi terbaik yang diinginkan. 

Salah satu aktivitas yang dilakukan 
dalam rangka memfasilitasi usaha ter
sebut, HR Transformation berinisiatif 
meng adakan acara Leader Gathering 2010 
yang bertemakan “Motivating & Inspiring 
Leadership: Achieve Extraordinary Results”. 

Acara yang dilaksanakan pada tanggal 4 No
vember 2010 di gedung Kwarnas ini dihadiri 
oleh Direktur SDM, SvP Human Resource, 
Para vP, Manager & HR Initiatives Leader di 
lingkungan Direktorat SDM. 

Acara ini pada intinya berfungsi sebagai 
forum komunikasi dan apresiasi para pelaku 
Transformasi SDM agar tetap konsisten da
lam meraih citacita transformasi yang telah 
ditetapkan bersama. Selain itu acara ini juga 
menjadi ajang sharing mengenai tematema 
khusus yang terkait dengan Transformasi 
SDM. 

Leader Gathering 2010 kali ini terdiri 
atas dua sesi. Acara pertama yaitu yaitu 
se  si apresiasi kepada HR Initiative Leader 
yang telah berjuang keras untuk melakukan 
perubahan melalui proyekproyek Transformasi 
SDM. Apresiasi diberikan kepada para HR 
Initiatives Leader yang memimpin proyek
proyek Transformasi SDM tahun 2008, 2009 

& 2010. Sebagai bentuk apresiasi, SvP 
HR memberikan kenangkenangan 
kepada para HR Initiatives Leader. Acara 
kedua yaitu sharing mengenai Leadership 
dengan nara sumber  Sandiaga S. Uno 
(Pengusaha Nasional). Dalam sharing-
nya pembicara menekankan pentingnya 
leader yang mampu menginspirasi dan 
memotivasi orangorang di sekelilingnya 
untuk melakukan perubahan besar ke arah 
perbaikan. Tanpa adanya leader yang kuat 
maka perjalanan perubahan/transformasi 
akan sulit dicapai.

Diharapkan melalui forum komunikasi 
seperti Leader Gathering 2010 ini, para 
pelaku Transformasi SDM di Pertamina 
bisa tetap konsisten dan termotivasi untuk 
melakukan perubahan yang signifikan guna 
mendukung citacita perusahaan menjadi 
World Class National Oil Company.•

CILACAP - Sebagai langkah 
perubahan menu ju world class national 
oil company harus diawali dari diri 
masingmasing pekerja, untuk terus 
mau belajar dan mau menerima 
masukan dari siapapun. Sebagai 
perwujudan bahwa kita tidak sempurna, 
dan kita bukan superman, maka dari 
itu kita masih butuh orang lain, untuk 
bekerjasama, membentuk supertim, 
untuk bisa menerima masukan, kritik 
dan saran. Dengan begitu kita akan 
terus melakukan transformasi menuju 
perubahan yang lebih baik, papar 
RM Happy Paringhadi saat membuka 
pelatihan Junior Business Management 
Program (jBMP) angkatan II RU Iv.

jBMP merupakan pelatihan wajib 
atau mandatory yang harus diikuti oleh 
setiap pekerja Pertamina golongan 
madya. Penyelenggaran pelatihan ini 
dalam rangka untuk meningkatkan 
SDM pekerja sesuai dengan kebutuhan 
jabatannya. Selain itu pelatihan ini juga 
merupakan  bentuk tanggung jawab 
perusahaan dalam memberikan bekal 
kemampuan kepada setiap pekerjanya.

jBMP angkatan II berlangsung di 
hotel Rosenda Baturaden Purwokerto, 
pada Senin (25/10) diikuti oleh 30 
pekerja madya. Menurut rencana 
mereka akan mengikuti pelatihan 
selama satu minggu, dan mendapatkan 
pembekalan dari internal RU Iv dan 
Pertamina Learning Center (PLC). 
Adapun materi yang disampaikan, 
antara lain Values & Business, 
Business Communication, Marketing 
Management dan lain sebagainya, dan 
diakhiri dengan kegiatan out bond.
MPRUIV

JBMP Angkatan II 
di RU IV Cilacap

Dituliskan kembali oleh : Dewi H – Tim QM, Direktorat PIMR

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: QMRenstra@pertamina.com

“Wall of Fame” Continuous Improvement Program, 
Mengukir dan Mencatat Perjalanan CIP

KOMET Agent & KOMETers
Pada penganugerahan Annual 

Pertamina Quality (PQA) Awards 
2010 yang berlangsung pada tanggal 
10 Nopember 2010 di Kantor Pusat, 
diantara 13 (tiga belas) penghargaan 
yang diberikan, terdapat 2 (dua) 
penghargaan untuk kegiatan KoMET 
yaitu penghargaan kepada ”The 
Best KoMET Agent” dan ”The Best 
KoMETer”.

Penghargaan ”The Best KoMET 
Agent” diberikan kepada penggerak 
KoMET terbaik dalam melakukan 
berbagai kegiatan knowledge 
management sehingga mampu 
menjadi agen perubahan dalam 
upaya membangun budaya berbagi 
pengetahuan di Unit operasi/Region. 

Kriteria yang dijadikan penilaian 
adalah sebagai berikut :
 Penyelenggaraan Forum KoMET
 jumlah Topik yang Dibahas dalam Forum
 jumlah Narasumber yang Terlibat dalam Forum
 Pembentukan Community of Practice (CoP)
 Upload Pengetahuan dalam Portal

Nominasi untuk penghargaan ini diberikan kepada :
 PIC KoMET RU v Balikpapan
 PIC KoMET RU vI Balongan
 PIC KoMET Pms BBM Ritail Region vI Kalimantan.

juri APQ Awards 2010 menetapkan pemenangnya diberikan kepada PIC KoMET 
RU v Balikpapan.

Penghargaan ”The Best KoMETer” diberikan kepada Insan Pertamina yang terlibat 
paling aktif dalam kegiatan knowledge management seperti menjadi narasumber 
dalam roundtable discussion forum, upload aset pengetahuan dan kehadiran dalam 

Forum Diskusi KoMET lainnya. Kriteria yang dijadikan penilaian adalah sebagai 
berikut :
 Kehadiran dalam Forum KoMET
 jumlah Kehadiran sebagai Narasumber yang terlibat dalam Forum
 Upload Pengetahuan dalam Portal

Nominasi untuk penghargaan ini diberikan kepada :
 Abdullah Achmad  RU v Balikpapan
 Dhian Handriawan  Medical Kalimantan  HR Pms Reg. vI Kalimantan
 Mars Ega  BBM Industri & Marine Area Iv  P&N

juri APQ Awards 2010 menetapkan pemenangnya diberikan kepada Mars Ega  
BBM Industri & Marine Area Iv  P&N. 

Tujuan dari pemberian penghargaan ini selain sebagai bentuk apresiasi 
perusahaan terhadap pihakpihak yang mendukung keberhasilan KoMET, 
penghargaan ini juga merupakan salah satu bukti pencapaian target keberhasilan 
KoMET. Diharapkan pada tahuntahun selanjutnya dapat tercipta “KoMET Agent” dan 
“KOMETer” yang terus memberikan kontribusinya dalam berbagai kegiatan KOMET.•

Aktifitas Continuous Improvement Program (CIP) menurut catatan sejarah manajemen mutu, sebenarnya sudah 
sejak lama digulirkan di unit/region dan Anak Perusahaan Pertamina.  Hampir satu dasawarsa para pekerja mulai dari 
tingkat grassroot sampai dengan jajaran manajemen terlibat dalam kegiatan CIP tersebut. Berawal dari halhal yang 
kecil yang mereka temui dalam kegiatan / rutinitas bekerja seharihari sampai dengan menciptakan suatu kreatifitas / 
inovasi yang memiliki nilai, tingkat kesulitan dan kerjasama yang lebih tinggi.

Begitu banyaknya permasalahan atau kondisi yang dapat memicu ide dan 
kreatifitas pekerja untuk melakukan upaya perbaikan. Sesuai dengan karekteristik dan 
tingkat kesulitannya, upaya improvement itu dapat dibagi menjadi lima kategori :
1. Back to Standard, merupakan tingkat improvement yang paling rendah. Metode ini 

bersifat maintenance, karena merupakan upaya untuk menjaga suatu kondisi agar 
tetap pada standarnya.

2. Reactive Improvement, merupakan upaya perbaikan yang langsung dilakukan 
ketika muncul suatu permasalahan.

3. Proactive Improvement, atau yang biasa dikenal dengan istilah jemput bola. 
Merupakan upaya yang inisiasinya timbul ketika menangkap adanya gejala atau 
kondisi yang berpotensi akan menimbulkan masalah. Improvement ini sifatnya lebih 
preventive dan one step ahead dibandingkan reactive improvement.

4. Innovation. Suatu ide “perbaikan” itu tidak selalu muncul atau dipicu dengan 
timbulnya masalah. Kondisi yang baikbaik saja pun jika ditangani oleh seseorang 
yang memiliki kreatifitas tinggi, ditunjang dengan pengalaman dan pengetahuan yang baik akan mampu 
menciptakan suatu ide / inovasi yang luar biasa. Inilah sebenarnya esensi improvement yang sebenarnya.

5. Breakthrough, merupakan tingkatan tertinggi dari suatu upaya improvement. Dalam tahap ini,  seseorang mampu 
membuat suatu ide inovasi terobosan yang memiliki nilai dan dampak yang lebih besar yang belum pernah 
dilakukan sebelumnya.

Kegiatan Continuous Improvement Program dalam wujud Suggestion System (SS), gugus Kendali Mutu (gKM) 
dan Proyek Kendali Mutu (PKM) di semua Unit Usaha/operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan merupakan upaya untuk 
menciptakan efisiensi terhadap input, mengoptimalkan proses dan memberikan nilai tambah atas output pekerjaan 
yang dilakukan secara berkelanjutan serta diinisiasi dari tingkat operasional (bottom up).

Upaya perbaikan berkelanjutan yang dituangkan dalam risalah ini akan mengikuti proses seleksi mulai dari 
tingkat unit sampai dengan tingkat pusat dan nasional yang disebut Konvensi Mutu.

Selama perjalanan satu dasawarsa kegiatan CIP di Pertamina itu, baru empat tahun belakangan ini, kegiatan 
Konvensi Mutu (sekarang lebih dikenal dengan presentasi CIP) tersebut diselenggarakan secara terpusat oleh 
Pertamina Kantor Pusat. jika sebelumnya penyelenggaraan presentasi CIP hanya sampai tingkat masingmasing 
Unit operasi/ Usaha/ Bisnis/ Region atau Anak Perusahaan, maka sejak tahun 2007, para pemenang atau peringkat 
terbaik dari konvensi unit tersebut di”adu” lagi oleh Direktorat dan Anak Perusahaan yang lain.

Pada tahun 2007 tercatat bahwa ada sekitar 33 risalah SS, 24 risalah gKM dan 17 risalah PKM. jadi total risalah 
CIP pada tahun tersebut tersebut adalah 72 risalah yang telah memberikan value creation yang cukup signifikan baik 
secara kualitatif maupun kuatitatif bagi Perusahaan yang jika dilihat dari panca mutu dapat dibreakdown sebagai 
berikut : 

 Quality = 11,27 % dari total risalah
 Cost = total saving, dan revenue Rp. 141,132,722,997,00
 Delivery = 11,27 % dari total risalah
 Safety & Environment = 4,23 % dari total risalah
 Morale = 4,23% dari total risalah
Dengan mengusung tema ”Konvensi Mutu Mendukung Peningkatan Kinerja & Pencapaian Transformasi 

Menuju Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”, presentasi pada tahun 2008 juga dilaksanakan dengan harapan 
para pimpinan terlibat dan mendukung kegiatan CIP sehingga mampu membangkitkan kembali pekerja untuk 
menghasilkan perbaikan dan inovasi melalui CIP yang akan memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja.

Acara yang dilaksanakan tanggal 16  18 Nopember 2008 bertempat di gedung Utama  kantor pusat itu diikuti 
tidak kurang oleh 23 gKM, 10 PKM, 1 Cross Functional Team, 23 SS, 16 SSg, dan 12 pameran CIP

Walaupun dari sisi kuantitas peserta mengalami penurun dari tahun sebelumnya, namun dengan 73 risalah yang 
bertanding tersebut mampu mencatat value creation sebesar 451,84 Milyar Rupiah.

Semangat improvement yang terus digulirkan tersebut akhirnya mampu mendorong kembali pelaksanaan 
presentasi CIP Korporat (tingkat pusat) untuk ketiga kalinya, yaitu pada tahun 2009. Tema yang selaras dalam 
mendampingi visi perusahaan yaitu “Kita  Tingkatkan Daya Saing Perusahaan Dengan Budaya  Perbaikan  
Berkelanjutan’’ mampu memberikan kontribusi value creation sebesar 3,6 Trilyun  Rupiah* dengan perincian Potential 
Saving 290 Milyar Rupiah, Real Saving 30 Milyar Rupiah dan Revenue 3,4 Trilyun Rupiah.

Tidak kurang dari 483 pekerja yang tergabung dalam 37 gKM, 16 PKM, 30 peserta SS, dan 16 Peserta Pameran 
CIP yang berasal dari seluruh Unit operasi, Region, dan Anak Perusahaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang 
dilaksanakan pada tangal 22  25 Nopember 2009.

Pada tahun ini (2010), kemasan yang sedikit 
berbeda disajikan oleh para panita penyelenggara 
presentasi CIP korporat. Kegiatan yang merupakan 
rangkaian dari acara Annual Pertamina Quality (APQ) 
Awards (baca Media Pertamina, QCorner edisi 25 
oktober 2010) ini dilaksanakan pada tanggal 07  10 
Nopember 2010 di Kantor Pusat dengan mengusung 
tema ”Bersama Membangun Keunggulan Kompetitif 
Pertamina dengan Semangat Perubahan & Perbaikan 
Berkelanjutan”. Untuk menyelaraskan dengan 
tujuan dilaksanakannya APQ Awards, maka konsep 
penghargaan yang t pada ajang ini diberikan kepada :
1. Manajemen puncak dan manajemen lini, yang telah 

mampu berperan dan memberikan dorongan terhadap 
tumbuh kembangnya kegiatan Inovasi dan perbaikan 
kualitas kerja secara berkelanjutan yang pada gilirannya akan mengukuhkan posisi Pertamina sebagai perusahaan 
yang menerapkan proses bisnis excellent di segala bidang.

2. Pekerja , atas keterlibatannya dalam mewujudkan ideide inovasi atau value creation yang mampu mendukung 
pertumbuhan dan peningkatan daya saing perusahaan.

Sebanyak 76 risalah yang terdiri dari 37 gKM, 18 PKM, 32 SS dan 16 peserta Innovation Expo dipertandingkan 
pada acara ini. Dari para nominasi terbaiknya saja (12 risalah) sudah tercatat value creation sebesar 985,78 Milyar 
Rupiah. Sedangkan untuk risalah yang lain sedang dalam proses audit.

Begitu besarnya achievement yang telah diukir oleh kegiatan CIP tersebut dan begitu antusiasnya para 
insan Pertamina yang terlibat didalamnya. Tentu besar juga harapan kita semua bahwa kegiatan ini, terutama 
”improvement” akan menjadi budaya di Perusahaan. Mulai dari halhal kecil yang bisa kita lakukan terhadap 
lingkungan dan kondisi sekitar kita. Mulai sekarang juga kita laksanakan bersama. Tidak ”hanya” menjadi Perusahaan 
kelas dunia, menjadi apapun pasti kita bisa.•
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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

Leader Gathering 2010 - Direktorat SDM

JAKARTA - Transformasi SDM PT Pertamina 
(Persero) bergulir sejak tahun 2008. Hingga 
saat ini telah banyak inisiatif perubahan 
yang dilakukan oleh HR guna meningkatkan 
kualitas pengelolaan SDM dalam rangka 
menyukseskan visi perusahaan untuk 
men jadi perusahaan minyak nasional ke
las dunia. Untuk mengelola perubahan 
yang begitu besar dan signifikan tersebut, 
Manajemen HR beserta HR Transformation 
& para HR Initiative Leader sebagai pelaku 
terdepan Transformasi SDM perlu untuk 
selalu menyatukan semangat, komitmen 
serta barisan agar dapat bersinergi meraih 
kondisi terbaik yang diinginkan. 

Salah satu aktivitas yang dilakukan 
dalam rangka memfasilitasi usaha ter
sebut, HR Transformation berinisiatif 
meng adakan acara Leader Gathering 2010 
yang bertemakan “Motivating & Inspiring 
Leadership: Achieve Extraordinary Results”. 

Acara yang dilaksanakan pada tanggal 4 No
vember 2010 di gedung Kwarnas ini dihadiri 
oleh Direktur SDM, SvP Human Resource, 
Para vP, Manager & HR Initiatives Leader di 
lingkungan Direktorat SDM. 

Acara ini pada intinya berfungsi sebagai 
forum komunikasi dan apresiasi para pelaku 
Transformasi SDM agar tetap konsisten da
lam meraih citacita transformasi yang telah 
ditetapkan bersama. Selain itu acara ini juga 
menjadi ajang sharing mengenai tematema 
khusus yang terkait dengan Transformasi 
SDM. 

Leader Gathering 2010 kali ini terdiri 
atas dua sesi. Acara pertama yaitu yaitu 
se  si apresiasi kepada HR Initiative Leader 
yang telah berjuang keras untuk melakukan 
perubahan melalui proyekproyek Transformasi 
SDM. Apresiasi diberikan kepada para HR 
Initiatives Leader yang memimpin proyek
proyek Transformasi SDM tahun 2008, 2009 

& 2010. Sebagai bentuk apresiasi, SvP 
HR memberikan kenangkenangan 
kepada para HR Initiatives Leader. Acara 
kedua yaitu sharing mengenai Leadership 
dengan nara sumber  Sandiaga S. Uno 
(Pengusaha Nasional). Dalam sharing-
nya pembicara menekankan pentingnya 
leader yang mampu menginspirasi dan 
memotivasi orangorang di sekelilingnya 
untuk melakukan perubahan besar ke arah 
perbaikan. Tanpa adanya leader yang kuat 
maka perjalanan perubahan/transformasi 
akan sulit dicapai.

Diharapkan melalui forum komunikasi 
seperti Leader Gathering 2010 ini, para 
pelaku Transformasi SDM di Pertamina 
bisa tetap konsisten dan termotivasi untuk 
melakukan perubahan yang signifikan guna 
mendukung citacita perusahaan menjadi 
World Class National Oil Company.•

CILACAP - Sebagai langkah 
perubahan menu ju world class national 
oil company harus diawali dari diri 
masingmasing pekerja, untuk terus 
mau belajar dan mau menerima 
masukan dari siapapun. Sebagai 
perwujudan bahwa kita tidak sempurna, 
dan kita bukan superman, maka dari 
itu kita masih butuh orang lain, untuk 
bekerjasama, membentuk supertim, 
untuk bisa menerima masukan, kritik 
dan saran. Dengan begitu kita akan 
terus melakukan transformasi menuju 
perubahan yang lebih baik, papar 
RM Happy Paringhadi saat membuka 
pelatihan Junior Business Management 
Program (jBMP) angkatan II RU Iv.

jBMP merupakan pelatihan wajib 
atau mandatory yang harus diikuti oleh 
setiap pekerja Pertamina golongan 
madya. Penyelenggaran pelatihan ini 
dalam rangka untuk meningkatkan 
SDM pekerja sesuai dengan kebutuhan 
jabatannya. Selain itu pelatihan ini juga 
merupakan  bentuk tanggung jawab 
perusahaan dalam memberikan bekal 
kemampuan kepada setiap pekerjanya.

jBMP angkatan II berlangsung di 
hotel Rosenda Baturaden Purwokerto, 
pada Senin (25/10) diikuti oleh 30 
pekerja madya. Menurut rencana 
mereka akan mengikuti pelatihan 
selama satu minggu, dan mendapatkan 
pembekalan dari internal RU Iv dan 
Pertamina Learning Center (PLC). 
Adapun materi yang disampaikan, 
antara lain Values & Business, 
Business Communication, Marketing 
Management dan lain sebagainya, dan 
diakhiri dengan kegiatan out bond.
MPRUIV

JBMP Angkatan II 
di RU IV Cilacap

Dituliskan kembali oleh : Dewi H – Tim QM, Direktorat PIMR

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: QMRenstra@pertamina.com

“Wall of Fame” Continuous Improvement Program, 
Mengukir dan Mencatat Perjalanan CIP

KOMET Agent & KOMETers
Pada penganugerahan Annual 

Pertamina Quality (PQA) Awards 
2010 yang berlangsung pada tanggal 
10 Nopember 2010 di Kantor Pusat, 
diantara 13 (tiga belas) penghargaan 
yang diberikan, terdapat 2 (dua) 
penghargaan untuk kegiatan KoMET 
yaitu penghargaan kepada ”The 
Best KoMET Agent” dan ”The Best 
KoMETer”.

Penghargaan ”The Best KoMET 
Agent” diberikan kepada penggerak 
KoMET terbaik dalam melakukan 
berbagai kegiatan knowledge 
management sehingga mampu 
menjadi agen perubahan dalam 
upaya membangun budaya berbagi 
pengetahuan di Unit operasi/Region. 

Kriteria yang dijadikan penilaian 
adalah sebagai berikut :
 Penyelenggaraan Forum KoMET
 jumlah Topik yang Dibahas dalam Forum
 jumlah Narasumber yang Terlibat dalam Forum
 Pembentukan Community of Practice (CoP)
 Upload Pengetahuan dalam Portal

Nominasi untuk penghargaan ini diberikan kepada :
 PIC KoMET RU v Balikpapan
 PIC KoMET RU vI Balongan
 PIC KoMET Pms BBM Ritail Region vI Kalimantan.

juri APQ Awards 2010 menetapkan pemenangnya diberikan kepada PIC KoMET 
RU v Balikpapan.

Penghargaan ”The Best KoMETer” diberikan kepada Insan Pertamina yang terlibat 
paling aktif dalam kegiatan knowledge management seperti menjadi narasumber 
dalam roundtable discussion forum, upload aset pengetahuan dan kehadiran dalam 

Forum Diskusi KoMET lainnya. Kriteria yang dijadikan penilaian adalah sebagai 
berikut :
 Kehadiran dalam Forum KoMET
 jumlah Kehadiran sebagai Narasumber yang terlibat dalam Forum
 Upload Pengetahuan dalam Portal

Nominasi untuk penghargaan ini diberikan kepada :
 Abdullah Achmad  RU v Balikpapan
 Dhian Handriawan  Medical Kalimantan  HR Pms Reg. vI Kalimantan
 Mars Ega  BBM Industri & Marine Area Iv  P&N

juri APQ Awards 2010 menetapkan pemenangnya diberikan kepada Mars Ega  
BBM Industri & Marine Area Iv  P&N. 

Tujuan dari pemberian penghargaan ini selain sebagai bentuk apresiasi 
perusahaan terhadap pihakpihak yang mendukung keberhasilan KoMET, 
penghargaan ini juga merupakan salah satu bukti pencapaian target keberhasilan 
KoMET. Diharapkan pada tahuntahun selanjutnya dapat tercipta “KoMET Agent” dan 
“KOMETer” yang terus memberikan kontribusinya dalam berbagai kegiatan KOMET.•

Aktifitas Continuous Improvement Program (CIP) menurut catatan sejarah manajemen mutu, sebenarnya sudah 
sejak lama digulirkan di unit/region dan Anak Perusahaan Pertamina.  Hampir satu dasawarsa para pekerja mulai dari 
tingkat grassroot sampai dengan jajaran manajemen terlibat dalam kegiatan CIP tersebut. Berawal dari halhal yang 
kecil yang mereka temui dalam kegiatan / rutinitas bekerja seharihari sampai dengan menciptakan suatu kreatifitas / 
inovasi yang memiliki nilai, tingkat kesulitan dan kerjasama yang lebih tinggi.

Begitu banyaknya permasalahan atau kondisi yang dapat memicu ide dan 
kreatifitas pekerja untuk melakukan upaya perbaikan. Sesuai dengan karekteristik dan 
tingkat kesulitannya, upaya improvement itu dapat dibagi menjadi lima kategori :
1. Back to Standard, merupakan tingkat improvement yang paling rendah. Metode ini 

bersifat maintenance, karena merupakan upaya untuk menjaga suatu kondisi agar 
tetap pada standarnya.

2. Reactive Improvement, merupakan upaya perbaikan yang langsung dilakukan 
ketika muncul suatu permasalahan.

3. Proactive Improvement, atau yang biasa dikenal dengan istilah jemput bola. 
Merupakan upaya yang inisiasinya timbul ketika menangkap adanya gejala atau 
kondisi yang berpotensi akan menimbulkan masalah. Improvement ini sifatnya lebih 
preventive dan one step ahead dibandingkan reactive improvement.

4. Innovation. Suatu ide “perbaikan” itu tidak selalu muncul atau dipicu dengan 
timbulnya masalah. Kondisi yang baikbaik saja pun jika ditangani oleh seseorang 
yang memiliki kreatifitas tinggi, ditunjang dengan pengalaman dan pengetahuan yang baik akan mampu 
menciptakan suatu ide / inovasi yang luar biasa. Inilah sebenarnya esensi improvement yang sebenarnya.

5. Breakthrough, merupakan tingkatan tertinggi dari suatu upaya improvement. Dalam tahap ini,  seseorang mampu 
membuat suatu ide inovasi terobosan yang memiliki nilai dan dampak yang lebih besar yang belum pernah 
dilakukan sebelumnya.

Kegiatan Continuous Improvement Program dalam wujud Suggestion System (SS), gugus Kendali Mutu (gKM) 
dan Proyek Kendali Mutu (PKM) di semua Unit Usaha/operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan merupakan upaya untuk 
menciptakan efisiensi terhadap input, mengoptimalkan proses dan memberikan nilai tambah atas output pekerjaan 
yang dilakukan secara berkelanjutan serta diinisiasi dari tingkat operasional (bottom up).

Upaya perbaikan berkelanjutan yang dituangkan dalam risalah ini akan mengikuti proses seleksi mulai dari 
tingkat unit sampai dengan tingkat pusat dan nasional yang disebut Konvensi Mutu.

Selama perjalanan satu dasawarsa kegiatan CIP di Pertamina itu, baru empat tahun belakangan ini, kegiatan 
Konvensi Mutu (sekarang lebih dikenal dengan presentasi CIP) tersebut diselenggarakan secara terpusat oleh 
Pertamina Kantor Pusat. jika sebelumnya penyelenggaraan presentasi CIP hanya sampai tingkat masingmasing 
Unit operasi/ Usaha/ Bisnis/ Region atau Anak Perusahaan, maka sejak tahun 2007, para pemenang atau peringkat 
terbaik dari konvensi unit tersebut di”adu” lagi oleh Direktorat dan Anak Perusahaan yang lain.

Pada tahun 2007 tercatat bahwa ada sekitar 33 risalah SS, 24 risalah gKM dan 17 risalah PKM. jadi total risalah 
CIP pada tahun tersebut tersebut adalah 72 risalah yang telah memberikan value creation yang cukup signifikan baik 
secara kualitatif maupun kuatitatif bagi Perusahaan yang jika dilihat dari panca mutu dapat dibreakdown sebagai 
berikut : 

 Quality = 11,27 % dari total risalah
 Cost = total saving, dan revenue Rp. 141,132,722,997,00
 Delivery = 11,27 % dari total risalah
 Safety & Environment = 4,23 % dari total risalah
 Morale = 4,23% dari total risalah
Dengan mengusung tema ”Konvensi Mutu Mendukung Peningkatan Kinerja & Pencapaian Transformasi 

Menuju Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”, presentasi pada tahun 2008 juga dilaksanakan dengan harapan 
para pimpinan terlibat dan mendukung kegiatan CIP sehingga mampu membangkitkan kembali pekerja untuk 
menghasilkan perbaikan dan inovasi melalui CIP yang akan memberikan kontribusi pada peningkatan kinerja.

Acara yang dilaksanakan tanggal 16  18 Nopember 2008 bertempat di gedung Utama  kantor pusat itu diikuti 
tidak kurang oleh 23 gKM, 10 PKM, 1 Cross Functional Team, 23 SS, 16 SSg, dan 12 pameran CIP

Walaupun dari sisi kuantitas peserta mengalami penurun dari tahun sebelumnya, namun dengan 73 risalah yang 
bertanding tersebut mampu mencatat value creation sebesar 451,84 Milyar Rupiah.

Semangat improvement yang terus digulirkan tersebut akhirnya mampu mendorong kembali pelaksanaan 
presentasi CIP Korporat (tingkat pusat) untuk ketiga kalinya, yaitu pada tahun 2009. Tema yang selaras dalam 
mendampingi visi perusahaan yaitu “Kita  Tingkatkan Daya Saing Perusahaan Dengan Budaya  Perbaikan  
Berkelanjutan’’ mampu memberikan kontribusi value creation sebesar 3,6 Trilyun  Rupiah* dengan perincian Potential 
Saving 290 Milyar Rupiah, Real Saving 30 Milyar Rupiah dan Revenue 3,4 Trilyun Rupiah.

Tidak kurang dari 483 pekerja yang tergabung dalam 37 gKM, 16 PKM, 30 peserta SS, dan 16 Peserta Pameran 
CIP yang berasal dari seluruh Unit operasi, Region, dan Anak Perusahaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang 
dilaksanakan pada tangal 22  25 Nopember 2009.

Pada tahun ini (2010), kemasan yang sedikit 
berbeda disajikan oleh para panita penyelenggara 
presentasi CIP korporat. Kegiatan yang merupakan 
rangkaian dari acara Annual Pertamina Quality (APQ) 
Awards (baca Media Pertamina, QCorner edisi 25 
oktober 2010) ini dilaksanakan pada tanggal 07  10 
Nopember 2010 di Kantor Pusat dengan mengusung 
tema ”Bersama Membangun Keunggulan Kompetitif 
Pertamina dengan Semangat Perubahan & Perbaikan 
Berkelanjutan”. Untuk menyelaraskan dengan 
tujuan dilaksanakannya APQ Awards, maka konsep 
penghargaan yang t pada ajang ini diberikan kepada :
1. Manajemen puncak dan manajemen lini, yang telah 

mampu berperan dan memberikan dorongan terhadap 
tumbuh kembangnya kegiatan Inovasi dan perbaikan 
kualitas kerja secara berkelanjutan yang pada gilirannya akan mengukuhkan posisi Pertamina sebagai perusahaan 
yang menerapkan proses bisnis excellent di segala bidang.

2. Pekerja , atas keterlibatannya dalam mewujudkan ideide inovasi atau value creation yang mampu mendukung 
pertumbuhan dan peningkatan daya saing perusahaan.

Sebanyak 76 risalah yang terdiri dari 37 gKM, 18 PKM, 32 SS dan 16 peserta Innovation Expo dipertandingkan 
pada acara ini. Dari para nominasi terbaiknya saja (12 risalah) sudah tercatat value creation sebesar 985,78 Milyar 
Rupiah. Sedangkan untuk risalah yang lain sedang dalam proses audit.

Begitu besarnya achievement yang telah diukir oleh kegiatan CIP tersebut dan begitu antusiasnya para 
insan Pertamina yang terlibat didalamnya. Tentu besar juga harapan kita semua bahwa kegiatan ini, terutama 
”improvement” akan menjadi budaya di Perusahaan. Mulai dari halhal kecil yang bisa kita lakukan terhadap 
lingkungan dan kondisi sekitar kita. Mulai sekarang juga kita laksanakan bersama. Tidak ”hanya” menjadi Perusahaan 
kelas dunia, menjadi apapun pasti kita bisa.•
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Judul e-book :
You are Likeable
Penulis :
jedRevolutia

Buku You are Likeable merupakan 
buku tentang perjalanan hidup seorang 
jedRevolutia. Mungkin belum banyak 
mengetahui siapakah jedRevolutia. Bila 
pembaca mengikuti situs jejaring sosial 
twitter, barangkali Anda mengetahui 
siapa jedRevolutia. Melalui twitternya, 
Revolutia sering mentweet halhal yang 
bersifat motivasi untuk para follower-nya. 
Ia juga sering mengkritisi kinerja pemer
intahan. Melalui buku ini yang terdapat 
dalam dua versi yaitu ebook dan buku, ia 
membagi pengalaman hidupnya.

Diawali dari pengalaman masa kecil, 
yang berasal dari keluarga tidak mampu. 
Ia sering berkhayal bagaimana menjadi 
orang sukses, bisa keliling dunia, punya 
rumah, dan sebagainya. Namun itu 
semua hanya khayalan semu, yang 
membuat dirinya merasa bahwa dia 
seorang born loser. Sampai akhirnya ia 
berpikir bahwa keajaiban akan datang 
dan mengubah semua keadaan. Namun 
ia tersadar, bahwa sebuah impian dapat 
terwujud bukan tergantung kepada orang 
lain melainkan diri sendiri. Dare to dream 
is not enough, you have to make your 
dream come true.

Apakah anda menyukai diri anda 
sendiri? penulis mencoba menanyakan 
pertanyaan ini kepada pembaca. Banyak 
orang sering tidak menyukai dirinya, 
begitu pun terjadi pada Revolutia. Hal ini 
dinamakan poor self image (sebuah kon
disi batin dan mental dimana kita merasa 
serba salah dan kurang). Akibat dari hal 
ini adalah kita seringkali menganggap 
diri kita tidak berharga dan dengan mu
dahnya kita menerima diri kita disalahkan 
dan bergegas minta maaf, padahal kita 
tidak melalukan kesalahan tersebut. Kita 
takut kehilangan acceptance dari orang 
lain, kita merasa harus bertanggung 
jawab tuntutan emosi orang lain. Untuk 
keluar dari poor self image, penulis 
berusaha berhenti untuk menghukum 
dirinya sendiri. Banyak orang tidak sadar 
senang menyakiti dirinya sendiri. Sebe
narnya kita tidak perlu merasa bersalah, 
kita tidak perlu memiliki citra diri negatif, 
karena itu hanya ada di pikiran kita saja. 
Semua kendali ada di pikiran kita, ketika 
kita memutuskan untuk berubah maka 
segala sesuatu akan berubah seketika.

Banyak orang mengharapkan 
keajaiban datang dalam hubungan 
baik dengan orangorang disekitarnya. 
Kenyataan tidak.You have to work on 
it. Ada dua prinsip hubungan seseorang 
sukses, yaitu do to others what you want 
them to do for you dan love others as 
you love yourself. Tapi melakukannya 
memang tidak semudah mengatakan
nya. Kasih adalah lawan kata dari ego
isme. Begitupula dengan kesuksesan 
lawan kata dari keras hati tidak mau 
berubah. Ada tiga prinsip utama dari 
keberhasilan. Pertama, jangan takut 
gagal, tetapi kita berani menanggung 
semua resiko. Kedua, kesiapan untuk 
belajar dari kesalahan dan memperbai
kinya. Ketiga, jangan pernah tenggelam 
dengan sikap menyalahkan diri sendiri. 
Kita harus punya kemampuan memantul 
alias kembali bangkit setelah kegagalan 
yang kita alami.

Karena itu kita harus berhenti men
jadi orang yang negatif pesimis dan 
mu lai menjadi positif optimis. Kita harus 
berhenti mengeluh dan mengusahakan 
sesuatu. Manfaatkanlah segala sesuatu 
termasuk kelemahan untuk menjadi ke
kuatan. Buku ini sendiri belum terdapat 
di perpustakaan Pertamina maupun di 
toko buku, namun pembaca dapat men
download ebooknya sendiri melalui 
www.revolutia.info.MP PERPUSTAKAAN
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Mengenal dan Mencegah 
Efek Debu Vulkanik pada Tubuh

BEBERAPA EfEK KESEHATAN yANG BISA 
DITIMBULKAN DARI DEBU ATAUPUN GAS yANG 
KELUAR DARI GUNUNG MELETUS
1. Gangguan Pernafasan

Potensi gangguan pernapasan yang mungkin timbul 
dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konsentrasi partikel 
di udara, ukuran partikel tersebut dalam debu, frekuensi dan 
lamanya paparan, kondisi meteorologi, kondisi kesehatan 
ada atau tidaknya gasgas vulkanik yang bercampur dengan 
abu serta penggunaan alat perlindungan pernapasan.

Keluhan gannguan pernafasan antara lain: hidung iritasi 
dan beringus, iritasi dan sakit tenggorokan (kadang disertai 
batuk kering), batuk dahak, mengi, sesak napas, iritasi pada 
jalur pernapasan dan juga napas menjadi tidak nyaman.

2. Gangguan mata
Umumnya gejala yang timbul adalah merasa seolaholah ada 
benda asing di mata, mata terasa nyeri, gatal atau merah, 
mata terasa lengket,dan sensitive terhadap cahaya. 

3. Iritasi kulit 
Iritasi kulit merupakan kondisi yang jarang dilaporkan, 
biasanya masyarakat mengalami gatalgatal, kulit memerah 
dan iritasi akibat debu yang ada di udara dan menempel di 
kulit. Kondisi ini bisa juga diakibatkan oleh kualitas air yang 
sudah tercemar debu vulkanik.

MENCEGAH EfEK DEBU VULKANIK BAGI KESEHATAN
1. gunakanlah pakaian pelindung dan juga masker debu,
2. jika tidak ditemukan masker, bisa menggunakan sapu 

tangan, kain atau baju untuk melindungi diri dari debu atau 
gas.

3. Bagi yang memiliki penyakit  bronkhitis, emfisema dan asma 
disarankan untuk tetap tinggal di rumah atau menghindari 
paparan debu secara langsung

4. jika ingin keluar rumah, sebaiknya gunakan masker, pakaian 
pelindung dan juga kacamata untuk menghindari iritasi.

5. Usahakan untuk meminimalkan paparan debu yang berada di 
dalam rumah.

6.Bagi keluarga yang memiliki anakanak sebaiknya sediakan 
masker khusus untuk anakanak, serta tidak membiarkan 
anak bermain di luar untuk meminimalkan paparan.MPEDA

Dikutip dari volcanoes.usgs.gov
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TANJUNG - Persatuan Wanita Patra (PWP) 
UBEP Tanjung menyelenggarakan Seminar 
Kesehatan dengan tema “jadikan Dunia Lebih 
Sehat” di gedung Mustika Patra Tanjung, 
(6/11). 

Dalam sambutannya, Ketua PWP UBEP 
Tanjung  Evy Alkifli Adnan menyebutkan bahwa 
kesehatan merupakan faktor terpenting bagi 
semua orang untuk mendapatkan kehidupan 
yang sehat dan berkualitas. “Berawal dari 
tubuh yang sehat, kita semua dapat melakukan 
banyak hal yang bermanfaat untuk keluarga, 
pekerjaan, dan kehidupan sosial,” ujarnya.

 Hadir dalam acara tersebut dr. Bambang 
Soetisno MARS sebagai pembicara yang 
me nerangkan mengenai pentingnya meng
konsumsi makanan yang mengandung nutrisi 
seimbang untuk memelihara kesehatan selsel 
dalam tubuh serta pengelolaan berat badan 
yang sehat. 

Acara yang berlangsung selama 3 jam ini, 
diikuti dengan antusias oleh seluruh peserta 
seminar yang terdiri dari pekerja UBEP Tanjung 
serta pengurus dan anggota PWP Tanjung.  
“Acara seminar kesehatan seperti ini sangat 

bermanfaat, khususnya bagi kami yang berada 
di daerah. Kami bisa mengetahui pola hidup 
sehat supaya bisa terhindar dari penyakit,” ujar 
Elis Indra yang menjadi peserta sekaligus ketua 
pelaksana kegiatan.MPUBEP TANJUNG
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KRIS PUDyASTUTI
Manager oil Lifting & Commercial
PT Pertamina Hulu Energi
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PERTAMINA DUKUNG KEGIATAN 
TMMD SENGKUyUNG

CILACAP - Sebagai bentuk kepedulian Pertamina 
dalam membangun Cilacap, melalui kegiatan Tentara 
Manunggal Masuk Desa (TMMD), RU Iv Cilacap 
belum lama ini turut berpartisipasi membantu keg
iatan TMMD Sengkuyung yang di pusatkan di Desa 
gunung Telu Kec. Karang Pucung. Pada kesempa
tan tersebut Public Relations RU Iv Cilacap Kurdi 
Susanto memberikan bantuan berupa seperangkat 
Komputer lengkap dengan printernya. Seperangkat 
komputer diberikan secara simbolis kepada Bupati 
Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, untuk diserahkan ke
pada Kepala Desa gunung Tugel. Pada kesempatan 
tersebut Bupati mengucapkan banyak terima kasih 
kepada RU Iv Cilacap yang selalu tampil dalam 
setiap event yang diselenggarakan oleh Pemkab. 
Cilacap dengan memberikan berbagai bantuan demi 
kemajuan Cilacap.MPRUIV

fREDy PRIJASETIA
Energy Conservation & Loss Section Head
RU Iv Cilacap
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VP DISTRIBUSI OPERATION RESMIKAN MASJID DI 
INSTALASI MEDAN GROUP

MEDAN – Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
dalam melaksanakan ibadah sebagai kewajiban bagi kaum 
umat muslim, vice President Distribution operation Sutrisno 
meresmikan Masjid Nur Patra Instalasi Medan group, 
(16/10). Peresmian ini disaksikan oleh gM Pemasaran BBM 
Retail Region I, Tim Manajemen Pemasaran Region I, dan 
seluruh pekerja Instalasi Medan group.  Setelah melaku
kan peresmian Masjid Nur Patra, vP Distribusi operation 
dan seluruh manajemen Pemasaran BBM Retail Region I 
melakukan pengecekan seluruh fasilitas yang dimiliki IMg.
MPPMS REG. I

Fo
to

 : 
P

TK

Fo
to

 : 
 D

R
P

/D
ok

. P
er

ta
m

in
a

SP-KMPT ADAKAN MALAM PEKERJA RU II

DUMAI - SPKMPT RU II punya hajatan acara “Malam Pekerja 
RU II” pada (11/10). Acara diisi dengan pengukuhan Ketua dan 
Sekjen SPKMPT periode 20102013. Pengukuhan secara sim
bolik dilakukan dengan penyerahan Bendera SPKMPT dari 
ketua lama Eriyadi kepada Presiden FSPPB, Ugan gandar yang 
selanjutnya menyerahkan bendera tersebut kepada ketua baru 
SPKMPT  Khabibullah Khanafie. Acara utama menampilkan Ugan 
gandar dengan modera tor Maison Des Arnoldi dari oPI. Dalam 
kesempatan ter sebut Ugan memaparkan kondisi Pertamina saat ini. 
Ke mu dian diadakan dialog intra aktif. Banyak pertanyaan yang dilon
tarkan, seperti langkahlangkah pekerja untuk  mendukung perjuangan 
federasi, masalah penjualan Patra jasa, mempertanyakan program oPI, 
kontrol agar PKB yang telah disepakati dapat dijalankan, dan lainlain. 
Malam Pekerja ditutup dengan pembagian door prize dan hiburan.
MPRUII

SERAH TERIMA  KETUA PWP TINGKAT PUSAT 
UNIT PT PATRA JASA

JAKARTA - Pada 4 oktober 2010, jabatan Ketua PWP 
Tingkat Pusat Unit PT Patra jasa diserahterimakan. Dalam 
kesempatan tersebut, Lies Sudradjat menyerahkan jabatan 
kepada Ien Donny Subakti. Acara tersebut disaksikan oleh 
Ketua Umum Persatuan Wanita Patra Lola Ferederick ST 
Siahaan.Tampak Ien Donny Subakti menerima tugas baru 
dari Ketua PWP Lola Ferederick ST Siahaan.MPDRP

GATHERING PTK DAN PERTAMINA PERKAPALAN

JAKARTA - Semangat kebersamaan sangat terasa saat 
dilaksanakannya gathering antara PT Pertamina Tongkang 
(PTK) dengan Perkapalan Pertamina di goR Bulutangkis 
PKK Sunter, (2/11). Kegiatan ini diadakan sebagai salah satu 
bentuk apresiasi anak perusahaan kepada induknya terlebih 
hubungan PTK dengan Perkapalan Pertamina yang memiliki 
hubungan yang selama ini terjalin dengan baik. gathering ini 
memang dikonsepkan untuk tidak fokus hanya pada keme
nangan, tapi pada jalinan silaturahmi. Pertandingan perdana 
dilakukan sebagai partai utama, dimana pertan dingan ganda 
putra dari kedua belah pihak. Direktur Utama PTK Suherim
anto berpasangan dengan Corporate Secretary PTK Indra 
Putera, sementara Deputi Direktur Perkapalan  Suhartoko 
berpasangan dengan Manager Penga daan Kapal PKK 
Hutagalung. Namun setelah itu, masih ada pertandingan 
lainnya diisi oleh para pekerja kedua pihak yang memang 
penggemar olahraga bulutangkis.MPPTK

Sepertinya ini masalah kecil, tapi tidak membuat 
bekerja nyaman. Ceritanya adalah Lantai 20 gedung 
Utama, Kantor Pusat Pertamina,  ACnya itu lho, selain 
tidak membikin nyaman   mungkin karena kurang 
dingin – juga sering sudah dimatikan sebelum jam 
lembur selesai.

Pak Benu : jangan cengeng.. Katanya pejuang 
minyak, dimatikan AC saja menggerutu.

Pak Rido : Saya ini nama boleh Rido, tapi kalau 
fasilitas perusahaan yang sebetulnya 
ada tapi tidak membuat nyaman, ya 
bukan soal rido atau tidak rido.

Benu : Memang apa masalahnya, sampai 
dalem begitu?

Iyum : Alahhh, Pak Rido katanya playboy tapi 
cengeng hehehe

Pak Rido : Sttt.. jangan ikut campur. Udah 
ngomong kenceng, tulalit lagi. Memang 
apa kaitannya aku protes soal AC 
yang mati atau kurang dingin dengan 
playboy.

Ujang : Iya neh, memang si  Iyum ikut campur 
saja urusan orang.

Iyum : Kebiasaan si Ujang mah suka senewen 
kalau aku ngomong.

Mang Warta : Bingung deh, punya dua keponakan 
berantem melulu.

Pak Benu : Kembali ke soal AC, sebetulnya tidak 
ribet masalahnya kalau ketahuan sama 
petugas. Bilang saja, di ruang Pak Rido 
ACnya tidak dingin, dan kalau lagi 
lembur, tibatiba mati.

Mang Warta : Mungkin waktu tugas si petugas 
memang selesai, makanya AC ruangan 
dimatikan, biarpun masih ada yang 
lembur.

Pak Rido : ya, saya tidak tahu kontrak mereka 
seperti apa. Tapi kalaupun kontraknya 
sampai jam sekian, tapi masih ada 
yang lembur tapi bisa langsung pulang, 
berarti mesti diperbaiki sistem kontrak 
petugasnya, bukan cuma petugas 
AC. Biar semua pelayanan umum di 
perusahaan kita ini sesuai kebutuhan, 
gitu lho.

Pak Benu : Makanya, mungkin saja mereka tidak 
salah, tapi perlu ada penyesuaian 
antara kebutuhan kerja dan kontrak 
pelayanan umumnya. Kebutuhan 
perusahaan kan berkembang terus. 
Penyesuaian bisa dilakukan di kontrak 
tahun depan. Dan tidak hanya  di lantai 
20 gedung Utama saja, tapi di seluruh 
Pertamina ya harus menunjang dong.

Mang Warta : Betul, tidak ada yang salah, cuma perlu 
penyesuaian saja.MP NS
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Anak Perusahaan Hulu Sepakati 
Komitmen Risk Management

PEP Sangasanga 
Tarakan Lampaui 
Target Produksi

Pertamina EP Field Rantau Tajak Sumur RNT-IA.3

JAKARTA – Dalam rangka 
menegakkan Clean di ling
kungan Pertamina,  s e
luruh anak perusahaan Di
rektorat Hulu melakukan pe
nandatanganan komitmen 
implementasi manajemen 
resiko proyek. Dengan ko
mitmen ini maka seluruh 
ide, gagasan terkait proyek 
bisnis akan lebih terorganisir, 
efisen dan lebih efektif sesuai 
dengan Role of Conduct dari 
Good Corporate Governance 
(gCg) Pertamina.

Penandatanganan dila
kukan oleh seluruh jajaran 
direksi anak perusahaan di
rektorat hulu yang disaksikan 
oleh Direktur Hulu Pertamina, 
Bagus Setiardja. Acara ber
langsung di Kantor Pusat 
Pertamina Hulu Energi, Senin 
(1/11).

Penandatanganan ke
sepakatan ini bertujuan un
tuk meminimalisir resiko 
yang terjadi di lingkungan 
ker ja direktorat hulu yaitu 

Pertamina EP, Pertamina EP 
Cepu, Pertamina Hulu Energi, 
PDSI, Pertagas, dan PgE. 

“Kita harus benarbenar 
bisa melaksanakan project-
project dengan melihat dan 
menganalisis kendalakendala 
yang akan kemungkinan 
terjadi sehingga diharapkan 
dapat meminimalkan segala 
ancaman yang mungkin ter 
jadi agar implementasi ma
najemen risk bisa berjalan 

Kesepakatan tersebut 
sesuai dengan portfolio pro-
ject yang telah disepakati 
yang bernilai menciptakan 
re venue bagi perusahaan 
khususnya Pertamina. Untuk 
itu, Pertamina  menggandeng 
konsultan Daya Makara 
Universitas Indonesia da
lam hal perencanan dan pe
nerapan manajemen portfolio 
project dan evaluasi kinerja 
operasi direktorat hulu.MPIK

PEP Field Rantau Adakan Donor Darah
RANTAU - Dalam rangka HUT ke53 Pertamina dan HUT ke5 
Pertamina EP (PEP), PEP Field Rantau Region Sumatera 
bekerjasama dengan RS Pertamina Rantau dan PMI Kabupaten 
Aceh Tamiang menyelenggarakan donor darah, (9/11).

Donor darah  diikuti oleh Field Manager Rantau Irwansyah, 
Tim Manajemen Pertamina Field Rantau, para pekerja dan 
pekarya beserta keluarga, serta masyarakat yang berada 
disekitar Komplek Pertamina Field Rantau.

Kegiatan yang diadakan  di RS Pertamina Rantau ini  
berhasil memperoleh 98 pcs kantong darah atau setara dengan 
32.800 cc darah. Sedangkan pendonor wanita sebanyak 15 
orang, dengan menghasilkan 3.750 cc darah.

Setelah selesai melakukan donor, para pendonor mendapat 
cinderamata berupa baju kaos PEP World Class, vi tamin dan 
ekstra puding. MPPEP RANTAU Fo

to
 : 

 P
E

P 
Fi

el
d 

R
an

ta
u

RANTAU - PT Pertamina 
EP Field Rantau mulai ta
jak sumur EoR RNTIA.3 
yang terletak di Kampung 
SukaramaiII Kecamatan 
Se ruway Kabupaten Aceh 
Tamiang.

Sebagai tanda dimulainya 
penajakan, PEP Field Rantau 
mengadakan doa bersama 
dihadiri oleh onshore Drilling 
Manager Area NadSumbagut, 
Supt. Drilling Departement 
Region Sumatera, Head of 
Hospital Pertamina Rantau, 
Tim Manajemen, para pe
kerja, Pemuka dan tokoh 

masyarakat serta masyarakat 
yang berada disekitar lokasi 
penajakan, Kamis (4/11)

Pjs Field Manager Per
tamina EP Rantau Hari Wi
dodo, dalam sambutannya 
me ngatakan kegiatan doa 
bersama untuk keselamatan 
dan keberhasilan pengeboran 
sumur RNTIA.3 yang kita 
lakukan pada malam hari 
ini adalah merupakan salah 
satu permohonan kita kepada 
Allah SWT agar apa yang kita 
laksanakan dapat dikabulkan, 
karena usaha tanpa doa akan 
siasia.

Hari Widodo juga mengha
rapkan kepada seluruh pekerja 
dan pekarya yang berada di 
lokasi, agar selalu mematuhi 
serta mentaati aturanaturan 
dalam menjalankan tugas 
untuk menghindari halhal 
yang dapat menghambat 
operasional atau merugikan 
perusahaan.

Dalam kesempatan itu 
sebagai bentuk kepedulian 
perusahaan, PEP Field Ran
tau memberikan santunan 
kepada 100 orang anak yatim 
dan kaum dhuafa, masing
masing Rp.150.000.

Sebelumnya PT Per
tamina EP Field Rantau 
ju ga telah melakukan doa 
bersama penajakan sumur 
RNTIA.1 yang berada di 
Desa Sukaramai II dengan 
menyantuni 100 orang anak 
yat im dan kaum dhuafa 
masingmasing Rp.150.000, 
dan penajakan sumur RNT
IA.2 yang berada di Desa 
Kebun Rantau Kecamatan 
Rantau Kabupaten Aceh Ta
miang dan meyantuni 100 
orang anak yatim dan kaum 
dhuafa,  masingmasing 
Rp.150.000.MP PEP RANTAU

dengan baik,” kata Bagus 
Se tiardja.

Lebih lanjut Manager 
Upstream Risk Manajement 
Direktorat Hulu Pertamina, Iceu 
Cahyani, mengatakan bahwa 
kesepakatan ini mengatur 
me ngenai klasifikasi dan 
identifikasi potensi kegagalan 
dalam pengembangan proyek. 
Dengan demikian dapat me
ningkatkan efisiensi dana bagi 
perusahaan.
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JAKARTA - Pertamina EP (UBEP) Sangasanga Tarakan 
berhasil meningkatkan produksi hingga mencapai 
6.309 barel per hari. Keberhasilan ini menambah 
optimisme Pertamina EP dalam meningkatkan produksi 
di lapanganlapangan migas alih kelola.   

general Manager Pertamina EP Unit Bisnis (UBEP) 
Sangasanga Tarakan Satoto Agustono menegaskan 
bahwa peningkatan produksi tersebut merupakan 
kontribusi dari keberhasilan pemboran sumur NKL 1013 
di wilayah North Kutai Lama, Kalimantan Timur. “Uji 
produksi di sumur NKL 1013 pada 10 November 2010 
yang lalu menunjukan hasil sebesar 616 barel minyak 
per hari secara sembur alam,” ungkap Satoto. 

Lebih lanjut Satoto Agustono menjelaskan bahwa 
target produksi UBEP Sangasanga Tarakan pada 
tahun 2010 sebesar 5.245 barel per hari. Dengan 
pencapaian produksi sebesar 6.309 barel per hari pada 
10 November 2010 yang lalu, maka telah memberikan 
kontribusi signifikan terhadap angka total produksi 
secara keseluruhan. “Total produksi UBEP Sangasanga 
Tarakan hingga saat ini (year to date) sebesar 5.408 
barel per hari atau 103 persen terhadap target tahun 
2010,” tegasnya. 

 Selain itu, lapangan Sangasanga dan Tarakan 
juga telah melakukan upaya terkait dengan Ketaatan 
Lindungan Lingkungan.  Berdasarkan hasil penilaian 
sementara tahun 2010  Kementerian Lingkungan Hidup 
terhadap upaya tersebut, kedua lapangan ini telah 
mendapatkan PRoPER Biru. 

UBEP Sangasanga dan Tarakan adalah unit bisnis 
Pertamina EP yang bertugas mengelola wilayah kerja 
Sangasanga dan Tarakan. Wilayah yang dikelola 
terdiri dari area Sangasanga seluas 5.325,5 Ha, area 
Anggana/NKL 6.181,1 Ha, dan area Samboja 1.840 Ha. 
Lapangan Sangasanga Tarakan sebelumnya dikelola 
oleh Technical Assistance Contract (TAC) Pertamina
Medco Kalimantan. 

Alih kelola lapangan Sangasanga Tarakan dilakukan 
oleh Pertamina EP seiring dengan berakhirnya kontrak 
TAC PertaminaMedco Kalimantan pada 14 oktober 
2008 yang lalu. Selanjutnya pengelolaan lapangan 
terhitung mulai 15 oktober 2008 dilaksanakan oleh 
Pertamina EP melalui Unit Bisnis Pertamina EP (UBEP) 
Sangasanga Tarakan. Paska alih kelola, produksi 
lapangan tersebut menunjukkan trend peningkatan yang 
signifikan. Pada tahun 2008 produksi minyak sebesar 
4.300 barel per hari. Setelah alih kelola, Pertamina EP 
berhasil meningkatkan produksi menjadi 5.300 barel per 
hari, dan kini mencapai 6.309 barel per hari.

Sejarah pengoperasian dan pengelolaan lapangan 
ini diawali oleh NIIHM (NederlandschIndische Industrie 
en Handel Maatchappij) pada periode 18971905. 
Selanjutnya pengelolaan beralih kepada BPM (Batavia 
Petroleum Maatschappij) pada periode 19051942. 
jepang sempat mengelola lapangan ini pada 1942
1945. Selanjutnya terjadi beberapa kali peralihan dari 
BPM/SHELL/PERMINA/PERTAMINA pada periode 
19451972, TIPCo – Tesoro pada 19721992, PTEN
MEDCo E&P pada 19922008, dan sejak 15 oktober 
2008 sampai sekarang dikelola oleh Pertamina 
EP.MPPEP
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RU III Peduli Korban Bencana 
Merapi & Mentawai
PLAJU - Tim Relawan Pertamina 
RU III, 10 Nopember 2010 dilepas 
Pjs. gM RU III Plaju joko Widi 
Wija yanto di halaman Kantor gM 
RU III. Tim Relawan terdiri dari dua 
tim masingmasing beranggotakan 
empat orang. yakni,  Noviandri 
(oPI), Arief Hidayatullah (Proyek
Enj), Taufik Amin (Contrac Office), 
dan  Zulkifli (Sekurity) untuk tim ke 
MentawaiSumbar. Sedangkan tim 
yang ke yogyakarta adalah Indra 
jaya (oM), Herman Sudrajat (MA2), 
M. yunus (PP) dan Aji (HR).

Secara simbilis bantuan diserah
kan oleh Pjs. gM RU III joko Widi 
Wijayanto diterima Ketua Tim Ban
tuan Noviandri berupa pakaian 
bekas layak pakai 17 koli, air  mineral 
600 dus, perlengkapan wanita 500 
pcs, susu instan 170 kotak selimut 
700 pcs, terpal 70 pcs, jas hujan 
300 pcs, topi 200 pcs, tikar 350 pcs, 
senter + baterai 400 pcs, kacamata 
plastic dan 2000 pcs masker 

Menurut joko, bantuan ini me
ru pakan bentuk kepedulian per
usahaan atas bencana yang me

nimpa masyarakat yogyakarta dan 
Mentawai untuk meringankan beban 
penderitaan korban bencana alam. 
“Mudahmudahan pengiriman Tim 
Relawan dan barangbarang yang 
dikirim benarbenar dibutuhkan dan 
berguna bagi korban bencana alam 
yang saat ini masih dipengungsian” 
tegasnya.  

Ketua Tim Noviandri mengung

kapkan, barang bantuan ini meru
pakan hasil menghimpun dari se
luruh pekerja dan keluarga serta 
sekolah yayasan Patra Mandiri, 
barangbarang senilai kurang lebih 
Rp. 250.000.000  akan diantar lang
sung ke lokasi, “Bila memang di
butuhkan, kami bisa langsung turun 
ke lapangan sebagai relawan, setiba 
di sana,” ujarnya.MPRUIII

DENPASAR - Anjungan Baca Pertamina (ABP) di ruang publik, 
dalam hal ini di Rumah Sakit, bertambah 1 lagi. Menyusul  ABP 
di RSUD dr. Soetomo Surabaya dan RS Saiful Anwar Malang, 
pada Selasa (2/11) kemarin ABP di RSUP Sanglah, Denpasar 
telah diresmikan. Dengan demikian di wilayah Pemasaran 
Pertamina jatim Balinus telah memiliki 3 ABP di 2 propinsi. 
Peresmian tersebut dihadiri oleh Dirut RSUP Sanglah dr. 
Wayan Sutarga dan Ketua gerakan Anak Indonesia Membaca 
Prof. Daniel M. Rosyid.  Ketua Hiswana Migas Bali, Dewa Arta 
dan dari Pertamina mewakili general Manager Pms BBM Retail 
Region v selaku Ambassador, Depot Area Manager Balinus 
Made Adi Putra serta Asisten Community  Development Eko 
Kristiawan. 

Dalam sambutannya Dirut 
RSUP Sanglah menyampaikan 
ucapan terima kasih karena 
dengan adanya ABP ini semakin 
melengkapi fasilitas tambahan 
yang telah ada. “Hal ini tentunya 
sangat bermanfaat dan kami 
harapkan dengan adanya 
anjungan baca Pertamina 
ini pasien dan keluarganya 
tidak hanya duduk diam 
menunggu tetapi bisa mengisi 
waktu dengan membaca,”ujar  
Sutarga.  DAM Balinus Made 
Adi Putra mengataan bahwa ini 
merupakan program CSR bidang 
pendidikan dan ABP yang ke 
tiga setelah di Surabaya dan 
Malang. “sambutannya baik dan 
diharapkan hal yang sama juga 
terjadi di RS Sanglah,” ucap 
Putra.  

Sementara itu mengenai 
pengadaan buku di ABP, menurut 
Ketua gerakan Anak Indonesia 
Membaca Daniel M. Rosyid, 
kebutuhan buku disesuaikan 
dengan minat pengunjung. 
Berhubung tempatnya di rumah 
sakit, maka bukubuku yang 
disediakan adalah bacaan
bacaan ringan, buku pengetahuan 
praktis, buku kesehatan,novel 
dan majalah. “Nanti lihat 
perkembangannya. Akan ada 
tambahan buku atau dirolling 
dengan anjungan baca lain, 
sehingga buku selalu terupdate 
tutup Daniel.MPPMS REG. V

Peresmian 
Anjungan Baca 
Pertamina ke-3
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Pertamina di Green Festival 2010
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Sosialisasi Kanker Serviks di Bali

JAKARTA – Kembali Per
tamina berperan dalam 
Green Festival 2010, yang 
mengangkat tema Solusiku 
untuk Bumi. Green Festival 
adalah sebuah kampanye 
yang mengangkat isu pema
nasan global (global warming), 
yang bertujuan untuk menebar 
informasi tentang pemanasan 
global. Kampanye lingkungan 
ini diadakan selama tiga ha ri, 
57 November 2010, di Ka
wasan Parkir Timur Se nayan, 
jakarta.

Pemanasan global terjadi 
karena terperangkapnya pa
nas matahari di atmosfer bumi 
yang mengandung sejumlah 
gas (gas rumah kaca) seca ra 
berlebihan. Emisi gas ru

mah kaca ini terjadi akibat 
ulah manusia yang melalui 
aktivitasnya memompa Co2 
ke atmosfer bumi. Seperti 
knalpot mobil dan sepeda 
mo  tor, peralatan elektronik 
rumah dan kantor, cerobong 
pabrik dan industri, dan lain
lain.

Dalam kesempatan ter
sebut, Ketua Pelaksana 
Program Green Festival 
2010, Nugroho F. yudho 
mengatakan tahun 2010 
ada lah contoh nyata yang 
bisa kita rasakan akibat dari 
pemanasan global. Suhu 
uda ra yang terus meningkat 
menyebabkan curah hujan 
turun sangat tinggi di tahun 
ini, tanpa pola yang jelas. 

Akibatnya banjir di berbagai 
daerah di Indonesia. “Ini 
adalah salah satu bukti cuaca 
yang dipicu naiknya suhu glo
bal,” ujarnya.

“Sesuai dengan tema 
Green Festival tahun ini, 
kampanye ini sekaligus meng
ajak masyarakat menjadi ba
gian dari solusi guna mengu
rangi efek pemanasan global,” 
tambah Nugroho.

Green Festival 2010 me
nampilkan faktafakta ten
tang pemanasan global dan 
solusi yang disampaikan de
ngan cara sederhana dan 
me nyenangkan sehingga bisa 
di lakukan oleh masyarakat 
awam dalam kehidupan se
harihari. 

Pada bagian awal area, 
pengunjung langsung melihat 
area Experience Tunnel yang 
mengungkap faktafakta pe
nyebab dan akibat dari pe
manasan global, seperti pem
bakaran bahan bakar fosil, 

hutan gundul, sampah yang 
menggunung, gunung es 
yang mencair, banjir dimana
mana, dan lain sebagainya.

Selanjutnya pengunjung 
memasuki Green Area yang 
terdiri dari empat zona. yakni, 
zona kendaraan, zona energi/
listrik, zona sampah, dan 
zo na pohon dan air. Area ini 
memberikan banyak informasi 
seputar solusi yang bisa kita 
lakukan dalam kehidupan 
se harihari untuk mencegah 
efek pemanasan global.

Green Festival di ge lar 
sejak 2008. yang membe
dakan dengan tahun sebelum
nya, kali ini Green Festival 
melibatkan komunitasko
munitas yang peduli dan 
te lah lama berkiprah di pro
gram lingkugnan, seperti 
Paguyupan jelita, MAToA, 
Ibuibu enteprenuer Trashion, 
Komunitas Lingkar Pernik, 
Nym phea ITB, gerai green, 
dan lainlain.MPNDJ

Suasana saat pembukaan green Festival 2010.

Sebagai wujud komitmen kepedulian perusahaan ter
hadap kemajuan kualitas pendidikan anak bang sa, melalui 
ke giatan Corporate Service Responsibility (CSR), Pertamina 
menyelenggarakan berbagai tahapan seleksi olimpiade Sains 
Nasional Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (oSN–PTI) pada 
tingkat provinsi yang digelar secara serempak di 33 perguruan 
tinggi seIndonesia. Salah satu yang mengikuti seleksi adalah 
Melda Suebu  dari Universitas Cendrawasih jayapura Fakultas 
MIPA. 

Berbagai tahapan seleksi telah dilalui oleh peserta asal 
Papua ini. Hingga akhirnya ia bisa maju sebagai finalis OSN
PTI bidang biologi dan bertarung melawan peserta dari 32 
uni versitas lain di jakarta. 

Imelda yang baru pertama kalinya datang ke jakarta ini 
didampingi oleh dekan dan dosen pendamping dari fakultas 
MIPA Universitas Cenderawasih. “Saya senang sekali karena ini 
adalah pengalaman pertama kali mengikuti kompetisi sains”.

“Awalnya saya melihat pengumuman oSN PTI ini di kampus 
dan di internet. Saya tertarik untuk mencoba. Hitunghitung 
menguji kemampuan saya di bidang Biologi,” ungkapnya. 

“Bersama temanteman sekampus yang juga ikut mendaftar, 
saya berdiskusi untuk membahas apa yang perlu dipelajari. 

Akhirnya, sampailah saya di sini,” kata Melda. Namun, untuk 
final ini, Melda mengakui kesulitan dalam menyelesaikan 
soalsoal pada tahap final. “Soalsoal yang keluar pada 
saat final itu adalah bahan pelajaran untuk semester 7 
sedangkan saya masih semester 5. Tapi saya tetap berusaha 
semaksimal mungkin,” ungkap Melda.  

Walaupun dirinya tidak terpilih sebagai pemenang, Melda 
tidak merasa kecewa. “Saya berharap ke depannya kami 
yang dari Papua bisa lebih bersaing dengan mahasiswa 
lain dari berbagai Universitas di seluruh Indonesia. Apalagi 
kami yang berlokasi di wilayah timur yang dianggap terjauh,”  
jelasnya.

Melda mengakui ini adalah pengalaman yang terbaik yang 
akan dibagikan kepada temanteman di Papua. “Kerja keras 
dan doa adalah langkah  menuju sukses,” ujar Melda. 

Salah satu citacita yang ingin dilakukannya adalah 
me lakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Ia ingin 
mengembangkan alternatif pengganti makanan pokok 
Indonesia. “Hal ini saya lakukan agar tidak terjadinya krisis 
pangan. jadi dengan melihat potensi lokal di daerah masing
masing, kita bisa menciptakan pengganti beras dengan ubi 
atau sagu,” jelasnya. MPIK 

Melda Suebu, Peserta OSN PTI 2010 dari Papua :
Kerja Keras dan Doa Adalah Langkah Sukses

Foto : WNR/Dok. Pertamina

SURABAyA - Melanjutkan rangkaian sosialisasi kanker serviks 
di beberapa kota di jawa Timur, Pertamina Pemasaran jatim 
Balinus melaksanakan sosialisasi serupa di Pulau Dewata. 
Sosialisasi di Bali tersebut dilaksanakan di Kabupaten Ka
rang Asem pada 8 oktober 2010 serta di Kota Denpasar 
pa da 23 oktober 2010. Selain kegiatan sosialisasi di kedua 
tempat tersebut, ibuibu yang hadir diberi kesempatan untuk 
melaksanakan pap smear gratis pada hari yang ditentukan. 

Dalam penyuluhan di Karang Asem dihadiri oleh 150 
perempuan dari berbagai unsur seperti istri dari Muspika,  Ibu
ibu PKK serta warga sekitar Terminal Transit Utama Manggis. 
Camat Manggis Wayan Purna menyampaikan terima kasih 
karena Pertamina peduli dengan kesehatan serta keselamatan 
Ibuibu di Manggis yang sebagian besar adalah masyarakat 
pedesaan yang jauh dari sumber informasi.  Selama penyuluhan 
dan tanya jawab dengan dr. Putu Abdi Wirakusuma, ibuibu 

aktif dan antusias bertanya tentang kanker serviks serta halhal 
terkait dengan kesehatan reproduksi lainnya.

Di Denpasar, kegiatan serupa dihadiri 100 ibuibu Ban jar 
Pesanggaran yang berada tidak jauh dari Depot Sanggaran
Bali. Kegiatan yang diisi oleh dr. Ahadia yumi KS, Sp.og ini 
banyak  membahas mengenai alat kontrasepsi serta Keluarga 
Berencana.

Kegiatan penyuluhan kanker serviks ini merupakan bentuk 
kepedulian Pertamina terhadap tingginya angka kematian 
perempuan Indonesia. Di Indonesia, setiap satu jam satu pe
rempuan Indonesia meninggal karena kanker serviks. Beberapa 
faktor resiko banyak ditemui di wilayah jawa Timur dan Bali, 
seperti dininya usia perkawinan serta informasi yang terbatas 
tentang cara pencegahan. Untuk itu, Pemasaran jatimBalinus 
akan terus melaksanakan kegiatan ini di wilayahwilayah ker
janya.MPPMS REG. V

SIMEULUE – Sebanyak 30 unit pertokoan di pusat 
kota Pulau Simeuleu hangus terbakar dari kobaran 
api, yang diduga akibat dari arus pendek, (16/10). 
Dengan segera, pekerja Pertamina dan Tim 
Pemadam Depot Simeulue memberikan bantuan 
melakukan pemadaman api dengan menggunakan 
alat pemadam milik Pertamina.

Tim Pemadam Depot Simeulue yang sudah 
terlatih ini, berusaha keras bersama masyarakat 
untuk memadamkan api yang terus berkobar. 
Setelah berjuang sekitar 2 jam, api bisa dijinakkan. 
Pemadaman ini, menurut operation Head Depot 
Simeulue, Suarno, dilakukan setelah berkoordinasi 
dengan  Bupati Simeulue Darmili.

Saat ini segenap pekerja Pertamina sudah 
mendapatkan pelatihan K3, sehingga dapat mem
bantu bila terjadi kebakaran ataupun bencana.  
Bantuan penanggulangan ini tentunya tidak ter
batas pada kejadian yang terjadi di dalam tempat 
kerja, namun juga yang terjadi di sekitar unit ope
rasi Pertamina.MPPMS I

Pertamina Bantu 
Padamkan Kebakaran


