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KOLABORASI 
PERTAMINA

& GE

PT Pertamina (Persero) dan General Electric (GE) 
sepakat berkolaborasi dalam bidang panasbumi dan 
SDM. Kesepakatan ini diwujudkan dalam bentuk 
penandatanganan Memorandum of Understanding 
(MoU) antara Direktur Utama Pertamina Karen 
Agus tiawan dan Vice Chairman GE John Krenicki.  
Perjanjian ini di antaranya dilakukan untuk pe
ngembangan pembangkit tenaga panasbumi skala 
kecil di daerahdaerah.

••• Berita selengkapnya di halaman 11

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berbincang dengan Vice Chairman General Electric (GE) John Krenicki setelah menandatangani kesepakatan kerjasama dalam bidang panasbumi dan SDM., 
di Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, (16/4).
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Apresiasi untuk Pekerja yang 
Menyukseskan BTP

Saya ingin menyampaikan 
apresiasi dan penghargaan 
kepada rekan pekerja yang 
selalu berperan aktif di dalam 
transformasi, khususnya dalam 
menyukseskan BTP RJPP 
2009. Saya memahami, bahwa 
masih terdapat sejumlah 
proyek BTP yang belum dapat 

diselesaikan pada tahun lalu. 
Beberapa diantaranya memang disebabkan oleh 

faktor eksternal yang tidak mungkin kita intervensi. 
Namun ada beberapa diantaranya, yang masih perlu 
diteruskan untuk ditindaklanjuti di tahun 2010. Dengan 
mempertimbangkan hal-hal tersebut, pada tahun 2010 
ini, Direksi sepakat untuk menyeleksi sejumlah usulan 
BTP yang memang kita nilai akan sulit tercapai karena 
adanya faktor eksternal tersebut.

Untuk tahun 2010 ini, sebanyak 16 proyek-proyek 
terobosan telah diputuskan oleh Direksi untuk dapat 
dijalankan  sepanjang tahun ke depan. Kami yakin, 
bahwa kelanjutan BTP terbukti mampu memberikan 
kontribusi positif bagi transformasi di Pertamina. Ke-16 
proyek terobosan di tahun 2010 ini, kita harapkan akan 
mampu mendukung dan sejalan dengan RJPP dan 
tentunya akan mendorong terwujudnya aspirasi kita 
semua, untuk dapat melakukan akselerasi transformasi.

Saya hanya ingin mengingatkan kembali, bahwa di 
tahun 2010 ini, terdapat 10 agenda utama yang harus 
kita lakukan bersama-sama untuk mengakselerasi 
transformasi. Yang pertama adalah bagaimana kita 
menerapkan budaya safety di lingkungan kita. Karena 
itu, BTP HSE Improvement and Implementation Program, 
harus benar-benar dapat tercapai di tahun ini yang saya 
harapkan akan diikuti dengan proyek terobosan di bidang 
HSE lain di tahun-tahun mendatang.  

Selanjutnya, Direktorat Pemasaran dan Niaga kita 
harapkan tetap mampu menjalankan bisnis intinya, dan 
sekaligus terus melakukan kegiatan-kegiatan ofensif. 
Dua proyek BTP RJPP 2010 yaitu Evaluasi Strategi 
Blending Produk dan Implementasi Integrated Port, 
System & Network kita harapkan mampu memberikan 
kontribusi terhadap bisnis inti kita di sektor hilir. 

Di Direktorat Pengolahan, kita harus mampu 
men-deliver operasional kilang yang aman, serta 
tetap konsisten melakukan pengembangan kilang 
sebagaimana telah kita tuangkan di dalam RJPP 
perusahaan. Dua proyek BTP dari pengolahan, yaitu 
Optimalisasi Pengoperasian Kilang Methanol Bunyu dan 
Crude Long Term Strategy yang kita tetapkan di 2010 
harus mampu memberikan nilai tambah yang maksimal 
di bisnis kilang sebagai bentuk dari pengembangan 
kilang. 

Kemudian di bisnis Hulu, sebagaimana sering 
saya sampaikan, Hulu tetap harus mampu menjadi 
backbone bagi bisnis Pertamina keseluruhan. Karena 
itu, di tahun 2010 ini, kita akan mendorong Pertamina 
untuk dapat menjadi produsen minyak, gas, dan panas 
bumi terdepan di Indonesia.  Selain itu, agenda lain 
selama akselerasi transformasi adalah, agar Pertamina 
mampu menjadi champion di bisnis gas nasional. Karena 
itulah,  BTP pada 2010 nanti sengaja kita pilih yang 
mampu mendorong pencapaian aspirasi tersebut, seperti 

Percepatan Eksploitasi 6 WKP PT PGE dan Banyu Urip 
early production optimization up to 40.000 BOPD. 

Sementara itu, untuk program BTP yang kita harapkan 
akan mampu mengembangkan bisnis Pertamina adalah 
BTP Business Information Integrity tahap II. Proyek 
ini, merupakan bentuk nyata yang kita lakukan untuk 
mencapai agenda akselerasi transformasi yang terkait 
dengan pengusahaan teknologi. 

Di sisi lain, selain kita dorong untuk meningkatkan 
implementasi dan meningkatkan safety culture di 
perusahaan, Direktorat Umum juga kita harapkan mampu 
menjalankan business lebih efisien. Terapkan teknologi 
seperti SAP dan lebih fokus lagi pada penanganan aset-
aset non-core. Karena itu, BTP lain di luar HSE yang kami 
sepakati untuk dijalankan di Direktorat Umum adalah 
Pengelolaan Aset Penunjang Usaha secara terpusat, 
Optimalisasi pengadaan barang dan jasa, serta Enterprise 
Portal Pertamina. 

Sebagaimana tertuang di dalam agenda utama 
akselerasi transformasi, Direktorat SDM kita harapkan 
akan mampu me-manage asset terpenting perusahaan, 
yaitu Sumber Daya Manusia Pertamina. Karena itu, BTP 
Program Early Development kita setujui untuk dapat 
menjadi proyek terobosan di tahun ini. Tentunya kita 
berharap, bahwa dengan adanya BTP Program Early 
Development, management SDM Pertamina ke depan 
akan semakin baik. 

Di luar Direktorat-direktorat yang ada di korporat, tiga 
usulan BTP dari dua fungsi supporting yaitu Sekretaris 
Perseroan dan Integrated Supply Chain juga sepakat 
kami angkat ke dalam BTP RJPP 2010 mengingat ketiga 
BTP yang diusulkan tersebut, kita nilai akan mampu 
memberikan dampak yang besar bagi tercapainya agenda 
akselerasi transformasi 2010, dan sekaligus mendukung 
pencapaian RJPP. 

Kita memahami bahwa salah satu kendala terbesar 
dari  BTP RJPP tahun 2009 adalah adanya faktor eksternal 
yang tidak mungkin kita intervensi. Karena itu, untuk BTP 
RJPP tahun 2010 ini, saya harapkan akan dapat tercapai 
100%, mengingat Direksi sudah mereduksi usulan-usulan 
BTP yang sekiranya akan terbentur dengan permasalahan 
dari eksternal perusahaan. 

Kami juga berharap agar jumlah pekerja yang terlibat 
dalam BTP RJPP 2010 nanti akan lebih banyak dan 
menyentuh seluruh level pekerja, sehingga  mampu 
menepis adanya persepsi bahwa orang-orang yang 
terlibat dalam proyek BTP adalah hanya orang itu-itu 
saja. Sebagai bentuk komitmen manajemen terhadap 
pentingnya BTP, maka kepada para pekerja yang aktif 
berperan serta mendukung pencapaian BTP RJPP akan 
mendapatkan apresiasi dari perusahaan.  Seluruh pekerja 
yang terlibat dalam tim BTP RJPP 2010, agar memiliki 
ownership yang tinggi dan fokus kepada target yang telah 
disepakati. 

Akhirnya, sebagai pimpinan perusahaan ini, saya 
menyatakan dan berkomitmen selalu menjadi yang 
pertama sebagai role model untuk menggelorakan 
semangat performance-oriented dalam setiap proyek 
BTP. Saya dan seluruh Direksi percaya, dengan doa dan 
kerja keras kita semua, kita akan berhasil dan sukses 
mempercepat transformasi untuk menjadikan Pertamina 
sebagai perusahaan minyak dan gas nasional kelas dunia.
MPUHK
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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
Memilih Investasi Menghijaukan Lingkungan

TIM CSR PERTAMINA
Sekretaris Perseroan

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen 
Risiko Ferederick ST Siahaan ketika wawancara 
dengan Warta Pertamina, Jumat (9/4) menyebutkan 
berapa idealnya besaran invetasi Pertamina tahun 
2010 ini, dia menyebutkan Rp 90 triliun. Padahal 
investasi Pertamina tahun ini hanya Rp 44,6 triliun. 
Menurut best practice perusahaan migas kelas dunia, 
besaran investasi adalah 2 x EBITDA (Earning Before 
Interest. Taxes. Depretiation, and Amortization). Berarti 
jika EBITDA Pertamina tahun 2008 atau 2009 sebesar 
Rp 40 triliun – Rp 50 triliun, menurut Ferederick, maka 
investasi Pertamina sekitar Rp 90 triliun. 

Faktanya, Pertamina dan Pemerintah selaku 
pemegang saham memang harus ‘tarik-menarik’ 
kebutuhan, antara kebutuhan Pemerintah untuk 
mengambil jumlah besar dividen dari Pertamina untuk 
biaya APBN, dan kebutuhan besar Pertamina untuk 
berinvestasi. 

Pemerintah bukan tidak memahami perlunya 
Pertamina dikembangkan dengan jumlah investasi 
benar-benar cukup. Tapi Pemerintah dengan 
otoritasnya sebagai pemilik saham saat ini lebih 
memilih solusi short term problem memenuhi 
kebutuhan dana APBN. 

Saat ini Pertamina masih bisa mencari alternatif 
lain untuk investasi seperti menerbitkan surat utang 
atau obligasi dan external project financing lain. Tetapi 
berutang untuk investasi akan berbenturan dengan 
kemampuan perusahaan untuk meminjam, sementara 
kebutuhan investasi bisa lebih besar daripada 
kemampuan Pertamina meminjam. Jika neraca 
Pertamina tak memungkinkan lagi untuk meminjam, 
Pemerintah selaku pemegang saham harus memilih 
antara stop investasi demi dividen untuk APBN, atau 
stop dividen sebagai sumber APBN untuk kesempatan 
Pertamina berinvestasi.

Pilihan ini bukan yang terbaik, karena kita butuh 
dua-duanya: investasi Pertamina dan sumber dana 
APBN dari Pertamina. Dengan kondisi ini, Pemerintah 
bisa menjaga irama kebutuhan (seberapa besar 
untuk APBN dan seberapa besar untuk investasi 
Pertamina). Bagaimanapun jangan sampai solusi short 
term problem mengabaikan solusi long term problem 
(dengan memberi kesempatan Pertamina tumbuh 
berkembang dengan investasi memadai). Dengan 
tumbuh dan berkembang, kemampuan Pertamina 
menghasilkan laba akan semakin meningkat. 
Sebagai bench marking Pemerintah Malaysia dengan 
“bersabar sedikit” mendukung Petronas tumbuh 
dan berkembang, tahun 2008 Petronas mampu 
menghasilkan keuntungan bersih Rp 153 triliun. Di 
saat yang sama, Pertamina mencetak laba Rp 30 
triliun.  

Tapi memang harus kita sambut gembira 
keberpihakan pemegang saham kepada investasi 
Pertamina yang terus meningkat. Dari investasi tahun 
2006 cuma Rp 4 triliun, merangkak ke Rp 11 triliun 
(2007), Rp 19 triliun (2008), Rp 22 triliun (2009), 
dan melonjak ke angka Rp 44,6 tahun 2010 ini. 
Keberpihakan ini yang diharapkan terus meningkat, 

toh yang diuntungkan 
Pemerintah juga 
pada akhirnya. Dan 
dengan situasi seperti 
ini pula Pertamina 
harus pandai-pendai 
menciptakan proyek 
investasi yang ada 
justifikasi komersial 
dan keekonomiannya, 
menekan 
kemungkinan risiko 
besar, dan cepat 
menghasilkan.MP

Program sosial berkelanjutan maupun insidentil 
terus dilakukan Pertamina demi mengembalikan 
kualitas lingkungan. Melalui corporate social 
responsibility (CSR) Pertamina berupaya terus 
melakukan perbaikan lingkungan dalam menyikapi 
segala dampak permanasan global yang kian 
menyudutkan kualitas kehidupan di bumi ini. 

Kepedulian yang dilakukan Pertamina tidak 
hanya terbatas dalam bidang pendidikan, 
kesehatan, atau bantuan korban bencana alam 
saja, namun juga dalam bidang pelestarian 
lingkungan hidup. Dalam hal ini, Pertamina tidak 
pernah setengah-setengah guna melangsungkan 
berbagai kegiatan yang dilakukan bersama-sama 
dengan masyarakat luas.

Dan, salah satu kegiatan yang dilakukan 
Pertamina baru-baru ini adalah berpartisipasi 
dalam peringatan Hari Kepedulian Sampah 
Nasional yang berlangsung di Kota Cilacap. 
Kegiatan sosial yang dilakukan pada Februari 
2010 tersebut, diantaranya dengan melakukan aksi 
bersih-bersih yang dipusatkan di Lapangan Jati 
Persada Cilacap, Jawa Tengah.

Masih dalam rangka peringatan Hari 
Sampah Nasional, sebagai wujud kepedulian 
terhadap lingkungan Pertamina secara simbolis 
menyerahkan bantuan 35 rotary klin atau alat 
pengolahan sampah. Selain itu, juga menyumbang 
15 ribu bibit tanaman penghijauan yang akan 
ditanam disekitar area Tritih Golf Cilacap, serta 433 
unit tong sampah.

Aksi sadar lingkungan tidak hanya di Cilacap, 
tetapi juga dilakukan di Unit Pertamina Sanga 
Sanga dan Tarakan, misalnya melaksanakan 

kegiatan pengeliolaan tambak sistem silvofishery 
melalui implantasi mangrove (bakau) yang 
merupakan salah satu program kerja CSR 
Pertamina kepada masyarakt di sekitar wilayah 
operasi. Program tersebut juga dimaksudkan untuk 
megnantisipasi efek pemanasan global yang kian 
mengkhawatirkan.

Pencanangan kegiatan pengelolaan tambak 
sistem silvofishery yang berlangsung pada 7 
Februari 2010, juga melibatkan seluruh komponen 
masyarakat yagn ada di Kota Tarakan, kalimatan 
Tengah. Tambah seluas dua hektar yang terletak 
di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Tarakan ini, 
diharapkan bisa ikut melesatarikan alam secara 
luas sekaligus menyelamatkan hutan bakau secara 
khusus.

Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup No.519 tahun 
2009, tentang Pedoman dan Kriteria Penentuan 
Peringkat Hijau dan Emas pada Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 
(PROPER), Pertamina pun berupaya memperoleh 
PROPER Hijau melalui berbagai program 
kepedulian lingkungannya. 

Karena bagaimana pun, penentuan peringakt 
Hijau dan Emas bagi sebuah perusahaan akan 
mengacu kepada kinerja perusahaan dalam 
penerapan kegiatan pengelolaan lingkungan yang 
mencakup konservasi sumber daya, tanggung 
jawab sosial perusahaan (CSR), serta sistem 
manajemen lingkungannya.MP
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Konsumen SPBU PASTI-
kan PAS-nya Takaran

Workshop IPT & SCM di Cilacap
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Pertamina Rekrut Tenaga 
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PLAJU  Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2010, RU III mengadakan 
beberapa lomba untuk intern pekerja dan mitra kerjanya, yaitu 
lomba Foto K3, Desain Banner K3 dan Lomba Intervensi APD 
(Alat Pelindung Diri), Lomba Kuis dan Cerdas Cermat K3.

Pada (22/3), para pemenang lomba diumumkan. Sebagai 
juara Lomba APD berturut-turut adalah Ardani dan M. Malik 
(Oil Movement-Production), Febrian Wibowo dan Setiawan 
Agung (Utilities-Production) serta Muslim Zarkasih dan Hasan 

RU III Peringati Bulan K3
Effendi (Oil Movement-Production). Lomba foto yaitu Hartoyo 
(Oil Movement-Production), Edy Suryana (Public Relation) dan 
Ojahan Simoranghkir (IT RU III Plaju). Lomba Desain Banner  
yaitu, Joko Sugiarto (Process Engineering -Eng&Dev), Toni 
Antara (Oil Movement-Production),  dan Anita Maria Syamsul 
(EKLC Eng&Dev). Lomba kuis yaitu, Akhmad Rizal (Laboratory-
Production), Dedi Agustino (PE Eng-Dev), dan Salikun (laboratory-
Production). Sedangkan juara Cerdas Cermat K3 adalah 
Tim Akhmad Rizal, M. Daniel, Supriadi (Production), Tim Tito 

JAKARTA – Dalam rangka memper-
siapkan pekerja yang berwawasan 
kor porat dan mampu mengembangkan 
proses bisnis industri migas, Direktorat 
Pemasaran dan Niaga mengangkat Pe-
kerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) ber-
pengalaman di Kantor Pusat Pertamina, 
Jakarta, Jumat (9/4). 

Para pekerja akan melaksanakan 
proses pembinaan berupa pengenalan 
dan pemahaman aspek-aspek wawasan 
korporat yang meliputi visi-misi dan tata 
nilai, organisasi, strategi dan mekanisme 
sistem operasional perusahaan serta 
lingkungan internal dan eksternalnya 
sehingga mampu melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya dengan baik.

Program disusun berdasarkan ke-
butuhan perusahaan yang terdiri dari 
modul wawasan korporat, modul materi 
fungsional, kunjungan orientasi lapangan 
operasional, masa kerja percobaan di 
lokasi penempatan dan penyusunan ser-
ta presentasi Kertas Kerja Wajib (KKW). 
Pelaksanaan ini bekerjasama dengan 
Pertamina Learning Center dan fungsi 
terkait.

Peserta Program Orientasi dan Masa 
Kerja Percobaan Tenaga Berpengalaman 
Tahun 2009 Batch 2 Direktorat Pema-
saran dan Niaga ini berjumlah 15 
orang. Program orientasi classroom 
me liputi materi wawasan korporat, wa-
wasan fungsi pemasaran & niaga dan 
materi pendukung dari lembaga di luar 
Pertamina.

Selain pemberian materi, dilaksanakan 
juga program kunjungan orientasi la-
pangan operasional diantaranya, SPBU 
COCO Pertamina, Depot Plumpang – 
S&D Region II Jakarta, Depot LPG – Gas 

Domestik Region II Jakarta, Terminal 
Transit Utama Balongan, Laboratorium 
UPPJ Jakarta, Soekarno Hatta Airfield 
Fuel Terminal & Hydrant Instalation 
(SHAFTHI) dan Soekarno Hatta Into plane 
operation Pertamina Shell (SHIOPS) 
Ceng kareng, Unit Pengolahan VI Ba-
longan dan EP Region Jawa Bagian Barat 
Cirebon.

Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani 
Sutomo mengatakan bahwa industri 
ada lah suatu pekerjaan yang penting 
ba gi Pertamina karena memberikan 
ke untungan yang cukup besar buat per-
usahaan. 

“Jika ada hal-hal yang baik maka 
segeralah diterapkan tapi jika terjadi 
kekurangan maka secepatnya harus 
kita lakukan pembenahan. Hal-hal yang 
harus dikembangkan lebih besar lagi 

diantaranya adalah BBM Retail, Gas, 
Perkapalan, demikian pula di distribusi 
yang sudah lama menginginkan Depot 
yang World Class”.

Menurut Djaelani, banyak depot-
depot baru yang hasilnya masih belum 
maksimal sehingga untuk meraih hasil 
yang maksimal dibutuhkan kerja keras. 
“Tunjukkan bahwa kalian semua sebagai 
tenaga berpengalaman bisa memberikan 
yang terbaik bagi Pertamina,” katanya. 

Selanjutnya, pekerja diwajibkan 
me nyusun KKW dengan tema kajian 
per masalahan atau kasus penting yang 
pernah terjadi di fungsi dan pembahasan 
yang memberikan alternatif, solusi atau-
pun ide baru dari sudut pandang peserta 
sebagai tenaga berpengalaman sesuai 
bidangnya masing-masing.MPIK

Direktur Pemasaran & Niaga Djaelani Sutomo memberikan ucapan selamat kepada para PWTT berpe-
ngalaman yang baru diangkat, Jakarta (9/4).

CILACAP  Pelabuhan minyak sebagai 
salah satu pintu keluar masuknya produk 
maupun minyak mentah harus dikelola 
dengan baik. Optimalisasi operasi 
pelabuhan yang didukung dengan pe-
ning katan management penjadwalan 
yang lebih baik adalah salah satu faktor 
yang sangat berpengaruh dalam proses 
pengolahan minyak. Terkait dengan hal 
tersebut OPI RU IV menyelenggarakan 
workshop Integrated Port Time (IPT) & 

Supply Chain Management (SCM) di 
Bandung pada 9 -11 Maret 2010.

Workshop diikuti oleh pekerja dari Oil 
Movement, Laboratory, Marine, Supply 
Chain & Distribution dan Akuntansi 
Kilang dengan materi bahasan mengenai 
mindset & behavior, supply chain mana-
gement, integrated port time, charge 
back, operasi bongkar minyak, aspek 
HSE pada operasi tanki dan pelabuhan 
dan pembahasan lebih lanjut terkait IPT 

dan losses.
OPI Coordinator RU IV Moh. Sa-

lahudin berharap para peserta peduli 
terhadap losses akibat pengukuran dan 
perhitungan minyak dikaitkan dengan 
operasi pelabuhan akan semakin baik. 
Dengan penjadwalan kapal, pengolahan 
crude dan lifting produk yang lebih baik 
akan menurunkan potensi stop unit akibat 
keterlambatan crude dan ullage tanki 
produk tinggi.MPRUIV

Sugiharto,Sugi,  Erwin (Reliability), serta Tim Keuangan Reg.II.
Menurut HSE Manager  RU III Sugandi, selain lomba, 

peringatan Bulan K3 di RU III juga diadakan Penyuluhan Bulan 
K3 bagi anak-anak pelajar SMA Patra Mandiri dan PWP.

Disamping untuk memeriahkan bulan K3 nasional, lomba K3 
ini diadakan untuk mengingatkan kembali kepada pekerja, mitra 
kerja dan pihak ketiga yang beraktifitas di dalam kilang RU III 
tentang pentingnya K3 dalam malaksanakan pekerjaan di dalam 
kilang terutama safety.MPRU III

JAKARTA – Pemasaran BBM Retail Region III JBB, 
membuktikan kedekatannya  dengan kosumen, (30/3).  
Berlokasi di SPBU 34.14.407 Jembatan Tiga Jakarta, 
Pertamina memberikan kesem patan kepada para 
konsumen untuk melihat langsung proses yang terjadi 
di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU).

Acara bertajuk PASTI-kan PAS-nya, dimulai dengan 
pemberian materi dari RCU Lead Hijau Jakarta Barat-
Utara M. Resa, dilanjutkan dengan materi dari Kepala 
Seksi Peneraan dan Pengujian Balai Metrologi Dinas 
Koperasi, UMKM dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta 
Nano Sunarto serta Auditor Intertek Timron Nababan.  

Namun, konsumen yang hadir, tidak hanya disuguhi 
materi semata. Acara dilanjutkan dengan peninjauan ke 
lokasi SPBU. Para konsumen diberikan kesempatan 
untuk mengikuti alur minyak di SPBU, mulai dari pe-
nerimaan dari mobil tanki, cara kerja dispenser, tangki 
serta pengujian langsung dengan menggunakan alat 
tera yang telah disiapkan Balai Metrologi.  Tentu saja 
kesempatan ini tidak disia-siakan konsumen untuk 
bertanya atau sekedar menyampaikan keluhan.

Menurut Susana, salah satu konsumen SPBU yang 
beralamat di daerah Pluit, kegiatan ini bagus untuk 
mendekatkan konsumen. “Karena kita tahu sekarang 
sudah muncul SPBU milik asing, dikhawatirkan kalau 
tidak ada kedekatan seperti ini, maka konsumen bisa 
saja berpindah kesana (SPBU asing),” jelasnya.

Pernyataan senada juga disampaikan Hendrik. “Ini 
merupakan sarana edukatif bagi konsumen.   Akan lebih 
baik lagi jika Pertamina melakukan kerja sama dengan 
sekolah-sekolah yang memang keingintahuannya lebih 
tinggi,” jelasnya.

Lebih lanjut Lead Hijau Jakarta Barat-Utara M. 
Resa mengatakan, program ini diselenggarakan guna 
mengedukasi konsumen mengenai takaran yang kerap 
dijadikan komplain karena tidak sesuai dengan indikator 
kendaraan yang digunakan konsumen. “Sudah banyak 
komplain mengenai takaran ini, jadi kami mengajak 
konsumen secara langsung untuk melihat bagaimana 
mengukur takaran tersebut,” terang Resa.

Resa menambahkan, PASTI-kan PAS-nya akan 
hadir di beberapa SPBU lainnya setiap dua minggu.  
Sebelumnya, telah diselenggarakan kegiatan yang 
sama di SPBU Kemanggisan, SPBU Satu Maret, dan 
SPBU Daan Mogot. “Dan tunggu kehadiran PASTI-kan 
PAS-nya di SPBU BSD.”MPPMSREG.III
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Penyaluran LPG 3 Kg di Sumatera Utara 
Terus Meningkat
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MEDAN – Setelah Program 
Konversi  Minyak Tanah 
ke Gas di Sumut berjalan 
hampir setahun ini, terjadi 
peningkatan permintaan 
LPG 3 kg oleh masyarakat. 
Terjadinya peningkatan ini, 
menjadi indikator tingginya 
animo masyarakat untuk 
menggunakan LPG. 

Pada bulan Maret 2010 
kemarin, penyaluran LPG 3 
kg di Sumatera Utara sebesar 
7.311 MT (metric ton), me-
ning kat 25.4% dibanding 
penyaluran Februari, sebesar 
5.831 MT. Peningkatan kon-
sumsi ini seiring dengan 
peng gunaan LPG 3 kg di 
ma syarakat. Saat ini telah 
didistribusikan 1.750.351 
pa ket perdana di Sumut, 
meliputi tahap I dan II.

Untuk memenuhi pa-
sokan LPG,  Per tamina 
me miliki Depot Pangkalan 
Susu dengan kapasitas LPG 
sebanyak 6.000 MT, dan Depot 
LPG Filling Plant Tandem 

dengan kapasitas 350 MT. Di 
Sumut juga telah beroperasi 
tujuh SPPBE (Stasiun Pengi-
sian & Pengangkutan Bulk 
Elpiji) dengan kapasitas 40 
– 100 MT. SPPBE tersebut 
tersebar di Medan (2 SP-
P BE), Deli Serdang (3 SP-
PBE), Asahan (1 SPPBE), 
dan Serdang Bedagai (1 
SPPBE). Sedangkan dalam 
pendistribusiannya, di Sumut 
terdapat 172 agen dan 1.655 
pangkalan LPG 3 kg. 

PENARIKAN KUOTA 
MINyAK TANAH BERTAHAP

Seiring dengan telah ter-
distribusinya paket perdana 
LPG 3 kg dan meningkatnya 
penggunaan LPG 3 kg oleh 
masyarakat, telah dilakukan 
pengurangan kuota minyak 
tanah bersubsidi secara ber-
ta hap sebesar 10 persen pa-
da bulan Januari-Maret 2010 
kemarin di wilayah terkonversi, 
khususnya yang termasuk 
tahap II (Tebing Tinggi, Tan-

jung Balai, P. Siantar, Asahan, 
Batubara, Labuhan Batu, Ka-
ro, dan Simalungun). Sedang-
kan pada bulan April-Juni ini 
akan dilakukan pengurangan 
sebesar 50 persen. 

Penarikan minyak ta-
nah yang dilakukan seca ra 
bertahap ini, untuk memberi-
kan kesempatan bagi masya-
rakat agar beradaptasi meng-
gunakan LPG. Tentunya ren-
cana penarikan ini da pat 
berubah, dengan memperha-
tikan situasi yang berkembang 
di masyarakat.

Sedangkan untuk wilayah 
yang termasuk tahap I (Medan, 
Binjai, Langkat, Deli Serdang, 
dan Serdang Bedagai), minyak 
tanah bersubsidi sudah tidak 
disalurkan per 1 Januari 
2010. Bagi masyarakat yang 
masih ingin menggunakan 
minyak tanah, Pertamina 
telah menunjuk 13 dealer dan 
335 penyalur minyak tanah 
non-subsidi. 

Berbeda dengan minyak 

tanah subsidi, maka minyak 
tanah non-subsidi tidak ada 
kuota atau alokasi, sehingga 
berapa pun kebutuhan masya-
rakat akan disalurkan. Minyak 
tanah non-subsidi ini juga 
diberi pewarna (marker dyes) 
ungu yang tidak berbahaya, 
dan diangkut dengan mobil 
tanki warna hijau untuk me-
mudahkan pengawasan 
oleh instansi terkait. Untuk 
minyak tanah subsidi tetap 
disalurkan dengan mobil tanki 
warna merah dan tidak diberi 
pewarna.

Program Pemerintah ini 
dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Presiden No. 
104 Tahun 2007 tentang 
Penyediaan, Pendistribusian 
dan Penetapan Harga LPG 
Tabung 3 Kg dan Peraturan 
Menteri ESDM (Energi dan 
Sumber Daya Mineral) No. 
21 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Penyediaan 
dan Pendistribusian LPG 
Tabung 3 Kg.MPPMSREG.I 

PENUNDAAN DONGGISENORO PERBURUK IKLIM 
INVESTASI

Jakarta (Republika) – Pemerintah didesak segera 
mempercepat keputusan proyek gas Donggi-Senoro. Jika 
tidak, secara makro akan memperburuk iklim investasi 
minyak dan gas di Indonesia. Dari faktor penawaran harga 
dengan para pembeli (buyer), posisi pemerintah akan 
semakin kecil untuk mempertahankan harga. “Semakin 
pendek gas sales agreement (GSA) atau perjanjian 
jual beli gas dibuat, maka bargaining position terhadap 
buyer semakin kecil untuk mempertahankan harga. 
Sedangkan kita berkejaran dengan waktu,” ujar Corporate 
Project Director Medco Energi, Lukman Mahfoedz. 
Direktur Eksekutif Reforminer, Pri Agung Rakhmanto, 
berpendapat jika tidak segera diputuskan, iklim invesasi 
migas makin terganggu, setelah sebelumnya sudah 
terpuruk. Menurutnya, jika persoalam Donggi-Senoro ini 
tidak kunjung selesai, akibatnya akan fatal. “Bukan hanya 
Donggi-Senoro yang gagal, tetapi proyek lain bisa terancam 
dan memperburuk iklim investasi migas,” tandasnya.

TARGET LIfTING MINyAK DICAPAI JUNI 2010
Jakarta (Investor Daily) – Target realisasi produksi 

(lifting) minyak bumi sebesar 965 ribu barel per hari 
(bph) sesuai APBN 2010 akan dicapai mulai Juni tahun 
ini. Sementara itu, Kementerian ESDM memperkirakan 
realisasi produksi (lifting) minyak bumi sebesar 1 juta 
bph mulai tahun 2012. Hal itu dikatakan pengamat migas 
dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ruddi Rubiandini. 
Berdasarkan analisis produksi selama empat bulan terakhir 
(Januari-April) 2010 yang dilakukannya, lifting pesimis 
sebesar 938 ribu mbpod pada 5 Maret, sedangkan lifting 
optimis terjadi pada 1 Februari 2010 sebesar 994 ribu bph. 
Sementara itu, lifting rata-rata per hari mencapai 044 ribu 
bph pada Januari, 917 ribu bph pada Maret, dan 973 ribu 
bph pada April.

MOBIL TAHUN 2000 KE ATAS BAKAL DILARANG 
PAKAI BBM BERSUBSIDI

Jakarta (Investor Daily) – Kementerian ESDM sedang 
menyusun opsi penghentian subsidi bahan bakar minyak 
(BBM) bagi mobil keluaran di atas tahun 2000. Opsi ini akan 
melibatkan kepolisian. Kelak, setiap mobil yang memiliki 
stiker akan dikenakan harga nonsubsidi. Untuk mekanisme 
implementasinya masih dalam pembahasan. “Dulu pernah 
diwacanakan pakai smart card, tapi ribet. Yang ini kami 
usulkan diantaranya opsi susidi tertutup, yang ditujukan 
penghapusan subsidi bagi mobil di atas tahun 2000,” 
kata Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo. 
Rencana ini, merupakan bagian dari upaya pemerintah 
mengurangi subsidi BBM pada 2011. Beban anggaran 
akan berkurang dengan upaya menurunkan subsidi, 
yang diantaranya dengan menghapus subsidi bagi mobil 
mewah. Bagi Kementerian ESDM, kebijakan ini merupakan 
satu pilihan, seiring dengan upaya pemerintah untuk 
memangkas subsidi. Sedangkan untuk subsidi tertutup 
akan diimplementasikan dengan cara pemberian subsidi 
bagi mobil angkutan umum yang berpelat kuning.

PRODUKSI MINyAK 2010 BISA 965 RIBU BAREL PER 
HARI

Jakarta (Neraca) – Tim Pengawasan Peningakatan 
Produksi Minyak dan Gas Bumi (TP3M) mengungkapkan, 
produksi minyak pada 2010 bisa mencapai 965 ribu 
barel per hari (Bph). “Berdasarkan perhitungan, produksi 
pesimistis 2010 mencapai 938 ribu barel per hari dan 
optimistis 994 ribu (bph). Secara rata-rata 2010 diperkirakan 
mencapai 970 ribu bph. Dengan demikian, target 965.000 
bph cukup realistis,” kata Anggota TP3M Rudi Rubiandini. 
Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita 
Legowo mengatakan pihaknya akan mendorong BP Migas 
mencapai produksi 965 ribu barel per hari. “Kalaupun 
gagal ya 960 ribu barel per hari,” katanya. Menurutnya, 
pemerintah akan melakukan upaya guna mencapai target 
965 ribu bph yakni peningkatan produksi Pertamina EP, 
Lapangan Banyuurip, dan mena han penurunan produksi 
PT Chevron Pacifik Indonesia.MPNDJ

JAKARTA – Untuk men-
jalankan bisnis secara disiplin 
selain mengimplementasikan 
MySAp harus juga melakukan 
sistem stockist dan Pertamina 
Clean. Karena dengan di-
siplin akan memudahkan 
menjalankan bisnis tersebut. 
Demikian disampaikan Di-
rektur Umum Waluyo, pa da 
Forum Komunikasi Penga-
daan Barang dan Jasa, Senin 
(8/3).

Lebih lanjut Waluyo men-
jelaskan tujuan dilakukannya 
forum in i  adalah untuk 
mem buat alignment fungsi-
fungsi pengadaan di seluruh 
Pertamina agar masing-ma-
sing unit pengadaan ada 
komunikasi, misalnya ada 
best practice sehingga bisa 
diterapkan pada fungsi lain 
yang belum melaksanakan.  
Selain itu, di forum ini juga 
disampaikan hal-hal baru yang 
telah dicapai oleh Pertamina 
terutama mengenai tracking 
pembayaran melalui web, 
kemudian pembuatan PO 
melalui web sangat membantu 
di dalam proses input ke 
dalam SAP.

Menurut Waluyo, dengan 
ada forum merupakan ko-
munikasi awal tentang pro-

gram besar Pertamina yang 
rencananya akan membuat 
stockist atau sebuah integrasi 
fungsi pengadaan untuk 
hal-hal yang sifatnya besar 
yang bisa dikerjakan oleh 
seluruh fungsi pengadaan dan  
diharapkan menjadi sebuah 
koordinasi yang bagus. 

“Pengadaan tidak terpusat 
tetapi terintegrasi. Ini berbeda 
yang dimaksud terintegrasi 
adalah programnya itu se-
cara bersamaan, tetapi ekse-
kusinya tetap di fungsi di 
direktorat masing-masing,” 
ujar Waluyo.

Untuk sistem stockist, 
lanjut Waluyo, yaitu konteks-
nya adalah apabila ada ba-
rang-barang yang serupa 
maka barang-barang itu bisa 
diadakan secara bersama. 
Tetapi buakan ditimbun dalam 
gudang melainkan menjalin 
hubungan yang sudah ada 
dengan vendor, kemudian 
ven dor tersebut dikontrak 
dan ketika dibutuhkan tinggal 
pesan.

“Jadi masing-masing te tap 
pada kondisi saat ini, untuk 
barang-barang tertentu yang 
dibutuhkan dan itu bisa dibuat 
barang stockist kita akan 
menjalin hubungan dengan 

vendor dengan pemilihan 
yang baik sesuai dengan 
SK pengadaan barang yang 
berlaku, kemudian setelah 
adanya komitmen pada saat 
dibutuhkan tinggal membuat 
VO nya,” paparnya.

Sementara itu Manajer 
e-Procurement Pertamina 
Muhadi, menjelaskan bahwa 
fungsi pengadaan Pertamina 
mempunyai standar service 
level agreement. Jadi fungsi 
pengadaan mempunya i 
tang  gung jawab memberikan 
pelayanan kepada user berapa 
lama dapat mengadakan 
barang dan jasa ini.  “Misalnya 
untuk penunjukkan langsung 
kita membutuhkan waktu 
satu minggu, kemudian untuk 
pemilihan langsung kita butuh 

waktu tiga minggu, sedangkan 
kalau pelelangan kita bisa 
sampai dengan 60 hari. Itu 
merupakan angka-angka yang 
disepakati kontrak antara 
fungsi pengadaan dengan 
user,” ujarnya. 

“Namun demikian ki ta 
ingin meningkatkan pro-
fesionalisme ini dengan mem-
percepat kondisi ini. Bisa 
jadi suatu saat kita tunjuk 
langsung bisa kurang dari 
satu minggu  dan seterusnya. 
Dengan model-model  stockist 
maka kita akan memudahkan 
pengadaan ini. Kita sekali 
membuat proses pengadaan 
kemudian hanya membuat 
VO dan ini waktunya hanya 
bisa sangat pendek,” papar 
Muhadi.MPNDJ
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RU IV Jalin 
Silaturahmi 
dengan Nelayan 
Cilacap

BERITA KITA

PLAJU  GM RU III Ardhy 
N Mokobombang pada 14 
April 2010 membuka secara 
resmi Workshop Contractor 
Safety Management System 
(CSMS) Angkatan I bagi 
para Pimpinan dan Direktur 
Kontraktor Jasa di lingkungan 
RU III. Acara berlangsung di 
HSE Training Center Sungai 
Gerong.

Ardhy N Mokobombang 
dalam sambutannya me-
nga takan, program pelak-
sanaan workshop CSMS 
untuk pimpinan kontraktor 
di lingkungan RU III ini me-
ru pakan tindak lanjut pro-
gram perusahaan dalam 
mem be r i kan  l andasan 
pe  ngetahuan tentang im-
plementasi CSMS. “Sehingga  
pimpinan kontraktor da pat 
mengenal Sistem Mana-
jemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Lindungan 
Lingkungan (SMK3LL) dan 
melakukan pembenahan 
di perusahaannya masing-
masing serta memenuhi 
per syaratan CSMS,” ujar 

RU III Adakan Workshop Contractor 
Safety Management System

Ardhy.
Dikatakan Ardhy, per-

aturan dan pengawasan 
di  b idang Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) 
semakin ketat, sehingga 
diper lukan pemahaman 
yang lebih baik bagi semua 
pihak termasuk kontraktor 
sebagai partnership bisnis 
perusahaan. “Perlakuan sa-
fety dalam area kilang sama, 
baik bagi pekerja Pertamina 
maupun pekerja kontraktor,” 
tegas Ardhy.

Pelaksanaan workshop 
merupakan bentuk nyata 
ko mitmen RU III Plaju dalam 
menerapkan K3, diharapkan 
dapat meningkatkan standard 
keselamatan pada praktek 
pelaksanaan kerja kontraktor/
rekanan serta mempercepat 
perguliran CSMS di Pertamina 
RU III.

Penerapan CSMS un-
tuk memenuhi peraturan 
pemerintah dan diharapkan 
dapat meningkatkan kemam-
puan kontraktor lokal dalam 
menghadapi persaingan 

global, mengurangi dampak 
negatif untuk mencegah 
kerugian perusahaan, me-
ningkatkan kepedulian dan 
kesadaran kontraktor da-
lam penanganan Health 
Sa fety Environment (HSE), 
sehingga kecelakaan kerja 
dapat dicegah.

Peserta workshop bisa 
memahami, betapa strategis 
dan pentingnya menjamin 
keselamatan, kesehatan kerja 
dan lindungan lingkungan 
di setiap lini, sehingga da-
pat  tu ru t  berkont r ibus i 
mem     per tahankan prestasi 
perusahaan. ”Mudah-mudah-
an prestasi yang sudah di raih 
perusahaan, dapat diper ta-

hankan dan terus mening kat 
pada tahun-tahun menda-
tang,” demikian harap GM.

Workshop berlangsung 
se lama 8 angkatan, dari 14 
April - 11 Mei 2010 diikuti 240 
orang dari 225 perusahaan 
di lingkungan RU III. 

Materi dan metode yang 
diberikan meliputi ceramah, 
diskusi dan study kasus, 
sedangkan instruktur berasal 
dari pekerja RU III dan dari 
Disnaker Kota Palembang.

Hadir pada acara ter-
sebut Tim Manajemen RU 
III, para instruktur, segenap 
pimpinan perusahaan di 
ling kungan RU III serta un-
dangan lainnya.MPRUIII

Workshop HSE IIP :  Produksi Harus 
Sejalan dengan Safety
SEMARANG – Sejumlah 
ins iden yang menimpa 
per usahaan pada awal ta-
hun 2010 memacu mana-
jemen Pertamina untuk me-
ningkatkan implementasi 
aspek Health Safety and 
Environment (HSE) di setiap 
kegiatan operasi bisnisnya. 
Sebagai salah satu bentuk 
komitmen tersebut, HSE Pms 
& Niaga menggelar Workshop 
HSE Implementation Impro-
vement Program (HSE IIP) 
pada 7 – 9 April 2010 lalu 
be kerjasama dengan HSE 
Korporat.

Bertempat di Kantor Unit 
Pemasaran Jawa bagian 
Tengah (JBT) dan Ruang 
Fastron Instalasi Pengapon, 
Semarang, workshop ini 
dihadiri oleh perwakilan 
HSE M&T dar i  se luruh 
area. Acara yang dibuka 
oleh GM Pemasaran BBM 
Retail Region IV Supriyanto 
DH ini membahas berbagai 
isu implementasi aspek 
HSE, mulai dari identifikasi 
penyebab perilaku ketidak-
patuhan hingga hal-hal detail 
seperti teknik mengintervensi 
yang benar.

Intervensi khususnya 
dalam aspek HSE memer-
lukan teknik-teknik tertentu 
agar tidak bersifat menggurui. 
Tujuannya supaya dapat 
mengubah perilaku tidak 
patuh orang yang diintervensi. 
Sebelum melakukan pen-
dalaman seputar teknik in-
tervensi, peserta juga dibe-
rikan pemahaman tentang 
pentingnya melakukan iden-
tifikasi penyebab seseorang 
tidak patuh berperilaku aman, 
misalnya ketidakpatuhan 
me makai alat pelindung 
diri (APD). Pemantauan di 
lapangan mengenai jumlah 
perilaku pekerja yang safe 
dan unsafe juga menjadi 
da sar untuk memperketat 
penerapan aspek HSE di 
lokasi kerja.

W o r k s h o p  t e r s e b u t 
dimu lai dengan sesi  Vision 
Al ignment Management 
yang disampaikan oleh 
VP HSE Korporat Ismet 
Somad.  Penerapan aspek 
HSE tidak bisa dilepaskan 
dari komitmen manajemen, 
Proses alignment diperlukan 
agar seluruh manajemen 
mempunyai kesamaan  visi 

dan strategi yang benar ten-
tang penerapan aspek HSE 
sehingga tujuan penerapan 
dapat tercapai.  

“Produksi harus sejalan 
dengan safety. Satu insiden 
saja terjadi maka kepercayaan 
publik terhadap kompetensi 
Pertamina sebagai pelaksana 
produksi migas dari hulu 
sam pai hilir akan hilang,” 
jelas Ismet.

Mayoritas pekerja di lo-
kasi, tambah Ismet, adalah 
kontraktor dan sebagian 
besar kecelakaan kerja ter-
jadi pada mereka. Untuk 
mengurangi risiko itu, seluruh 
fung si  harus solid dalam 
me nerapkan aspek HSE, 
mulai dari tingkat korporat di 
kantor pusat hingga ke lokasi 
baik depot, instalasi, maupun 

kantor unit.
HSE IIP sendiri merupa-

kan salah satu dari empat 
breakthrough project (BTP) 
Fungsi HSE. Ada beberapa 
lokasi yang menjadi pilot 
pro ject HSE IIP. Salah sa-
tunya adalah Depot Pe-
ngapon yang menjadi pi-
lot project HSE IIP untuk 
Direktorat Pemasaran & 
Nia ga. Adapun BTP lainnya 
adalah Contractor Safety 
Management System (CS-
MS), Peningkatan PROPER, 
dan Optimalisasi Peran 
Kesehatan Kerja.

Pada kesempatan terse-
but, VP Business Support 
Achmad Mizan menyerahkan 
cinderamata kepada Ismet 
yang akan memasuki MPPK 
per 12 April 2010.MPUPMS IV

Fo
to

 : 
R

U
III

Fo
to

 : 
P

M
S

 R
E

G
. I

V

PURWOKERTO  Membina hubungan baik dengan 
sta ke hol ders-nya terus dilakukan RU IV Cilacap agar 
terjalin kerjasama yang baik pula. Salah satu upaya yang 
dilakukan baru-baru ini adalah acara “Sambung Rasa” 
dengan masyarakat nelayan Cilacap yang berlangsung 
di Baturaden Purwokerto (20/3). 

Acara sambung rasa yang digagas oleh Public 
Relation RU IV Cilacap ini merupakan salah satu sarana 
komunikasi Pertamina RU IV dengan masyarakat nelayan 
Cilacap yang sama-sama pengguna perairan Cilacap, 
baik sebagai sarana transportasi bagi kapal-kapal 
Pertamina maupun sebagai sumber mata pencaharian 
bagi nelayan.

Public Relations Section Head RU IV Kurdi Susanto 
mengungkapkan  wujud kepedulian yang selama ini 
te lah dilakukan Pertamina dalam menjalin kerjasama 
de ngan nelayan, yakni melalui program Corporate 
Social Res ponsibility (CSR).  Selain membangunkan 
Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sarana tambatan perahu, 
bantuan perahu fiber bagi nelayan lepas, RU IV juga ber-
partisipasi pada setiap kegiatan  yang digelar nelayan. 
Termasuk memberikan  salah satu solusi bagi nelayan 
dalam  menga tasi masa paceklik bila tidak melaut.  
Dengan adanya solusi seperti kegiatan budi daya ikan 
lele, budi daya ikan gurami maupun budi daya kepiting  
ini diharapkan nelayan Cilacap tidak hanya bergantung 
pada mata pencaharian sebagai nelayan saja.

Sumarja salah satu Ketua kelompok nelayan 
Kelurahan Kutawaru-Cilacap Tengah kini telah berhasil 
membawa anggotanya memiliki pendapatan di kala 
musim paceklik, yaitu dengan melakukan budidaya 
kepiting.

“Berkat bantuan dari Pertamina kepada nelayan, 
baik melalui modal, keterampilan, maupun pemasaran 
budidaya kepiting, kini kami bisa berhasil,  dan  istilah 
musim paceklik bagi nelayan Kutawaru sudah tidak ada 
lagi, ujar Sumarja saat memberikan testimoninya.

Pada kesempatan tersebut Kurdi juga mengajak 
nela yan untuk saling bersinergi, bersimbiosis mutualisme 
dan bahu membahu dalam kegiatan sehari-hari termasuk 
dalam menjaga kilang RU IV yang memasok 60 persen 
BBM untuk pulau Jawa sekaligus sebagai obyek vital 
nasional yang harus dilindungi.  

Hadir pada acara tersebut Ketua Himpunan Nelayan 
Seluruh Indonesia (HNSI) Atas Munandar, Ketua KUD 
Mino Saroyo Untung Wijayanto, Ketua Persatuan 
Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Paijan, 
dan sekitar 43 Ketua Rukun Nelayan yang ada di Cilacap.
MPRU IV
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RU IV Jalin 
Silaturahmi 
dengan Nelayan 
Cilacap

BERITA KITA

PLAJU  GM RU III Ardhy 
N Mokobombang pada 14 
April 2010 membuka secara 
resmi Workshop Contractor 
Safety Management System 
(CSMS) Angkatan I bagi 
para Pimpinan dan Direktur 
Kontraktor Jasa di lingkungan 
RU III. Acara berlangsung di 
HSE Training Center Sungai 
Gerong.

Ardhy N Mokobombang 
dalam sambutannya me-
nga takan, program pelak-
sanaan workshop CSMS 
untuk pimpinan kontraktor 
di lingkungan RU III ini me-
ru pakan tindak lanjut pro-
gram perusahaan dalam 
mem be r i kan  l andasan 
pe  ngetahuan tentang im-
plementasi CSMS. “Sehingga  
pimpinan kontraktor da pat 
mengenal Sistem Mana-
jemen Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Lindungan 
Lingkungan (SMK3LL) dan 
melakukan pembenahan 
di perusahaannya masing-
masing serta memenuhi 
per syaratan CSMS,” ujar 

RU III Adakan Workshop Contractor 
Safety Management System

Ardhy.
Dikatakan Ardhy, per-

aturan dan pengawasan 
di  b idang Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) 
semakin ketat, sehingga 
diper lukan pemahaman 
yang lebih baik bagi semua 
pihak termasuk kontraktor 
sebagai partnership bisnis 
perusahaan. “Perlakuan sa-
fety dalam area kilang sama, 
baik bagi pekerja Pertamina 
maupun pekerja kontraktor,” 
tegas Ardhy.

Pelaksanaan workshop 
merupakan bentuk nyata 
ko mitmen RU III Plaju dalam 
menerapkan K3, diharapkan 
dapat meningkatkan standard 
keselamatan pada praktek 
pelaksanaan kerja kontraktor/
rekanan serta mempercepat 
perguliran CSMS di Pertamina 
RU III.

Penerapan CSMS un-
tuk memenuhi peraturan 
pemerintah dan diharapkan 
dapat meningkatkan kemam-
puan kontraktor lokal dalam 
menghadapi persaingan 

global, mengurangi dampak 
negatif untuk mencegah 
kerugian perusahaan, me-
ningkatkan kepedulian dan 
kesadaran kontraktor da-
lam penanganan Health 
Sa fety Environment (HSE), 
sehingga kecelakaan kerja 
dapat dicegah.

Peserta workshop bisa 
memahami, betapa strategis 
dan pentingnya menjamin 
keselamatan, kesehatan kerja 
dan lindungan lingkungan 
di setiap lini, sehingga da-
pat  tu ru t  berkont r ibus i 
mem     per tahankan prestasi 
perusahaan. ”Mudah-mudah-
an prestasi yang sudah di raih 
perusahaan, dapat diper ta-

hankan dan terus mening kat 
pada tahun-tahun menda-
tang,” demikian harap GM.

Workshop berlangsung 
se lama 8 angkatan, dari 14 
April - 11 Mei 2010 diikuti 240 
orang dari 225 perusahaan 
di lingkungan RU III. 

Materi dan metode yang 
diberikan meliputi ceramah, 
diskusi dan study kasus, 
sedangkan instruktur berasal 
dari pekerja RU III dan dari 
Disnaker Kota Palembang.

Hadir pada acara ter-
sebut Tim Manajemen RU 
III, para instruktur, segenap 
pimpinan perusahaan di 
ling kungan RU III serta un-
dangan lainnya.MPRUIII

Workshop HSE IIP :  Produksi Harus 
Sejalan dengan Safety
SEMARANG – Sejumlah 
ins iden yang menimpa 
per usahaan pada awal ta-
hun 2010 memacu mana-
jemen Pertamina untuk me-
ningkatkan implementasi 
aspek Health Safety and 
Environment (HSE) di setiap 
kegiatan operasi bisnisnya. 
Sebagai salah satu bentuk 
komitmen tersebut, HSE Pms 
& Niaga menggelar Workshop 
HSE Implementation Impro-
vement Program (HSE IIP) 
pada 7 – 9 April 2010 lalu 
be kerjasama dengan HSE 
Korporat.

Bertempat di Kantor Unit 
Pemasaran Jawa bagian 
Tengah (JBT) dan Ruang 
Fastron Instalasi Pengapon, 
Semarang, workshop ini 
dihadiri oleh perwakilan 
HSE M&T dar i  se luruh 
area. Acara yang dibuka 
oleh GM Pemasaran BBM 
Retail Region IV Supriyanto 
DH ini membahas berbagai 
isu implementasi aspek 
HSE, mulai dari identifikasi 
penyebab perilaku ketidak-
patuhan hingga hal-hal detail 
seperti teknik mengintervensi 
yang benar.

Intervensi khususnya 
dalam aspek HSE memer-
lukan teknik-teknik tertentu 
agar tidak bersifat menggurui. 
Tujuannya supaya dapat 
mengubah perilaku tidak 
patuh orang yang diintervensi. 
Sebelum melakukan pen-
dalaman seputar teknik in-
tervensi, peserta juga dibe-
rikan pemahaman tentang 
pentingnya melakukan iden-
tifikasi penyebab seseorang 
tidak patuh berperilaku aman, 
misalnya ketidakpatuhan 
me makai alat pelindung 
diri (APD). Pemantauan di 
lapangan mengenai jumlah 
perilaku pekerja yang safe 
dan unsafe juga menjadi 
da sar untuk memperketat 
penerapan aspek HSE di 
lokasi kerja.

W o r k s h o p  t e r s e b u t 
dimu lai dengan sesi  Vision 
Al ignment Management 
yang disampaikan oleh 
VP HSE Korporat Ismet 
Somad.  Penerapan aspek 
HSE tidak bisa dilepaskan 
dari komitmen manajemen, 
Proses alignment diperlukan 
agar seluruh manajemen 
mempunyai kesamaan  visi 

dan strategi yang benar ten-
tang penerapan aspek HSE 
sehingga tujuan penerapan 
dapat tercapai.  

“Produksi harus sejalan 
dengan safety. Satu insiden 
saja terjadi maka kepercayaan 
publik terhadap kompetensi 
Pertamina sebagai pelaksana 
produksi migas dari hulu 
sam pai hilir akan hilang,” 
jelas Ismet.

Mayoritas pekerja di lo-
kasi, tambah Ismet, adalah 
kontraktor dan sebagian 
besar kecelakaan kerja ter-
jadi pada mereka. Untuk 
mengurangi risiko itu, seluruh 
fung si  harus solid dalam 
me nerapkan aspek HSE, 
mulai dari tingkat korporat di 
kantor pusat hingga ke lokasi 
baik depot, instalasi, maupun 

kantor unit.
HSE IIP sendiri merupa-

kan salah satu dari empat 
breakthrough project (BTP) 
Fungsi HSE. Ada beberapa 
lokasi yang menjadi pilot 
pro ject HSE IIP. Salah sa-
tunya adalah Depot Pe-
ngapon yang menjadi pi-
lot project HSE IIP untuk 
Direktorat Pemasaran & 
Nia ga. Adapun BTP lainnya 
adalah Contractor Safety 
Management System (CS-
MS), Peningkatan PROPER, 
dan Optimalisasi Peran 
Kesehatan Kerja.

Pada kesempatan terse-
but, VP Business Support 
Achmad Mizan menyerahkan 
cinderamata kepada Ismet 
yang akan memasuki MPPK 
per 12 April 2010.MPUPMS IV
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PURWOKERTO  Membina hubungan baik dengan 
sta ke hol ders-nya terus dilakukan RU IV Cilacap agar 
terjalin kerjasama yang baik pula. Salah satu upaya yang 
dilakukan baru-baru ini adalah acara “Sambung Rasa” 
dengan masyarakat nelayan Cilacap yang berlangsung 
di Baturaden Purwokerto (20/3). 

Acara sambung rasa yang digagas oleh Public 
Relation RU IV Cilacap ini merupakan salah satu sarana 
komunikasi Pertamina RU IV dengan masyarakat nelayan 
Cilacap yang sama-sama pengguna perairan Cilacap, 
baik sebagai sarana transportasi bagi kapal-kapal 
Pertamina maupun sebagai sumber mata pencaharian 
bagi nelayan.

Public Relations Section Head RU IV Kurdi Susanto 
mengungkapkan  wujud kepedulian yang selama ini 
te lah dilakukan Pertamina dalam menjalin kerjasama 
de ngan nelayan, yakni melalui program Corporate 
Social Res ponsibility (CSR).  Selain membangunkan 
Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sarana tambatan perahu, 
bantuan perahu fiber bagi nelayan lepas, RU IV juga ber-
partisipasi pada setiap kegiatan  yang digelar nelayan. 
Termasuk memberikan  salah satu solusi bagi nelayan 
dalam  menga tasi masa paceklik bila tidak melaut.  
Dengan adanya solusi seperti kegiatan budi daya ikan 
lele, budi daya ikan gurami maupun budi daya kepiting  
ini diharapkan nelayan Cilacap tidak hanya bergantung 
pada mata pencaharian sebagai nelayan saja.

Sumarja salah satu Ketua kelompok nelayan 
Kelurahan Kutawaru-Cilacap Tengah kini telah berhasil 
membawa anggotanya memiliki pendapatan di kala 
musim paceklik, yaitu dengan melakukan budidaya 
kepiting.

“Berkat bantuan dari Pertamina kepada nelayan, 
baik melalui modal, keterampilan, maupun pemasaran 
budidaya kepiting, kini kami bisa berhasil,  dan  istilah 
musim paceklik bagi nelayan Kutawaru sudah tidak ada 
lagi, ujar Sumarja saat memberikan testimoninya.

Pada kesempatan tersebut Kurdi juga mengajak 
nela yan untuk saling bersinergi, bersimbiosis mutualisme 
dan bahu membahu dalam kegiatan sehari-hari termasuk 
dalam menjaga kilang RU IV yang memasok 60 persen 
BBM untuk pulau Jawa sekaligus sebagai obyek vital 
nasional yang harus dilindungi.  

Hadir pada acara tersebut Ketua Himpunan Nelayan 
Seluruh Indonesia (HNSI) Atas Munandar, Ketua KUD 
Mino Saroyo Untung Wijayanto, Ketua Persatuan 
Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Paijan, 
dan sekitar 43 Ketua Rukun Nelayan yang ada di Cilacap.
MPRU IV
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INDRAMAyU  Sebagai ben-
tuk kepedulian perusahaan 
terhadap kegiatan Corporate 
Social Responsibility (CSR), 
RU VI berpartisipasi menjadi 
tuan rumah Rapat Koordinasi 
Forum Komunikasi CSR 
se-Ciayumajakuning  yang 
diselenggarakan di Gedung 
Pertemuan ”Patra Ayu”, Kom-
perta-Bumi Patra, Indramayu, 
(18/3).

Pada kesempatan ter-
sebut hadir Kepala Badan 
Koordinasi Pemerintahan & 
Pembangunan (Bakor pem-
bang) Wilayah III Jawa Barat, 
GM RU VI Dadik Pribadi, serta 
peserta Rakor yang terdiri dari 
BUMN/ BUMD, Perbankan di 
wilayah Ciayumajakuning 
(Cirebon-Indramayu-Maja-
leng ka-Kuningan). 

GM RU VI Balongan Da-
dik Pribadi menyambut baik 
diselenggarakannya Rakor 
ini. “Merupakan penghargaan 
bagi RU VI Balongan ditunjuk 
sebagai tuan rumah Rakor 
Forum Komunikasi CSR 
se-Ciayumajakuning ini,” 
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BALIKPAPAN  Untuk se-
makin meningkatkan hu-
bungan industrial antara pe-
kerja dan perusahaan,RU 
V Balikpapan mengadakan 
Pembekalan Lembaga Kerja 
Sama (LKS) Bipartit di Ruang 
Solar RU V, yang dihadiri 
oleh jajaran Manajemen dan 
perwakilan Serikat Pekerja, 
dengan mengundang Dinas 
Tenaga Kerja Balikpapan, 
(7/4).

Dalam sambutannya, 
GM RU V Iriawan Yulianto 
mengatakan bahwa pembe-
kalan ini sangat diperlukan agar 
dapat memberi pencerahan 
mengenai LKS Bipartit antara 
tim manajemen dan pekerja. 

“Saya harapkan tercipta ko-
munikasi melalui LKS Bipartit 
yang baik, sehingga dapat 
selaras dengan Visi dan Mi-
si Perusahaan,” pungkas 
Iriawan lebih lanjut.

Pembekalan diberikan 
oleh Kepala Dinas Tenaga 
Kerja Balikpapan Tara Aloante 
dan Kepala Bagian Hubungan 
Industrial – Dinas Tenaga 
Kerja Balikpapan Asni W. 

Dalam presentasinya, Asni 
W menekankan perlunya ada 
hubungan yang harmonis an-
tara pekerja dan pengusaha 
di dalam perusahaan. “Tu-
juan LKS Bipartit untuk men-
ciptakan hubungan industri 
yang harmonis, dinamis, dan 

berkeadilan di perusahaan, 
de ngan hasil akhir berupa 
sa  ran ataupun rekomendasi,” 
ujar Asni.

Adapun LKS Bipartit se-
perti dijelaskan dalam Per. 
Menakertrans Nomor PER.32/
MEN/XII/2008 merupakan 
forum komunikasi dan kon-
sultasi mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan hubungan 
industri di satu perusahaan. 
Anggotanya te rd i r i  da-
ri pengusaha dan serikat 
pekerja/serikat buruh yang 
sudah tercatat di instansi yang 
bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan atau unsur 
pekerja/buruh.MPRUV

Sinergi Program CSR se-Ciayumajakuning
ujarnya.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
ter sebut, GM RU VI juga 
mempresentasikan program-
program CSR RU VI  seba-
gai upaya perusahaan me-
nun jukkan kepeduliannya 
kepada masyarakat sekitar 
wilayah operasinya.  Dadik 
juga berharap agar forum 
komunikasi CSR ini dapat 
mencapai sasarannya de-
ngan tepat dan  memberi kan 
kontribusi pada pengem-
bangan program-program 
CSR yang bermutu. 

GM RU VI  Dadik Pribadi 
juga menyerahkan bantuan 
secara simbolis Motor Pintar 
kepada Kelompok Kerja 
Per  pus takaan dan In Focus 
kepada Kelompok Tani Ne-
la yan Andalan (KTNA) Ke-
camatan Balongan. 

Sementara Kepala Bakor-
pembang Wil. III Propinsi 
Jawa Barat Ano Sutrisno 
menilai bahwa implementasi 
program CSR RU VI Balongan 
sudah baik dan lengkap. 
“Saya berharap perusahaan-

perusahaan yang ada di 
Ci  ayu  majakuning dapat 
mencontoh implementasi 
CSR yang dilakukan oleh  RU 
VI Balongan,” tegasnya.

 Ano Sutrisno juga me-
negaskan kegiatan Rakor 
CSR 2010 Ciayumajakuning 
ini bertujuan membentuk 
Or ganisasi CSR Ciayuma-
jakuning, terdiri dari BUMN-
BUMND di Ciayumajakuning. 
Forum ini akan menjadi wadah 
bagi para pelaku praktisi CSR 
di perusahaannya masing-
ma sing dalam upaya untuk 
sinkronisasi bentuk CSR yang 
akan dii implementasikan 
dan diterapkan kepada ma-

syarakat, juga menghindari 
terjadi overlap kegiatan. 
Dengan organisasi ini di-
ha  rapkan dapat terjalin ko-
munikasi yang baik dan 
sha ring experience dalam 
menelurkan program-pro-
gram CSR unggulan yang 
terintegrasi di antara para 
nggota organisasi  CSR 
Ciayumajakuning ini.

Dalam Rakor ini dibentuk 
Struktur Organisasi CSR 
se-Ciayumajakuning, serta 
presentasi Pencerahan ten-
tang CSR yang disampaikan 
oleh Suwandi dari CFCD 
Jakarta.MPRUVI
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CILACAP  Perubahan budaya kerja dari yang kurang 
safety menjadi lebih safety memang memerlukan biaya 
yang cukup besar dan diperlukan komitmen bersama 
baik pekerja maupun mitra kerja. Setiap komponen 
pekerja memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam 
aspek safety. Demikian diungkapkan Pjs HSE Manager 
Gatot Pratomo pada saat membuka pelatihan aspek HSE 
untuk mitra kerja di gedung Diklat RU IV pada tanggal 
5 April 2010.

Lebih jauh Gatot Pratomo kembali mengajak kepada 
peserta untuk patuh terhadap peraturan dalam hal 
penggunaan APD di area kerja. Pelatihan ini bertujuan 
untuk mengingatkan kembali kepada mitra kerja mengenai 
bahaya di area kerja dan tentunya untuk meningkatkan 
budaya K3 di kalangan mitra kerja.

Pelatihan yang diikuti oleh 30 perwakilan dari seluruh 
fungsi ini berlangsung selama 1 hari dengan pembicara 
dari HSE. Rencananya pelatihan akan dilaksanakan 
sebanyak 15 angkatan selama tahun 2010.MPRUIV

Pelatihan Aspek 
HSE untuk Mitra 
Kerja RU IV Cilacap

MALANG  Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 
profesionalisme guru khususnya guru sekolah dasar 
harus terus ditingkatkan. Upaya-upaya peningkatan 
tersebut harus diwujudkan melalui peran berbagai pihak. 
Seperti peran pemerintah, lembaga pendidikan, maupun 
masyarakat sekitar. Dalam menjawab tuntutan terhadap 
peningkatan mutu guru tersebut, perlu diadakan suatu 
pelatihan dalam jabatan (in service training). Hal ini 
dimaksudkan agar peran guru lebih dapat bertindak aktif, 
kreatif, imajinatif, berinisiatif dan bertanggung jawab.

Melalui dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
(PKBL) Pertamina yang bekerja sama dengan Universitas 
Negri Malang telah berhasil mewujudkan cita-cita 
tersebut. Melakukan kegiatan “Pemberdayaan 1000 Guru 
melalui Program Peningkatan Kualitas Guru terintegrasi 
dengan Lesson Study”. Dan untuk memantapkan profe-
sional guru, pelatihan ini dilakukan terpadu dengan 
kegiatan di sekolah. Direktur Keuangan Pertamina M. 
Afdal Bahaudin mengatakan salah satu tujuan dalam 
program ini adalah membentuk sistem pembinaan mutu 
guru profesional secara berkelanjutan dan peningkatan 
kualitas berfikir dengan peningkatan pendidikan. Melalui 
Program Bina Lingkungan, Pertamina telah melakukan 
berbagai kegiatan dengan tujuan peningkatan mutu pen-
didikan yang antara lain melakukan renovasi sekolah 
se hingga membuat suasana belajar dan mengajar 
men jadi nyaman dan kondusif. Selama 2010 sebanyak 
150 sekolah telah direnovasi disamping mengadakan 
pelatihan-pelatihan.

TEQIP ini dipersiapkan dan dilaksanakan untuk 1000 
guru Sekolah Dasar yang berasal dari lima provinsi (Jawa 
Timur, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Nusa 
Tenggara Barat), yang terdiri dari 15 Kabupaten dan 18 
kecamatan. Bidang studi yang dilatih, yaitu Matematika, 
Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia. 

Menurut Rektor Universitas Negri Malang, Prof.
Dr.H.Suparno, pendekatan pengembangan sel berlanjut 
merupakan pendekatan yang di pandang cocok. Dengan 
pendekatan tersebut, ditempuh dua tahap dan alur 
pelatihan, yakni pelatihan TOT dan Desiminasi Pelatihan 
Guru. Setiap tahap itu memiliki alur dan mekanisme 
pengembangan sel berlanjut sehingga semua target 
pelatihan terjangkau. Pelatihan ini melibatkan 108 guru 
calon pelatih dan 18 pengawas. Dengan demikian, 
jumlah peserta TEQIP adalah 1096 orang dengan rincian 
972 guru terlatih, 108 guru pelatih, dan 18 pengawas 
dengan jenjang waktu mulai 5 Januari - 15 Desember 
2010.MPPKBL

In-Service Training  
1000 Guru SD

SURABAyA  Pertamina selaku mitra dari TNI Angkatan 
Laut menyelenggarakan pelatihan teknis kepada para kadet 
Akademi Angkatan Laut (AAL)  Korps Suplai, (12-14/4). Dalam 
pelatihan kali ini, para kadet AAL diberi kesempatan untuk 
mendapat berbagai informasi mengenai bisnis dan produk-
produk Pertamina, terkait dengan bidang pekerjaan mereka 
sebagai Korps Suplai nantinya. Pelatihan tersebut khususnya 
mengenai unit bisnis Industri Marine, BBM Retail, Pelumas, 
dan Gas Domestik.

Selama 2 hari pertama, pelatihan diikuti oleh seluruh kadet 
AAL melalui sesi classroom yang diselenggarakan di Ruang 
Pertamax Lantai III, Kantor Menara Pertamina.  Setelah itu, 
kadet AAL berkesempatan mengunjungi Instalasi Surabaya 

Group. Di sana, para kadet dapat meilhat langsung bagaimana 
proses distribusi BBM. Tidak hanya itu, kunjungan dilanjutkan 
ke Lube Oil Blending Plant (LOBP) di Gresik. Dengan antusias 
para kadet diberi pengetahuan mengenai teknologi terbaru 
LOBP yang sekarang ini merupakan teknologi tercanggih di 
Asia Tenggara. Mereka juga dapat melihat langsung proses 
pengemasan pelumas untuk kemudian didistribusikan kepada 
masyarakat. 

Melalui pelatihan ini diharapkan kadet AAL tersebut dapat 
memahami bisnis dan produk-produk Pertamina dengan baik. 
Dengan demikian hubungan antara TNI AL dan Pertamina 
semakin terjalin dengan baik, terutama dalam pengadaan BBM 
dan produk-produk Pertamina lainnya.MPPMS REG. V
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:
HR Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00  WIB dan 13.00-15.30  WIB) Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com

BTP RJPP 2009 Ditutup

Kata kompetensi bagi pekerja Pertamina mungkin sudah tidak 
asing lagi, karena kompetensi sudah dikenal di perusahaan 
sejak tahun 2004 dengan diberlakukannya kompetensi generik 

untuk keperluan assessment maupun penilaian tahunan.  Dari definis-
inya Kompetensi mempunyai arti ”sejumlah perilaku yang merupakan 
refleksi dari motif, sikap, pengetahuan, ketrampilan dan karakter pribadi 
seseorang, yang akan berpengaruh pada kinerja seseorang dalam 
lingkungan pekerjaan”.  Terdapat dua komponen dalam pengertian 
tersebut, yaitu kompetensi yang merupakan refleksi dari motif, sikap dan 
karakter yang disebut sebagai kompetensi pembeda atau kompetensi 
soft atau yang di Perusahaan kita sebut Pertamina Leadership Model. 
Dan kedua kompetensi yang merupakan refleksi dari pengetahuan dan 
ketrampilan yang disebut juga kompetensi teknis.

Kita di sini akan membicarakan tentang kompetensi teknis. Human 
Resources telah me-launch sistem kompetensi teknis ini kurang lebih 
tiga tahun lalu.  Hasilnya adalah disusunnya kompetensi teknis untuk 
TOK (Teknisi Operator Kilang) maupun untuk fungsi-fungsi spesialis. 
Khusus untuk TOK bahkan telah disusun alat uji untuk menemukan 
seberapa jauh gap yang ada antara kompetensi yang disyaratkan dan 
kompetensi yang dimiliki oleh pekerja.  Sistem ini akan terus dikem-
bangkan dengan alat ukur yang lebih bervariasi.

Untuk lebih bisa menjangkau lingkup yang lebih luas, HR memperke-
nalkan model yang diperbaharui, yang intinya adalah mengukur gap 
kompetensi dengan menggunakan metode self-assessment.  Model 
ini me-refer pada kompetensi teknis yang digunakan oleh EPTC (EP 
Teknology Center) yang memakai model dari PetroSkills.  Hanya saja 
model ini akan disempurnakan dengan meminta atasan maupun pekerja 
sebagai assessee untuk menyampaikan efidence yang mendukung 
tingkat kompetensi yang dikuasainya.

Sama seperti yang digunakan dalam model dari PetroSkills, dikenal 4 
level kompetensi teknis yaitu awareness, fundamental application, skill-
ful application dan mastery.  Dalam self assessment ini, pekerja diminta 

AM. Unggul Putranto
Manager Organization Development – Strategic HR

Dalam rangka mewujudkan “CSS sebagai ICT 
Service Provider” maka diperlukan persiapan untuk 
meraih sertifikasi ISO 20000. ISO 20000 atau ISO/
IEC 20000: 2005 adalah standar internasional per-
tama yang secara khusus ditujukan untuk IT Service 
Management (ITSM). ISO 20000 menggambarkan 
suatu rangkaian terpadu proses manajemen yang 
efektif  untuk penyampaian layanan kepada bisnis 
dan para pelanggannya.

Persiapan yang dilakukan untuk meraih serti-
fikasi ini antara lain dengan memperbaiki Manaje-
men Layanan Teknologi Informasi (TI). Saat ini CSS 
sedang memperbaiki proses-proses terkait dengan 
layanan TI dengan mengimplementasikan ITSM (IT 
Service Management) mengacu pada framework 
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 
version 3.

Fokus audit sertifikasi ISO 20000 dalam kaitan-
nya dengan Manajemen Layanan Teknologi Informasi 
adalah:
1. Requirement for a management system

a) Management responsibility
b) Documentation requirements
c) Competence, awareness and training

2. Planning and implementing service management

KOMPETENSI TEKNIS SEBAGAI 
SALAh SATu ALAT PEMBINAAN PEKERjA

untuk mengukur dirinya sudah sampai pada level berapa dari sejumlah 
behavior dalam tiap-tiap level tadi.  Diharapkan pada akhir tahun 2010 ini 
Pertamina akan menggunakan aplikasi yang bisa mengukur kompetensi 
teknis ini.  Sebagai pilot, sambil menyiapkan sistem aplikasi yang mendu-
kung mode kompetensi ini, disusun dan disempurnakan kamus kompetensi 
untuk fungsi Human Resources dan fungsi Research & Development.  
Mengapa dua fungsi itu yang dijadikan sebagai pilot project ?

Sebagaimana diketahui Pertamina mengenal dua jenis pembinaan pekerja.  
Yang pertama adalah struktural atau yang pembinaannya didasarkan pada 
struktur vertikal; dan yang kedua adalah jalur spesialis, yaitu kelompok 
pekerja yang pembinaannya didasarkan knowledge yang mendalam yang 
bertanggung-jawab atas pengembangan produk dan sistem.  Disusunnya 
kompetensi untuk Fungsi HR mewakili kelompok struktural, dan fungsi 
R&D mewakili kelompok atau jalur spesialis.

Apa yang diharapkan setelah kompetensi secara korporat diidentifikasi?  
Dengan mengidentifikasi kompetensi soft maupun kompetensi teknis untuk 
seluruh pekerja, semua strategi pembinaan pekerja akan dilakukan ber-
dasarkan kompetensi.  Misalnya dalam rekrutmen atau seleksi, kompetensi 
soft digunakan untuk memilih pekerja yang tidak hanya cakap secara 
kognitif tapi juga bisa bekerjasama dengan orang lain, kreatif, mempunyai 
inisiatif yang tinggi dan sejumlah karakter lain sesuai dengan competen-
cies requirement yang disyaratkan organisasi.  Demikian pula Perusahaan 
akan lebih mampu mengembangkan pelatihan yang lebih tajam menjawab 
kebutuhan bisnis ke depan.  Ke depan pula kita akan kembangkan kamus 
kompetensi ini dan mengimplementasikannya untuk seluruh fungsi secara 
korporat.  Sementara fungsi HR dan R&D yang telah menyusun kompetensi 
teknis, akan terus menyusun kompetensi teknis ini sesuai dengan perkem-
bangan bisnis perusahaan. Dengan kata lain, penyusunan kompetensi ini 
merupakan never ending job, untuk mendukung dan mewujudkan sumber 
daya manusia yang mempunyai daya saing dan berkelas dunia.•

PERSIAPAN SERTIfIKASI ISO 20000 dI CORPORATE ShAREd SERvICE (CSS)
a) Plan service management (P)
b) Implement service management & provide the 

services (D)
c) Monitoring, measuring and reviewing (C)
d) Continual improvement (A)
e) Policy
f) Management of improvements
g) Activities

3. Planning and implementing new or changed 
services

4.  Service delivery process
5.  Relationship processes
6.  Resolution processes
7.  Control processes
8.  Release processes 

Sedangkan proses-proses Information Techno-
logy Infrastructure Library terkait dengan ISO 20000 
adalah sebagai berikut

Dengan segala persiapan yang dilakukan maka 
diharapkan sertifikasi ISO 20000 dapat diraih oleh 
CSS. Sehingga CSS akan mendapatkan pengakuan 
secara internasional sebagai suatu entitas ICT 
Service Provider.MPCSS

“Sebagai bentuk komitmen manajemen maka kepada para 
pekerja yang aktif berperan serta mendukung pencapaian 
BTP RJPP akan mendapatkan apresiasi dari perusahaan. 
Seluruh pekerja yang terlibat dalam BTP RJPP 2010 akan 
memiliki ownership yang tinggi dan fokus pada target yang telah 
disepakati,” kata Dirut Pertamina Karen Agustiawan. 

Hal tersebut diungkapkan Karen ketika memberikan sambutan 
dalam acara Closing BTP RJPP  2009 dan Kick Off BTP RJPP 
2010 pada Kamis (15/4), yang berlangsung di Gedung Utama 
Lantai 21.  Selain Dirut, acara juga dihadiri Direktur Perencanaan 
Investasi & Manajemen risiko Ferederick ST Siahaan,  Direktur 
SDM Rukmi Hadihartini, Direktur Hulu Bagus Setiardja dan 
Direktur Umum Waluyo.

Dalam kesempatan itu, Dirut Karen Agustiawan memberikan 
apresiasi kepada tim BTP RJPP 2009 yang secara simbolik 
diberikan Team Leader BTP Biofuel Strategi Yuttie Nurianti  dan 
Team Leader Enterprise Manajemen Risiko Hendroyono untuk 
kategori Team Leader BTP. Sementara  untuk kategori  Coach 
BTP RJPP 2009 Suwahyanto (Coach BTP OPI Pengolahan dan 
BTP Bottom  Upgrading RU V Balikpapan), Pujo Lastono (Coach 
BTP  AP Implementation). 

Project Coordinator Transformasi Helmy Said melaporkan 
pencapaian BTP RJPP 2009. Helmy menegaskan bahwa 
pencapaian BTP RJPP 2009 ini   betul-betul merupakan modifikasi 
dari apa yang sudah diajarkan pihak konsultan kepada Tim 
Transformasi. “ Pada waktu itu pihak konsultan hanya membuat 
traffic light untuk workplan, tetapi kami mengembangkannya dan 
menggabungkannya dengan KPI.  Kadang-kadang workplan 
tercapai, tetapi KPI-nya tidak pernah tercapai. Jadi kami 
menggabungkan keduanya,” kata Helmy. 

Helmy juga memberikan laporan singkatnya, bahwa dari 
Hulu sudah didapat satu sistem pengukuran keahlian, self 
assessment untuk tenaga ahli dan tenaga spesialis di Direktorat 
Hulu; penandatanganan kesepakatan dengan Pemerintah untuk 
4 WK CBM di Tanjung Enim, Muara Enim, Sangatta, dll.; kajian 
strategis long term gas  business strategy   di Direktorat Hulu dan 
anak perusahaan, yang menjadi cikal bakal integrated strategy 
yang sedang dikembangkan. 

Di Pengolahan, dari program OPI dicapai penghematan 
sebesar  294, 74 juta dollar AS, selain ada juga kajian dari unit-
unit lain. Sementara di Pemasaran & Niaga, adanya radical ideas 
seperti RCU, yang pertama diterapkan di Surabaya dan sekarang 
mulai diterapkan di Jakarta per 2 November 2009. Peningkatan 
revenue sebesar Rp 29 miliar sampai November 2009 melalui 
maksimalisasi peluang bisnis. 

Di Direktorat Umum, sudah di-launching e-Recruitment 
dimana semuanya dilakukan melalui web, dan tidak dikerjakan 
secara manual.   Selain itu juga dilakukan perbaikan infrastruktur 
Pusdiklat  HSE di Sungai Gerong. Di Direktorat Keuangan 
dikembangkan sistem untuk ERM, GRC, sistem skoring, dan 
sistem asuransi yang sudah dilaksanakan di korporat dan anak 
perusahaan. Dan di Sekretaris Perseroan, telah diselesaikannya 
info memo untuk mendukung NLPC dan Non-MDME 2009 serta 
melaksanakan due dilligent.MPUHK
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:
HR Contact Center (khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00  WIB dan 13.00-15.30  WIB) Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau email : sdmcontactcenter@pertamina.com

BTP RJPP 2009 Ditutup

Kata kompetensi bagi pekerja Pertamina mungkin sudah tidak 
asing lagi, karena kompetensi sudah dikenal di perusahaan 
sejak tahun 2004 dengan diberlakukannya kompetensi generik 

untuk keperluan assessment maupun penilaian tahunan.  Dari definis-
inya Kompetensi mempunyai arti ”sejumlah perilaku yang merupakan 
refleksi dari motif, sikap, pengetahuan, ketrampilan dan karakter pribadi 
seseorang, yang akan berpengaruh pada kinerja seseorang dalam 
lingkungan pekerjaan”.  Terdapat dua komponen dalam pengertian 
tersebut, yaitu kompetensi yang merupakan refleksi dari motif, sikap dan 
karakter yang disebut sebagai kompetensi pembeda atau kompetensi 
soft atau yang di Perusahaan kita sebut Pertamina Leadership Model. 
Dan kedua kompetensi yang merupakan refleksi dari pengetahuan dan 
ketrampilan yang disebut juga kompetensi teknis.

Kita di sini akan membicarakan tentang kompetensi teknis. Human 
Resources telah me-launch sistem kompetensi teknis ini kurang lebih 
tiga tahun lalu.  Hasilnya adalah disusunnya kompetensi teknis untuk 
TOK (Teknisi Operator Kilang) maupun untuk fungsi-fungsi spesialis. 
Khusus untuk TOK bahkan telah disusun alat uji untuk menemukan 
seberapa jauh gap yang ada antara kompetensi yang disyaratkan dan 
kompetensi yang dimiliki oleh pekerja.  Sistem ini akan terus dikem-
bangkan dengan alat ukur yang lebih bervariasi.

Untuk lebih bisa menjangkau lingkup yang lebih luas, HR memperke-
nalkan model yang diperbaharui, yang intinya adalah mengukur gap 
kompetensi dengan menggunakan metode self-assessment.  Model 
ini me-refer pada kompetensi teknis yang digunakan oleh EPTC (EP 
Teknology Center) yang memakai model dari PetroSkills.  Hanya saja 
model ini akan disempurnakan dengan meminta atasan maupun pekerja 
sebagai assessee untuk menyampaikan efidence yang mendukung 
tingkat kompetensi yang dikuasainya.

Sama seperti yang digunakan dalam model dari PetroSkills, dikenal 4 
level kompetensi teknis yaitu awareness, fundamental application, skill-
ful application dan mastery.  Dalam self assessment ini, pekerja diminta 

AM. Unggul Putranto
Manager Organization Development – Strategic HR

Dalam rangka mewujudkan “CSS sebagai ICT 
Service Provider” maka diperlukan persiapan untuk 
meraih sertifikasi ISO 20000. ISO 20000 atau ISO/
IEC 20000: 2005 adalah standar internasional per-
tama yang secara khusus ditujukan untuk IT Service 
Management (ITSM). ISO 20000 menggambarkan 
suatu rangkaian terpadu proses manajemen yang 
efektif  untuk penyampaian layanan kepada bisnis 
dan para pelanggannya.

Persiapan yang dilakukan untuk meraih serti-
fikasi ini antara lain dengan memperbaiki Manaje-
men Layanan Teknologi Informasi (TI). Saat ini CSS 
sedang memperbaiki proses-proses terkait dengan 
layanan TI dengan mengimplementasikan ITSM (IT 
Service Management) mengacu pada framework 
Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 
version 3.

Fokus audit sertifikasi ISO 20000 dalam kaitan-
nya dengan Manajemen Layanan Teknologi Informasi 
adalah:
1. Requirement for a management system

a) Management responsibility
b) Documentation requirements
c) Competence, awareness and training

2. Planning and implementing service management

KOMPETENSI TEKNIS SEBAGAI 
SALAh SATu ALAT PEMBINAAN PEKERjA

untuk mengukur dirinya sudah sampai pada level berapa dari sejumlah 
behavior dalam tiap-tiap level tadi.  Diharapkan pada akhir tahun 2010 ini 
Pertamina akan menggunakan aplikasi yang bisa mengukur kompetensi 
teknis ini.  Sebagai pilot, sambil menyiapkan sistem aplikasi yang mendu-
kung mode kompetensi ini, disusun dan disempurnakan kamus kompetensi 
untuk fungsi Human Resources dan fungsi Research & Development.  
Mengapa dua fungsi itu yang dijadikan sebagai pilot project ?

Sebagaimana diketahui Pertamina mengenal dua jenis pembinaan pekerja.  
Yang pertama adalah struktural atau yang pembinaannya didasarkan pada 
struktur vertikal; dan yang kedua adalah jalur spesialis, yaitu kelompok 
pekerja yang pembinaannya didasarkan knowledge yang mendalam yang 
bertanggung-jawab atas pengembangan produk dan sistem.  Disusunnya 
kompetensi untuk Fungsi HR mewakili kelompok struktural, dan fungsi 
R&D mewakili kelompok atau jalur spesialis.

Apa yang diharapkan setelah kompetensi secara korporat diidentifikasi?  
Dengan mengidentifikasi kompetensi soft maupun kompetensi teknis untuk 
seluruh pekerja, semua strategi pembinaan pekerja akan dilakukan ber-
dasarkan kompetensi.  Misalnya dalam rekrutmen atau seleksi, kompetensi 
soft digunakan untuk memilih pekerja yang tidak hanya cakap secara 
kognitif tapi juga bisa bekerjasama dengan orang lain, kreatif, mempunyai 
inisiatif yang tinggi dan sejumlah karakter lain sesuai dengan competen-
cies requirement yang disyaratkan organisasi.  Demikian pula Perusahaan 
akan lebih mampu mengembangkan pelatihan yang lebih tajam menjawab 
kebutuhan bisnis ke depan.  Ke depan pula kita akan kembangkan kamus 
kompetensi ini dan mengimplementasikannya untuk seluruh fungsi secara 
korporat.  Sementara fungsi HR dan R&D yang telah menyusun kompetensi 
teknis, akan terus menyusun kompetensi teknis ini sesuai dengan perkem-
bangan bisnis perusahaan. Dengan kata lain, penyusunan kompetensi ini 
merupakan never ending job, untuk mendukung dan mewujudkan sumber 
daya manusia yang mempunyai daya saing dan berkelas dunia.•

PERSIAPAN SERTIfIKASI ISO 20000 dI CORPORATE ShAREd SERvICE (CSS)
a) Plan service management (P)
b) Implement service management & provide the 

services (D)
c) Monitoring, measuring and reviewing (C)
d) Continual improvement (A)
e) Policy
f) Management of improvements
g) Activities

3. Planning and implementing new or changed 
services

4.  Service delivery process
5.  Relationship processes
6.  Resolution processes
7.  Control processes
8.  Release processes 

Sedangkan proses-proses Information Techno-
logy Infrastructure Library terkait dengan ISO 20000 
adalah sebagai berikut

Dengan segala persiapan yang dilakukan maka 
diharapkan sertifikasi ISO 20000 dapat diraih oleh 
CSS. Sehingga CSS akan mendapatkan pengakuan 
secara internasional sebagai suatu entitas ICT 
Service Provider.MPCSS

“Sebagai bentuk komitmen manajemen maka kepada para 
pekerja yang aktif berperan serta mendukung pencapaian 
BTP RJPP akan mendapatkan apresiasi dari perusahaan. 
Seluruh pekerja yang terlibat dalam BTP RJPP 2010 akan 
memiliki ownership yang tinggi dan fokus pada target yang telah 
disepakati,” kata Dirut Pertamina Karen Agustiawan. 

Hal tersebut diungkapkan Karen ketika memberikan sambutan 
dalam acara Closing BTP RJPP  2009 dan Kick Off BTP RJPP 
2010 pada Kamis (15/4), yang berlangsung di Gedung Utama 
Lantai 21.  Selain Dirut, acara juga dihadiri Direktur Perencanaan 
Investasi & Manajemen risiko Ferederick ST Siahaan,  Direktur 
SDM Rukmi Hadihartini, Direktur Hulu Bagus Setiardja dan 
Direktur Umum Waluyo.

Dalam kesempatan itu, Dirut Karen Agustiawan memberikan 
apresiasi kepada tim BTP RJPP 2009 yang secara simbolik 
diberikan Team Leader BTP Biofuel Strategi Yuttie Nurianti  dan 
Team Leader Enterprise Manajemen Risiko Hendroyono untuk 
kategori Team Leader BTP. Sementara  untuk kategori  Coach 
BTP RJPP 2009 Suwahyanto (Coach BTP OPI Pengolahan dan 
BTP Bottom  Upgrading RU V Balikpapan), Pujo Lastono (Coach 
BTP  AP Implementation). 

Project Coordinator Transformasi Helmy Said melaporkan 
pencapaian BTP RJPP 2009. Helmy menegaskan bahwa 
pencapaian BTP RJPP 2009 ini   betul-betul merupakan modifikasi 
dari apa yang sudah diajarkan pihak konsultan kepada Tim 
Transformasi. “ Pada waktu itu pihak konsultan hanya membuat 
traffic light untuk workplan, tetapi kami mengembangkannya dan 
menggabungkannya dengan KPI.  Kadang-kadang workplan 
tercapai, tetapi KPI-nya tidak pernah tercapai. Jadi kami 
menggabungkan keduanya,” kata Helmy. 

Helmy juga memberikan laporan singkatnya, bahwa dari 
Hulu sudah didapat satu sistem pengukuran keahlian, self 
assessment untuk tenaga ahli dan tenaga spesialis di Direktorat 
Hulu; penandatanganan kesepakatan dengan Pemerintah untuk 
4 WK CBM di Tanjung Enim, Muara Enim, Sangatta, dll.; kajian 
strategis long term gas  business strategy   di Direktorat Hulu dan 
anak perusahaan, yang menjadi cikal bakal integrated strategy 
yang sedang dikembangkan. 

Di Pengolahan, dari program OPI dicapai penghematan 
sebesar  294, 74 juta dollar AS, selain ada juga kajian dari unit-
unit lain. Sementara di Pemasaran & Niaga, adanya radical ideas 
seperti RCU, yang pertama diterapkan di Surabaya dan sekarang 
mulai diterapkan di Jakarta per 2 November 2009. Peningkatan 
revenue sebesar Rp 29 miliar sampai November 2009 melalui 
maksimalisasi peluang bisnis. 

Di Direktorat Umum, sudah di-launching e-Recruitment 
dimana semuanya dilakukan melalui web, dan tidak dikerjakan 
secara manual.   Selain itu juga dilakukan perbaikan infrastruktur 
Pusdiklat  HSE di Sungai Gerong. Di Direktorat Keuangan 
dikembangkan sistem untuk ERM, GRC, sistem skoring, dan 
sistem asuransi yang sudah dilaksanakan di korporat dan anak 
perusahaan. Dan di Sekretaris Perseroan, telah diselesaikannya 
info memo untuk mendukung NLPC dan Non-MDME 2009 serta 
melaksanakan due dilligent.MPUHK
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Assessment PQA  Sebentar Lagiii...
Konvensi Mutu Telah Menantiii...

Oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management  (Referensi SNI-19-19001-2005)

Apa & Bagaimana 
Aset Pengetahuan KOMET

Oleh 
 Shynta Dewi 
Tim KOMET

http://portal.pertamina.com

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Renstra
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Renstra@pertamina.com

Dari sekian banyak KOMETers yang telah berbagi pengetahuannya di Forum dan 
Portal KOMET, pertanyaan mendasar yang pada umumnya banyak ditanyakan sejak 
awal yaitu seputar aset pengetahuan KOMET. Yang pertama, apa saja bentuk aset 
pengetahuan yang sesuai dengan kategori KOMET. Dan yang kedua, bagaimana 
penulisan aset pengetahuan KOMET.

Walaupun sebelumnya hal ini sudah pernah dibahas secara sekilas, ada baiknya 
klo sekarang kita bahas lebih detail. OK, Let’s get it on everybodieh …
1. Bentuk Aset Pengetahuan di KOMET

Implementasi Knowledge Management Pertamina (KOMET) saat ini berfokus 
dalam pengelolaan pengetahuan terutama tacit knowledge yang terdiri dari 
kemampuan, keahlian, pengalaman (lesson learned, problem solving trouble shooting) 
yang dimiliki perusahaan untuk dikompilasi dan disebarkan kepada seluruh Insan 
Pertamina melalui budaya berbagi pengetahuan.

Aset Pengetahuan yang dikelola harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- telah teruji secara ilmiah sebagai solusi atas suatu permasalahan (reliable), 
- sebagai solusi bagi permasalahan yang diperkirakan akan berulang kali terjadi 

(repeatable), dan
- dapat dijadikan solusi atas permasalahan yang akan terjadi di tempat lain 

(replicable).
2. Penulisan Aset Pengetahuan KOMET 

Aset Pengetahuan yang akan di-upload dalam Portal KOMET harus dilengkapi 
dengan informasi sebagai berikut :
a. Judul (dengan menyebutkan lokasi/unit kerja)
b. Identitas penyusun (nama, nopek, asal lokasi/unit kerja)
c. Uraian singkat tentang masalah
d. Dampak yang ditimbulkan
e. Penyebab timbulnya masalah
f.  Solusi penyelesaian / mitigasi yang berhasil dilakukan)

Berikut ini format aset pengetahuan yang dapat di-donwload dari Portal KOMET      
(http: portal.pertamina.com) untuk digunakan para KOMETers untuk mempermudah 
dalam menyusun tulisan aset pengetahuan tersebut.

Keterangan:
• (*) Apabila topik pembahasan bukan upaya perbaikan kerusakan atau masalah tetapi berupa upaya 

peningkatan (improvement) yang berhasil dilaksanakan
• Catatan:

1. Jumlah halaman tidak dibatasi
2. Dapat dilengkapi grafik, gambar atau photo
3. Dokumen uraian rinci dan data pendukung lainnya dapat disajikan dalam bentuk lampiran.

Untuk standarisasi dalam mengklasifikasikan aset pengetahuan yang di-upload di 
Portal KOMET maka Tim KOMET menyusun tata cara penulisan judul dan kodefikasi 
file aset pengetahuan tersebut. Materi ini akan dibahas lebih mendetail pada Q-Corner 
untuk edisi Media Pertamina yang akan datang. So, keep in touch with us … 

Masih ingat tidak salah satu topik diskusi kita yang berjudul “For Higher Performance..
Let’s Join The Assessment…” ? Kalau tidak ingat atau belum pernah baca, saya bantu 
“mengingatkan kembali” salah satu poin penting yang disinggung dalam topik tersebut. 
Yaitu rencana assessment PQA yang akan dilaksanakan pada awal Mei 2010. Rangkaian 
proses assessment mulai dari penyusunan independent review, pelaksanaan consensus, 
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PWP Pusat Serahkan Bantuan untuk 
Korban Banjir Karawang

PWP RU IV Adakan Lomba Mengarang

KARAWANG  Solidaritas Istri Kabinet Bersatu (SIKIB) 
bekerjasama dengan Ikatan Istri Pimpinan (IIP) BUMN mem-
berikan bantuan terhadap masyarakat Karawang yang tertimpa 
musibah banjir akibat meluapnya sungai Citarum  karena  
curah hujan yang tinggi di wilayah Bandung, Purwakarta dan 
sekitarnya. Musibah tersebut merusak beberapa fasilitas 
masyarakat di 20 kecamatan dan beberapa daerah seperti 
Karawang Barat, Teluk Jambe, Cilamaya Wetan, Tempuran, 
Tirtajaya, Pakisjaya, Telagasari, Rengasdengklok. Persatuan 
Wanita Patra Pusat memberikan kepedulian berupa 500 paket 
yang terdiri dari sarung, handuk, pakaian anak-anak dan 
pakaian dewasa. Tampak Ketua Umum PWP Ny. Lola Feredeick 
ST. Siahaan memberikan secara simbolis paket sembako 
kepada Ibu Halimah warga Benteng di kantor Kecamatan Ka-
rawang Barat, (7/4).MPBfR

BOGOR  Bidang Sosial Budaya mengadakan Tadabbur Alam 
dengan mengadakan kunjungan ke Masjid Muammar Qhadafi 
Sentul, Bogor (19/4). Kegiatan tersebut merupakan salah satu 
dari program Bidang Sosial Budaya PWP yang diisi dengan 
ceramah agama dan dzikir bersama ustad H. Muhammad Arifin 
Ilham. Acara ini diikuti ratusan pengurus PWP dari seluruh 
Direktorat, Anak Perusahaan dan istri pensiunan Pertamina. 
Tadabur alam ini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan 
keimanan serta diharapkan bermanfaat dalam menjalankan 
kodrat dan fitrahnya sebagai ibu sekaligus seorang istri dalam 
tuntunan agama Islam. Tampak (dari kiri ke kanan) Ninik 
Djaelani Sutomo, Kania Afdal Bahaudin, Ny. Wati Edi Setianto 
dan Jeni Bagus Setiardja sedang membaca buku panduan 
dzikir yang diberikan oleh ustad H. Muhammad Arifin Ilham.
MPBfR
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CILACAP  Kemahiran anak-anak dalam 
mengimplementasikan kecintaanya terhadap 
lingkungan, kini  dituangkan dalam bentuk 
karangan yang begitu indah dan menarik saat 
dibacakan oleh pemenang lomba mengarang 
HUT Persatuan Wanita Patra (PWP) di RU IV 
Cilacap (22/3). Lomba yang diikuti murid SD 
se-Kecamatan Cilacap Tengah ini mengambil 
tema “Lingkungan Hidup di Kota Kami”, dan sub 
tema “Aksiku untuk Bumi, Hijau Kotaku, Sehat 
Badanku, dan Cerdas Otakku”.

Lomba mengarang yang diselenggarakan 
oleh PWP RU IV ini,  berlangsung di gedung 
PWP Cilacap selama 2 hari, diikuti oleh 70 
peserta dari 35 SD se- Kecamatan Cilacap 
Tengah,  dan masing-masing SD mengirimkan 
2 murid sebagai perwakilan. 

Ny Ketut Nyoman Sukadana, selaku 
Ketua Bidang Pendidikan PWP RU IV saat 
membacakan sambutan Ketua PWP RU IV 
mengharapkan lomba mengarang tingkat SD 
ini bisa meningkatkan kecintaan anak-anak 
terhadap keindahan lingkungan, kekayaan alam 
dan mengetahui keaneka ragaman kehidupan 

masyarakat di sekitarnya, disamping juga untuk 
meningkatkan minat baca dan tulis anak-anak 
guna mendukung pendidikannya di sekolah.

Dari 70 peserta lomba tersebut, berhasil 
keluar sebagai juara 1-3 masing-masing adalah 
Rizki Siska Fitriani (SDI Al-Azhar Cilacap), 
Hanum Salsabyla Wardani (SD Patra Mandiri), 

dan M. Kevin Satria (SD Patra Mandiri). 
Sementara untuk juara harapan 1-3 masing-
masing diraih oleh Hy. Aditya Widihartanyo 
(SD Maria Immaculata), Arum Febriana (SD 
Sidanegara 06), dan Dita Savana Aqsalia (SDI 
Al-Irsyad 02).MPRUIV
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JUDUL : Dunia di Mata Nuim 
Khaiyath

PENULIS : Nuim Khaiyath
PENERBIT : Cakrawala 
    Publishing, 2009
TEBAL BUKU : xx + 344 halaman

Buku ini hadir pada mo-
mentum yang tepat ketika dunia 
sedang mengalami pergerseran. 
Ekonomi negara adidaya Amerika 
Serikat sedang pingsan  berat 
karena krisis finansial yang hebat 
dengan seluruh akibatnya ke 
dalam maupun ke belahan dunia 
yang lain.

Apakah artinya jika raja kapi-
talisme mengalami krisis finansial? 
Bukankah system finansial dan 
motif finasial merupakan jantung 
dan adrenalin kapitalisme?

Di mata Nuim, dunia ini 
memang lak lekang dari inkon-
sistensi. Australua adalah contoh 
negara yang mengharamkan 
hukuman mati. tetapi Australia 
sangat menantikan dan bergembi-
ra pelaku bom Bali dihukum mati. 
Untuk orang lai hukum mati itu 
harus dilakukan, tetapi tidak untuk 
diri sendiri.

Menurut Surya Paloh, yang 
sangat menarik dari buku ini 
adalah gaya bertutur Nuim.  Nuim, 
menurutnya,  adalah sahabat yang  
telah berkelana di banyak negeri 
di mancanegara. Akan tetapi, 
Nuim tidak kehilangan kemam-
puannya bertutur denan gayanya 
yang asli, gaya anak Medan.

Dalam buku ini Nuim 
menghidupkan kembali khasanah 
khas Medan, yang sangat kuat 
dalam penuturan lisan. Nuim 
menunjukkan bahwa kosa kata 
yang khas Medan itu juga sangat 
kuat bila dipergunakan dalam 
ragam tulisan. Itulah  yag terjadi 
dengan kata ‘merondokkan’ untuk 
‘menyembunyikan’ dan ‘dilantak’ 
untuk ‘dihajar’ dan banyak lagi 
kata khas lainnya yang dapat 
dijumpai dalam buku ini.

Buku inipun diperkaya dengan 
berbagai ungkapan baik asli Me-
dan maupun asli Inggris. Kiranya 
tidak berlebihan bila Surya Paloh 
mengatakan bahw abuku ini meru-
pakan contoh terbaik bagaimana 
kemampuan penuturan lisan dapat 
dipidahkan menjadi gaya bertutur 
tulisan yang enak, mengalir dan 
jenaka. Sebuah karya  story teller 
yang mengesankan.

Di dalam diri Nuim memang 
bersemi dua kemampuan jurnalis, 
yaitu dunia lisan maupun tulisan. 
Ia pernah menjadi wakil Pem-
pimpin Redaksi The Deli Times,  
koran berbahasa Inggris terbitan 
Medan. Ia pun  rajin menulis cerita 
pendek. Ia juga pernah bekerja 
di BBC dan sampai sekarang di 
Radio Australia. Kapasitasnya se-
bagai jurnalis radio membuat buku 
ini jadi sangat hidup.MPRO
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Kalau bicara listrik, biasanya yang pertama kali terpikir 
adalah penggunaannya untuk lampu. Lampu membuat 
aktivitas kita tak lagi terbatas di siang hari saja. Selama 

ini lampu juga menjadi sumber pemborosan energy, karena 
belum efisiennya pengubahan energy listrik menjadi cahaya 
pada lampu kawat pijar yang biasa digunakan. Namun kini 
telah tersedia lampu fluorescent (CFL) alias lampu hemat 
energy.

Sedangkan penghematan itu sendiri diawali dengan 
menyambung daya listrik dari Perusahaan Listrik Negara 
(PLN) sesuai kebutuhan atau tidak berebihan. Untuk rumah 
tangga kecil, misalnya, cukup dengan daya 450 volt-ampere 
(VA) atau 900 VA. Rumah tangga sedang dapat memasang 
daya 900 VA hingga 1.300 VA. Selain itu, gunakan alat listrik 
seperlunya dan secara bergantian, matikan alat listrik kalau 
sudah digunakan, dan sedapat mungkin pilihlah peralatan dan 
cara berkegiatan yang tidak menggunakan tenaga baterai atau 
listrik. 

Misalnya, kalau bisa menjemur pakaian di bawah sinar 
matahari, buat apa pakai mesin pengering? Cuci piring juga 
bisa dilakukan tanpa perlu mesin. Termos bisa menggantikan 
pemanas air pada dispenser. Serta pilih peralatan yang kebu-
tuhan daya listrik (watt)-nya lebih kecil.

BERIKUT TIPS HEMAT LISTRIK
• Segera cabut charger HP jika baterainya sudah penuh. Saat 

mengisi ulang baterai HP, hanya 5 persen energy listrik 
masuk ke baterai HP. Sekitar 95 persen sisanya terbuang 
percuma lantaran teknologi charger HP belum efisien.

• Gunakan mesin cuci kalau cucian sudah banyak, agar peng-
gunaan listriknya lebih efisien.

• Sesuaikan tingkat panas setrika dengan bahan yang 
disetrika (sutera, wol, polyester, katun, dan sebagainya). 
Bersihkan sisi besi bagian bawah setrika secara teratur agar 
penghantaran panas berlangsung baik. Menyetrikalah sekali-
gus banyak (tidak hanya satu – dua potong). Matikan setrika 
jika ditinggal terlalu lama.

• Dan, gantilah peralatan elektronik yang sudah tua dengan 
yang baru. Alat elektronik berteknologi baru umumnya lebih 
efisien pemakaian listiknya. Nah, selamat mencoba.MPNDJ

Ayo, 
Hemat Listrik! JAKARTA  Suatu hal yang tidak biasa, ketika 

siswa-siswi SD berkunjung ke tempat penimbunan 
minyak. Namun hal inilah yang terjadi ketika pada hari 

Selasa tanggal 23 Februari silam, World Class Depot Plumpang 
milik Pertamina menerima kunjungan dari siswa-siswi kelas 6 
SD Islam Al Fikri - Depok. 

Selayaknya anak-anak, kepolosan mereka mewarnai 
suasana presentasi dari Glen R. Puspa selaku perwakilan 
Pertamina, sehingga presentasi menjadi menyenangkan. 
Semangat mereka untuk mengetahui tentang Pertamina 
sangat berapi-api, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan 
yang diajukan ketika sesi tanya jawab. Antusiasme yang sama 
juga terlihat ketika Glen melakukan quiz kecil-kecilan. Hampir 
seluruh peserta kunjungan memberanikan diri untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tanpa malu-malu dengan pemahaman 
mereka yang khas anak-anak. Sangat sesuai dengan umur 
mereka yang masih sangat belia. 

Seusai presentasi, Glen mengajak mereka ke lantai atas 
gedung Kantor Depot Plumpang Pertamina, atau yang biasa 

SERDANG BEDAGAI – Untuk menggugah dan mampu 
mengubah kehidupan seseorang untuk sukses, PKBL 

Pertamina Region I memberikan Training Emotional 
Spiritual Quotien (ESQ) Angkatan Ke-3 bagi Usaha 

Mikro dan Kecil yang diselenggarakan Selasa-Rabu 
(30-31/3),di Theme Park, Pantai Cermin.          

 Pelatihan yang dibuka langsung Bupati 
Serdang Bedagai H.T Erry Nuradi. diadakan oleh 
PKBL Pertamina Region I ini merupakan bentuk 
kerjasama langsung dengan ESQ Leadership 
Center diikuti mitra binaan pelatihan yang 
berasal dari Medan, Deli Serdang, Asahan, 
Batubara, Langkat, dan Serdang Bedagai.

 H.T Erry Nuradi Bupati Serdang Bedagai 
mengatakan bahwa pelatihan ini sangat 
berguna bagi Usaha Mikro dan Kecil untuk 
memotifasi semangat Usaha kecil dalam 

menjalankan usahanya. Serta berterima kasih 
kepada Pertamina yang telah memberikan do-

rongan dan motivasinya kepada Usaha Kecil 
yang ada di Sumatera Utara khususnya Serdang 

Bedagai.
Sementara itu, Koordinator Program Kemitraan 

& Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina Area I, 
Khaidar Aswan mengatakan, pelatihan ESQ ini 

bertujuan untuk mencoba menggabungkan 

PKBL Region I Latih ESQ Mitra Binaan
antara kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emotional 
(EQ), dan kecerdasan spritual (SQ) dalam satu konsep yang 
saling terintregasi. “Di dalam ESQ, ada tujuh nilai dasar yang 
ditanamkan, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, 
adil, peduli dan visioner,” paparnya.

Dengan penanaman nilai-nilai tersebut, para mitra binaan 
diharapkan dapat memiliki jiwa yang mandiri, sehingga memiliki 
mental kewirausahaan untuk menjalankan usahanya menjadi 
lebih baik. Hal ini sejalan dengan Tata Nilai Unggulan yang ada 
di dalam Pertamina, yaitu focus, integrity, visionary, excellence 
dan mutual respect.

 Pertamina saat ini sedang menghadapi perubahan. Sejak 
diundangkannya Undang-undang Migas No. 22 Tahun 2001, 
pertamina bukan lagi satu-satunya pelaku di bisnis migas. 
Namun, pertamina telah beradaptasi. SPBU semakin cantik, 
pelayanan semakin memuaskan, dan kepedulian terhadap 
sesama semakin tinggi. “Salah satunya adalah kepedulian 
terhadap usaha kecil dan mikro. Dan dengan Pelatihan ESQ 
ini, diharapkan mitra-mitra binaan Pertamina juga siap dengan 
perubahan,” ungkapnya.

Sekarang ini, pertamina berfokus untuk membantu 
pengusaha mikro dan pengusaha kecil, sebagai lini dasar 
ekonomi negara. Pengusaha inilah yang bertahan menghadapi 
krisis moneter 10 tahun lalu. Jumlah  mitra binaan Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina Area I saat 
ini tercatat mencapai 10.000 mitra binaan lebih.MPPMSREG.I

Pemasaran Region III Edukasi 
Siswa SD tentang Depot Plumpang

disebut roof top. Dari situ, seluruh peserta dapat melihat 
keseluruhan lokasi Depot Plumpang dari atas.Beragam ekspresi 
ditunjukkan oleh siswa-siswi SD, mulai dari ekspresi senang dan 
mulai bertanya-tanya hingga ekspresi kelelahan. Setelah dari 
roof top, mereka diajak untuk menyaksikan simulasi pemadam 
kebakaran. Simulasi yang dilakukan dengan peralatan lengkap 
tersebut mengundang decak kagum dan tepuk tangan meriah, 
sehingga keletihan yang tadi sempat tersirat di wajah mereka 
tidak lagi terlihat. 

Setelah menyaksikan simulasi, peserta diajak bersafari 
keliling Depot Plumpang. Dunia anak-anak yang penuh 
keingintahuan semakin terlihat. Bukan hanya pertanyaan, 
namun komentar pedas dari apa yang tertangkap oleh mata 
mereka langsung terlontar penuh kepolosan. Ucapan-ucapan 
seperti “Kantinnya kotor” kerap langsung terdengar tanpa ada 
keragu-raguan. Bahkan dari sekian banyak penjelasan yang 
diberikan, ada satu hal yang tertancap dalam pikiran salah satu 
peserta, yaitu “Gedung yang warna-warni di belakang itu Kantor 
Pertamina, bukan Gedung Playgroup”. MPPMSREGIII

CILACAP  Pertamina selain menjalankan bisnis utamanya 
dalam bidang Migas juga selalu memperhatikan perkembangan 
ekonomi di wilayahnya. Berbagai program baik CSR maupun 
Kemitraan secara kontinyu disalurkan kepada masyarakat yang 
membutuhkan diwilayahnya. Dalam bidang kemitraan Pertamina 
selain memberikan bantuan kredit lunak untuk modal usaha 
juga memberikan berbagai macam pelatihan dan pemasaran 
bagi mitra binaannya. Baru baru ini di Cilacap digelar pelatihan 
penerapan manajemen praktis bagi mitra binaan, sebanyak 
3 angkatan pada 17-19 Maret 2010 di Griya Patra Cilacap. 
Masing masing angkatan diikuti oleh sekitar 70 mitra binaan 
dengan basic usaha mulai dari perdagangan, perikanan, hingga 
industri kecil.

Pada kesempatan ini berkenan membuka pelatihan Koordi-

Pelatihan Penerapan Manajemen Praktis
na tor PKBL PT Pertamina Region IV HM Yacoeb didampingi 
oleh Manager General Affairs drg. R Sutarno selaku tuan rumah, 
ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada perwakilan 
mitra binaan.

Dalam sambutannya HM Yacoeb mengajak para peserta 
pelatihan untuk memanfaatkan pelatihan ini dengan baik 
dengan harapan usaha mitra binaan akan terus tumbuh dan 
berkembang sehingga mampu untuk mengembalikan kredit 
lunak yang sudah diterima yang kemudian akan digulirkan 
kembali untuk calon mitra binaan lainnya.

Bertindak sebagai pembicara dalam pelatihan ini Bambang 
Darmadi dan H. Agus Siswanto. Keduanya adalah praktisi bisnis 
dan pengusaha yang telah berhasil.MPRUIV
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KENAIKAN GOLONGAN PEKERJA DIREKTORAT HULU

Sekitar 105 pekerja Direktorat Hulu setingkat manajer ke atas yang 
ditempatkan di anak-anak perusahaan Direktorat Hulu menda patkan 
kenaikan golongan. Penyerahan surat kenaikan golongan dilakukan 
pada hari Rabu (14/4) di Lantai 20 Gedung Utama. Hadir dalam acara 
tersebut Direktur Hulu Bagus Setiardja peserta jajaran manajemen 
Direktorat Hulu dan pimpinan anak-anak perusahaan.MPUHK

RU IV CILACAP ADAKAN DONOR DARAH

Pekerja dan Mitra Kerja RU IV kembali menunjukkan kepedu-
liannya melalui kegiatan donor darah. Donor darah rutin 
triwulannan ini berlangsung pada tanggal 15 Maret 2010 di 
ruang rapat II Head Office RU IV, diikuti oleh kurang lebih 118 
peserta. MPRU IV
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fASILITAS OffSHORE PHE ONWJ 

Bravo Flow Station, Arjuna Field sebagai salah satu anjun-
gan yang dibangun pada tahun 1975. Terdiri dari 16 NUI, 
10 jaringan struktur dan 20 anjungan sumur, 200 cabang 
produksi, 2 kompresor dan 2 train cadangan minyak sebesar 
500 MMBO.MPIK

PHE SUPLAI GAS UNTUK INDUSTRI PUPUK 

Dalam rangka mendukung kebutuhan gas untuk  industri pupuk 
di dalam negeri, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ melakukan 
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 
dengan PT Pupuk Kujang (untuk pabrik PKC 1 A). Penan-
datanganan dilakukan oleh Direktur Utama PHE ONWJ Dwi 
Martono dan Direktur Utama Pupuk Kujang Aas Asikin, dengan 
kontrak selama lima tahun yang dimulai pada 2012 hingga 2016 
dengan besaran volume sekitar 54 bbtud.MPIK
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TRAINING KPI ONLINE 

PT Pertamina (Persero) melaksanakan Training KPI Online 
bagi pekerja Direktorat Pemasaran & Niaga di Kantor Pusat 
Pertamina, Selasa (6/4).  Aplikasi KPI berbasis web saat  ini 
lebih terstruktur karena pengisian dibuat secara online diband-
ingkan pembuatan KPI yang  masih manual. Hal ini bertujuan 
untuk meminimalisir kesalahan entry/input data, Report  KPI 
Shared secara terpusat, dan memudahkan proses penyiapan 
realisasi KPI setiap pekerja.MPIK

Warung Kopi
Cara Habiskan Uang

P O S I S I

IVAN AIRLANGGA EP
Manajer Ref. Planning & Optimization
RU VI BalonganFo
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KADEK AMBARAJAyA
Manajer Development & Eng.
RU VI BalonganFo
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Kata orang Pertamina itu banyak duit, kerja di 
Pertamina pasti banyak duitnya. Pertamina banyak 
tanahnya, banyak gedungnya, dan ada di mana-mana. 
Betul tidak?

Kang Rojak : Betuuulllll....
Mas Sutimin : Kang, ada teka-teki bagus. 

Bagaimana cara oknum-oknum 
orang Pertamina menghabiskan uang 
perusahaan?

Kang Rojak : Beli barang yang mahal-mahal
Mas Sutimin : Salah! Kalau itu wajar karena 

perusahaan ingin mendapatkan 
barang yang berkualitas.

Ujang : Cepat mengganti karpet dan cepat 
merenovasi ruangan, padahal karpet 
dan ruangan masih bagus.

Mas  Sutimin : Salah. Kalau memang perlu, ya 
diganti, tak bisa disalahkan mengganti 
karpet, merenovasi ruangan yang 
sebetulnya sudah layak. Ayo, terus 
apa lagi?

Kang Rojak : Air keran dibiarkan ngocor walaupun 
sedang tidak dipakai. 

Mas Sutimin : Betul. Emang gue pikirin, yang 
bayar kan perusahaan, air ngocor ya 
dibiarkan saja.

Pak Saptari : Kelakuan itu yang salah, dan seperti 
membiarkan listrik terus menyala, 
walaupun sudah siang dan ruangan 
itu sebetulnya terang di siang hari.

Mas Sutimin : Ya, ya, aku setuju itu. Apalagi?
Pak Omo : Sering menyewa hotel untuk rapat, 

padahal punya ruang rapat sendiri.
Mas Sutimin : Betull!!! Apalagi? 
Pak Saptari : Bikin acara selalu mewah....
Mas Sutimin : Ya, namanya juga perusahaan besar 

kelas dunia, acara mewah wajar lah. 
Buat apa banyak duit kalau tidak 
untuk dipakai?

Pak Saptari : Tapi tak berarti menghambur-
hamburkan uang begitu dong.

Mas Sutimin : Yang penting anggarannya sudah 
tersedia, dan ada pepatah, “Lebih 
baik menghabiskan sisa anggaran, 
daripada mengembalikan sisa 
anggaran.”

Pak Omo : Itu pepatah keliru. Katanya mau 
efisien. Gimana tuh? Kita jangan 
cuma “omdo” ah.MPNS
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PERAyAAN PASKAH DI KANTOR PUSAT

JAKARTA  Dalam rangka menyambut wafatnya Yesus Kristus, BAKOR UMKRIS Pertamina (Persero) melaksanakan 
Ibadah Perayaan PASKAH 2010 bersama anak-anak Perguruan Advent Cimindi (PACIM) Bandung, berlangsung di 
Lantai M Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (17/4). PASKAH yang bertema ”Anugerah Terbesar” 
diisi oleh Pendeta Bigman Sirait dan dihadiri oleh Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Resiko Ferederick 
Siahaan serta artis rohani presenter kondang Choky Sitohang yang memberikan kesaksian pujian.  Dalam perayaan 
ini Bakor Umkris memberikan santunan uang tunai dan tas sekolah bagi anak-anak sekolah yang tidak mampu 
dan dana tersebut berasal dari pemotongan gaji para pekerja Pertamina umat Kristiani sebagai wujud kepedulian 
terhadap masyarakat yang kurang mampu.MPIK
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RU IV CILACAP TERIMA PENGHARGAAN DARI BUPATI CILACAP

CILACAP  Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina RU IV yang semakin variatif melalui program 
pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Infrastruktur & Bencana Alam dan Rural Economics dinilai telah mampu menun-
jang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap. Hal ini terungkap saat penerimaan piagam penghargaan yang 
diterima oleh RU IV dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Penghargaan ini diserahkan bersamaan dengan malam 
resepsi Hari Jadi ke- 154 Kab. Cilacap yang digelar di Pendopo Kab Cilacap pada tanggal 21 Maret 2010. Penghar-
gaan diserahkan oleh Wakil Bupati Cilacap Tatto S Pamudji dan diterima oleh GM RU IV Syofrinaldy.MPRUIV
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PENGHARGAAN UNTUK DONOR DARAH SUKARELA

JAKARTA – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menyerahkan tanda kehormatan Satyalancana 
Kebaktian Sosial kepada 824 donor darah sukarela (DDS) yang telah melakukan donor darah sebanyak 100 kali atau 
lebih. Dari 824 DDS, empat diantaranya merupakan pensiunan Pertamina, yaitu Sutrisno (Hupmas); Toto Suparto 
(Hupmas); Lukman Astadi (PDN); dan Petrus Gene. Penyerahan penghargaan dilakukan di Golden Ballroom Hotel 
Sutan Jakarta, Kamis (25/3). Adapun kegiatan ini merupakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 086/
TK/2007, selain itu berkat kerjasama PMI dengan Kementrian Sosial Republik Indonesia. Dari 824 donor darah 
sukarela yang merupakan peserta se-Indonesia, diantaranya Jawa Timur (15); DKI Jakarta (220); Jawa Barat (90); 
Jawa Tengah (51); Bali (15); Kalimantan Timur (9); Sumatera barat (8); Sulawesi Selatan (8); Sumatera Selatan (7); 
Banten (7); Nusa Tenggara Barat (6); dan Kalimantan Tengah (2).MPNDJ
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KUNJUNGAN MAHASISWA UGM fAKULTAS EKONOMI & BISNIS

JAKARTA  Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, PT Pertamina (Persero) menerima kunjungan  
mahasiswa Universitas Gajah Mada Program Pendidikan Profesi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang 
didampingi oleh dosen pandamping. Kunjungan ini diterima langusng oleh Vice President Perbendaharaan Per-
tamina Budi Raharjo, bertempat di Lantai Ground Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin (19/4).
Dalam kunjungan tersebut selain diberikan pengenalan company profile Pertamina, para mahasiswa juga diberikan 
pembekalan visi dan misinya Pertamina, kegiatan operasi Pertamina, dan peran Direktorat Keuangan Pertamina 
khususnya terkait dengan sistem manajement akunting di perusahaan Pertamina.MPIK
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RU IV  ADAKAN STOCK OPNAME 

Pengukuran arus minyak secara real time atau biasa disebut stock opname di RU IV dilakukan secara rutin, hal ini 
adalah salah satu langkah untuk menekan losses akibat kesalahan pencatatan. Untuk periode Maret 2010 stock 
opname dilakukan secara serentak diseluruh tank farm RU IV pada tanggal 31 Maret 2010 tepat pada pukul 24:00, 
diawali dengan safety induction dan refreshing cara mengukur minyak dalam tanki. MPRUIV
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UOP HEATER TRAINING

CILACAP  Pengoperasian dapur kilang (heater) haruslah dilakukan secara aman, namun di sisi lain juga harus efisien. 
Aman dalam hal ini adalah aman bagi pekerja dan aman bagi proses, ungkap Engineering & Development Manager 
Dadi Sugiana pada saat membuka acara UOP Heater Training di Griya Patra pada tanggal 22-24 Maret 2010.
Lebih lanjut Dadi menekankan pengoperasian heater selain aman juga harus kemudian reliable atau handal. Baik 
alat maupun proses harus sama sama dijaga secara baik. Training ini diikuti oleh pekerja fungsi operasi dan Eng 
& Dev sebanyak kurang lebih 30 orang dengan pembicara Mr. Javed Hason dari UOP yang memaparkan materi 
improving safety, reliability and profitability heater.MPRUIV
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PTC Laksanakan Pelatihan Fuel 
Handling BBM

PTC Selenggarakan Akademi Awak Mobil 
Tangki Pertamina Angkatan V

20 Kenshi Dojo PEP 
Field Pangkalansusu 
Ikuti Gashuku dan 
Ujian Kenaikan 
Tingkat

PHE ONWJ Sebagai Center of 
Excellence Operasi Offshore Pertamina

ASAHAN – Sebanyak 20 orang anggota/kenshi Bapor Kempo 
Pertamina EP Field Pangkalan Susu ikuti gashuku (latihan 
bersama) dan uji kenaikan tingkat di Dojo Inalum Tanjung 
Gading Asahan (04/04). Kegiatan ini diikutin oleh sekitar 300 
kenshi/peserta tingkat IV sampai I yang berasal dari Kab. 
Langkat, Kota Binjai, Kab. Deli Serdang; Kab. Batubara; Kab. 
Tapanuli Selatan, Kab Asahan dan Tanjung Balai.

“Latihan bersama dan ujian kenaikan tingkat yang dilak-
sanakan kali ini merupakan kegiatan yang pesertanya paling 
banyak,” ujar Ketua Umum Pengprov Perkemi Sumatera Utara 
H. Uchwatul Akhyar. Dia menjelaskan bahwa olahraga beladiri 
kempo sudah dikenal di Sumatera Utara sejak 1969. 

“Keikutsertaan peserta merupakan hal yang penting bagi 
perkembangan para anggota dojo PEP Pangkalan Susu” ujar 
salah satu pelatih M Nurdin. Dia menjelaskan bahwa dalam 
kegiatan ini para peserta dapat dinilai apakah kemampuannya 
sudah meningkat yang nantinya ditandai dengan pergantian 
sabuk. “Namun yang terpenting kegiatan ini dapat menambah 
wawasan dan persaudaraan serta untuk perbaikan dan kese-
ragaman teknik,” ujarnya.

Nurdin juga menjelaskan bahwa olah raga bela diri kempo 
sesunguhnya memiliki nilai-nilai mulia bila diaplikasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. “Kekuatan tanpa kasih sayang 
adalah kelemahan dan kekuatan tanpa kasih sayang adalah 
kezaliman,” ujarnya mengutip slogan kempo.

Dojo PEP Pangkalan Susu sendiri saat ini beranggotakan 30 
orang kenshi dan dilatih oleh 5 pelatih sabuk hitam. “Anggotanya 
tidak hanya keluarga besar PEP Pangkalan Susu namun saat 
ini juga sudah berasal dari masyarakat umum” ujar Nurdin.
MPPEPP.SUSU

JAKARTA – Strategi hulu Pertamina mengakusisi Blok Migas 
Offshore North West Java (ONWJ) merupakan langkah 
penting bagi Pertamina untuk menunjukkan jiwa baru sebagai 
pemain dunia di sektor migas. 

Hal ini mendapat dukungan penuh oleh Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan sejak penandatanganan 
akusisi ONWJ pada Juli 2009 lalu. Karen Agustiawan optimis 
pengambilalihan 46 persen saham BP West Java Ltd oleh 
Pertamina dapat meningkatkan produksi minyak dan gas 
blok ONWJ, karena Pertamina melihat masih ada peluang 
untuk peningkatan produksi.

Menurut Direktur Utama Pertamina Hulu Energi ONWJ 
Dwi Martono, sebelum diakusisi oleh Pertamina produksi 
minyak ONWJ sebesar 22.000 barel per hari dan gas 100 
juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Namun setelah diambil 
alih oleh Pertamina, produksi minyak meningkat menjadi 
26.000 bbl/day oil dan 220 MMSCFD untuk gas. 

Peningkatan produksi migas Pertamina ini digunakan 
oleh pembeli domestik yang disalurkan ke perusahaan 
nasional yaitu PT PLN untuk Muara Karang dan Tanjung 
Priok sebesar 90-105 mmscfd, Perusahaan Gas negara 
(PGN) dan PT Pupuk Kujang.

Produksi tersebut diperoleh dari 8300 kilometer persegi 
lokasi kegiatan yang terletak disebelah utara Cirebon ke 
Kepulauan Seribu. Fasilitas terdiri dari 670 sumur, 170 
anjungan perairan dangkal, 40 pemroses dan fasilitas disertai 

1.600 kilometer pipa bawah laut. 
“Untuk terus meningkatkan produksinya, PHE ONWJ 

telah mempersiapkan anggaran untuk target 2010 sebesar 
US$ 506 juta yang terdiri dari belanja modal (capital 
expenditure/Capex) sebesar US$ 142 juta dan untuk belanja 
operasional (operational expenditure/ Opex) sebesar US$ 
364 juta,” demikian disampaikan Dwi Martono dalam acara 
Media Gathering di Jakarta, Kamis (15/4).

Lebih lanjut Dwi Martono mengatakan bahwa PHE 
ONWJ akan bekerjasama dengan Pertamina EP dalam 
kegiatan eksplorasi untuk melakukan optimalisasi diantara 
batas dua wilayah kerja Pertamina EP dengan PHE ONWJ. 
”Dalam rangka upaya meningkatkan produksi Kita akan 
melakukan operasi eksplorasi melalui infill drilling dan 
work over. Sedangkan untuk tahun 2011 akan melakukan 
pengembangan lapangan APNF dan APNG,” kata Dwi.

PHE ONWJ menancapkan Visi dan Misi sebagai 
Center of Excellence di kegiatan operasi Offshore dalam 
mewujudkan Pertamina menjadi perusahaan minyak dan 
gas bumi kelas dunia. Oleh karena itu, manajemen tetap 
menjalankan prinsip profesionalisme di segala aktifitas 
dan membina hubungan baik dengan stakeholder serta 
kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasi 
melalui program Corporate Sosial Resposibility (CSR) untuk 
pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.MPIK

SURABAyA  Adalah Fungsi Supply & Distribution Pertamina 
dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja para awak 
mobil tangki di seluruh wilayah kerjanya, secara intensif telah 
bekerja sama dengan PT. Pertamina Training & Consulting 
(PTC) selaku penyelenggara  Akademi  Awak Mobil Tangki 
Pertamina  (AAMTP).

Setelah sukses dengan angkatan I - IV,  pada Februari 
2010 PTC telah memulai kegiatannya dengan angkatan V 
(batch 1 s/d 4).   Pada 3 Februari 2010, Surabaya men jadi 
kota penyelenggaraan AAMTP angkatan V (batch 1).  Pe-
la tihan dilaksanakan selama tiga hari diikuti   30 pengemudi 
yang berasal dari seluruh unit kerja di lingkungan Regional 
III  Jawa Timur. Acara dibuka resmi oleh Muji Pangestu – 
Daerah Area Manager Jawa Timur.

Selanjutnya  AAMTP angkatan V (batch 2) diselenggara-
kan di Hotel Celebes, Makassar  dan diikuti 20 peserta 
dari unit kerja di lingkungan Regional 4 Sulawesi, (10/2).  
Acara dibuka remi oleh A. Yani Lauhan – Operation Head 
mewakili Depot Area Manager Region Bandung. Kegiatan 
berlangsung selama tiga hari sampai 13 Februari 2010.  

TABALONG  Pemasaran BBM Industri & Marine – Direk-
torat Pamasaran Niaga Pertamina bekerjasama dengan 
PT. Pertamina Training & Consulting (PTC) tanggal 23 – 25  
Maret 2010 melaksanakan pelatihan Fuel Handling BBM 
bagi PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) di Tabalong 
– Tanjung Kalimantan Selatan.

Pembukaan dan pelatihan dilakukan di hotel Aston 
Tanjung Jalan Mabu’un Raya Pudak Tabalong – Kalimantan 
Selatan, (23/3). Hadir pada acara pembukaan Arie Maskur 
– Key Account Officer Regional VII BBM Industri & Marine, 
Andi Ramadhan – Pws. Depot Banjarmasin,  Woody Bu-
mara - SR. BBM Industri & Marine Banjarmasin, Aloy 
Sa turi -  Sales Eng. Pelumas Banjarmasin, Agus Widjaya 
-  mewakili pimpinan PT. PTC dan Robert A. Loegiman – 
Senior Consultant PT. PTC.

Pelatihan diikuti oleh 15 peserta terdiri dari pekerja dan 

staff PT. Bukit Makmur Mandiri Utama. Selama dua hari 
mereka dibekali  dengan beberapa materi Fuel Handling di 
class room dan satu hari dilakukan Site Audit Sarfas – Fuel 
Tank PT. BUMA untuk site ADARO Kalimantan Selatan.
MPPTC
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AAMTP angkatan V (batch 3) kembali diselenggarakan 
di hotel Mitra Bandung tmt 18 s.d.20 Februari 2010.  Kali 
ini diikuti oleh 30 peserta yang merupakan perwakilan 
dari Awak I dan Awak II  Depot Plumpang, Cikampek, 
Padalarang, Ujungberung, Tasikmalaya dan Tegal (Region 
2 – BB).  Pembukaan dilakukan oleh Operation Head Depot 
Ujung Berung - Shodikun Syahroni yang mengingatkan 
kepada para peserta pentingnya pelatihan ini yang mem-
berikan pengetahuan mendalam tentang praktek Safety 
Driving.  Pelatihan diisi dengan beragam materi dengan 
penekanan pada latihan praktek di lapangan.

Tanggal 4 Maret 2010 diselenggarakan pembukaan 
AAMTP Angkatan V (batch 4) di Semarak Hotel, Medan.  
Peserta berjumlah 30 personil berasal dari Unit Kerja 
Regional 1 A Sumatera Bagian Utara. Pembukaan dilakukan 
oleh Gatot Roseno – Daerah Area Manager  Medan .

AAMTP mengubah budaya kerja para awak mobil 
tangki, menjadi sosok yang lebih progresif, disiplin, jujur 
dan berpengetahuan di bidangnya diera kompetisi yang 
penuh tantangan di dunia bisnis migas.MPPTC

SURABAyA  Unit Pemasaran Retail Region V kembali 
mengadakan kegiatan donor darah bertempat di Ruang 
fastron Lantai III Kantor Menara Pertamina Jl. Jagir 
Wonokromo No. 88 pada hari Senin lalu (12/4). Bekerja 
sama dengan PMI, kegiatan donor darah yang bertajuk 
“Setetes Darah Anda, Berguna Bagi Kemanusiaan” ini 
dibuka oleh GM Pemasaran BBM Retail Region V selaku 
Ambasador, M. Iskandar, yang setelah itu juga turut 
mendonorkan darahnya dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan donor darah kali ini diikuti oleh antusias 
oleh segenap pekerja. Terbukti dalam waktu kurang 
dari setengah hari, terkumpul 120 buah kantong darah 
yang selanjutnya akan didistribusikan bagi masyarakat 
yang membutuhkan. Sebagai bentuk apresiasi, panitia 
penyelenggara menyediakan doorprize dan konsumsi 
bagi para peserta donor darah. Diharapkan dengan 
diselenggarakannya acara ini dapat meningkatkan jiwa 
sosial para pekerja serta memberikan manfaat bagi 
sesama.MPPMSREG. V

Pemasaran 
Region V Kembali 
Selenggarakan 
Donor Darah
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Pertamina dan GE Kerjasama 
di Sektor Panasbumi

PPEP : Menanamkan 
Karakter Pemimpin 
yang MIRACLE

JAKARTA  Bertempat di 
Ge dung Utama Lantai 3, 
te lah berlangsung penan-
da tanganan memorandum 
of understanding  (MOU) 
kerjasama antara Pertamina 
dengan General Electric da-
lam bidang geothermal dan 
SDM.  Penandatanganan 
dilakukan oleh Dirut Pertamina 
Karen Agustiawan dan Vice 
Chairman GE John Krenicki 
pada Jumat (16/4). 

Dari Pertamina selain Di-
rut, hadir juga Direktur Pe-
rencanaan Investasi dan Ma-
najemen Risiko Ferederick ST 
Siahaan, Direktur SDM Ruk mi 
Hadihartini, SVP Bu siness 
Development - Direktorat Hu-
lu Slamet Riadhy, dan Dirut 

Pertamina Geothermal Energi 
Abadi Poernomo.

Dirut Pertamina Geo ther-
mal Energy (PGE) Abadi Poer-
nomo mengungkapkan bahwa 
perjanjian kerjasama  ini untuk 
penelitian dan pengembangan 
pembangkit listrik tenaga pa -
nasbumi skala kecil di dae-
rah-daerah. GE sendiri su dah 
banyak membangun pem-
bangkit listrik pansabumi, 
dan sekarang masuk ke  In-
donesia.  

Selain itu, GE  juga akan 
membantu Pertamina dalam 
penelitian dan pengembangan 
geothermal, terutama ba gai-
mana memanfaatkan commer-
cial waters, brains waters, ter-
masuk memanfaatkan uapnya 

(steam) dengan lebih efektif 
dan efisien.

Untuk pilot project ini, dipi-
lih daerah Ulubelu di Lampung. 
“Kita pilih Ulubelu karena di-
situ steam-nya ada, dan se-
mua masih dikembangkan. 
Ja di kita taruh di sana, kita 
te liti juga di sana,” kata Abadi 
usai acara.

Tentang nilai proyek, Abadi 
menyatakan tidak ada, karena 
sifatnya yang masih research 
and development (R&D). 

Sebagai langkah pertama, 
direncanakan pada 3 Mei 2010 
nanti akan diselenggarakan 
workshop untuk sharing 
know ledge, apa yang bisa 
di-support GE, dan apa yang 
bisa diberikan Pertamina. 

Dewi Gentana, Manager 
Energy Alternative Direktorat 
Hulu,  menyatakan bahwa MoU 
ini  mengantisipasi Peraturan 
Pemerintah tahun 2010 yang 
menyatakan bahwa untuk Wi-
layah Kerja (WK) yang belum 
dikembangkan, maka harus 
dikembalikan. Dengan MoU  
untuk  mengembangkan small  
scale geothermal power plant, 
sehingga bisa dikembangkan 
pembangkit-pembangkit yang 
kecil dulu 5 MW atau 10 MW, 
diharapkan bisa me ngejar 
skala yang lebih be sar.

Sedangkan untuk SDM, 
hal ini dilakukan untuk mem-
berikan advance training te-
naga-tenaga ahli Pertamina 
dari pihak GE. MPUHK

JAKARTA –  “Budaya HSE 
harus terus kita tingkatkan 
ber sama dan tidak boleh satu 
orang pun melalaikan ma-
salah HSE. Segala sesuatu 
harus dimulai dengan di-
sip lin diri karena disiplin di-
ri akan mencerminkan ba-
gaimana kita menanggapi 
suatu persoalan setiap saat 
khususnya keandalan fasilitas 
yang tidak bisa kita pandang 
sepele tapi sesuatu hal yang 
sangat penting”.

Demikian disampaikan 
oleh Direktur Pemasaran 
dan Niaga Djaelani Sutomo 
dalam acara Sosialisasi Kese-
lamatan Operasi Hilir Migas 
yang berlangsung di Kantor 
Pusat Pertamina, (14/4). 

Sosial isasi ini  dini lai 
pen ting dalam rangka mem-
perkaya budaya terhadap HSE 

Sosialisasi Keselamatan Operasi Hilir Migas 
sehingga dapat melakukan 
aktivitas dengan aman. Di 
sam ping itu merupakan sa lah 
satu wujud komitmen Per -
tamina menjadi perusahaan 
Migas Nasional Kelas Dunia. 

Menurut Djaelani, ko-
mitmen HSE tidak hanya 
men jadi acuan para atasan 
semata tapi Djaelani berharap 
semua insan Pertamina harus 
menjunjung tinggi nilai HSE. 
“BOD sudah berkomitmen 
se belum kita melakukan so-
sialisasi ke masyarakat, kita 
harus melakukan pembe-
nahan secara internal dulu 
dan jangan sampai kita so-
sialisasi di luar tapi untuk 
HSE di dalam masih belum 
aman,”katanya.

Dalam sosialisasi ini hadir 
Kepala Subdit Keselamatan 
Operasi hilir Migas, Yusni 

Yetti untuk memberikan so-
sialisasi terkait mengenai 
dasar hukum,  pembinaan dan 
pengawasan keselamatan 
pekerja, instalasi dan umum 
serta struktur pembinaan 
& pengawasan K3LL pada 
kegiatan usaha hilir migas.

Usai pelaksanaan diskusi, 
sebagai wujud komitmen 
ter  hadap keselamatan ope-
rasi hilir migas dilakukan 

pe nandatanganan berita 
acara antara Kepala Subdit 
Keselamatan Operasi hilir 
Migas dengan jajaran manajer 
terkait mengenai SKPP/ SKPI 
& ijin penggunaan niaga migas, 
pelimpahan kewenangan & 
tanggung jawab keselamatan 
operasi Ka. Teknik PP dan 
kewenangan pemeriksaaan 
teknis peralatan instalasi.
MPIK 
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JAKARTA – “Kita harus berusaha menanamkan karakter 
pemimpin yang MIRACLE (Motivator, Inspirator, Role 
Model, Agent of Change, Competence & Courageous, 
Learner, & Ethical). Selain karakter-karakter tersebut, 
pemimpin-pemimpin masa depan Pertamina haruslah 
mereka yang memiliki jiwa en terpreneur, berwawasan 
global dan memegang teguh nilai 6 C (Clean, confident, 
Confetitive, Customer fokus, Capable dan Commercial) 
yang menjadi kebijakan Pertamina”.

Demikian sambutan Direktur Perencanaan Investasi 
& Manajemen Resiko Ferederick Siahaan dalam acara 
pembukaan Program Pengembangan Eksekutif Per-
tamina (PPEP) Angkatan – VI/ 2010 di Lantai M Kantor 
Pusat Pertamina Jakarta, Rabu (14/4).

Tujuan PPEP ini adalah untuk mempersiapkan 
eksekutif Pertamina agar mampu memahami dan 
mengembangkan sikap serta perilaku unggulan yang 
mendukung terwujudnya Visi dan Misi perusahaan, 
memahami Pertamina Leaders model dan mampu me-
nerapkannya serta berperan sebagai role model untuk 
mendukung keberhasilan program transformasi.

Selain itu para peserta PPEP dapat memahami 
dan mampu mengembangkan budaya kerja korporat 
yang sesuai untuk menjadi perusahaan terkemuka di 
Indonesia, memahami prinsip-prinsip pengelolaan bisnis 
minyak, gas dan bahan bakar nabati yang memiliki 
keunggulan bersaing serta mengembangkan sikap dan 
perilaku enterpreneur serta inovasi guna mencapai 
operational excellence.

Dalam kesempatan ini Ferederick menyampaikan 
bahwa RUPS telah memutuskan agar proses menca-
pai visi menjadikan perusahaan minyak kelas dunia 
dipercepat dan ini merupakan tantangan besar untuk 
mewujudkannya sehinggga perlu totalitas, kerja keras 
dan tekad untuk mewujudkan visi ini. Di samping itu 
selama tahun 2010, direksi telah sepakat untuk me-
netapkan 10 area fokus akselerasi transformasi.

 “Seluruh lulusan PPEP harus mampu mewujudkan 
operasional excellent tanpa terkecuali termasuk mana-
jemen risiko dan keselamatan pekerja yang harus kita 
tingkatkan hingga setara dengan perusahaan minyak 
kelas dunia lainnya dan keberhasilan Transformasi 
menjadi penting karena akan memberi dampak positif 
bagi bangsa dan negara ke depan,” kata Ferederick.

Program ini berlangsung dari 5 April hingga 7 Ok-
tober 2010 dengan kegiatan in & off class. Seluruh 
kegiatan kelas dilaksanakan di Pertamina Learning 
Center Simprug Jakarta secara residential. Kegiatan 
pengembangan personal dilaksanakan di Lembang, 
serta kunjungan bisnis luar negeri ke Australia dan 
Korea Selatan.

Peserta PPEP berjumlah 42 orang, terdiri dari para 
pekerja pimpinan level strategis yaitu General Manajer, 
Vice President, Manajer serta Asisten Manager ter pilih 
dari tiap direktorat, Integrited Supply Change (ISC), PT 
Badak NGL dan PT Elnusa Tbk.

Pada akhir program, peserta PPEP diwajibkan 
membuat Business Improvement Project (BIP) agar 
memiliki kemampuan analitis dan integratif dengan 
menuangkan ide secara sistematis dan komprehensif.
Tiga BIP terbaik akan dikrimkan ke Renbang Bisnis 
Transformasi Korporat untuk dipilih dan dipresentasikan 
di hadapan BOD.MPIK

Hearing Penilaian Kinerja antara Perusahaan 
dan Pekerja
CILACAP  Penilaian ki nerja 
pekerja dengan menggunakan 
tools people review masih 
menjadi bahasan hangat 
dikalangan pekerja Pertamina. 
Terkait dengan hal tersebut 
RU IV menggelar hearing 
ten tang penilaian kinerja yang 
dilakukan antara pekerja dan 
manajemen RU IV, bertempat 

di Patra Graha, (18/3).
Kegiatan dalam bentuk 

dialog ini menghadirkan nara 
sumber GM RU IV Syofrinaldy 
dan HR Area Manager  RM 
Happy Paringhadi dengan 
moderator Ketua SPP PWK 
Arie Gumilar.

Pada kesempatan ter-
sebut GM menjelaskan pem-

berlakuan sistem kompetisi 
penilaian tersebut di peru-
sahaan. Dimana pada sebuah 
perusahaan mulai dari proses 
penerimaan hingga proses 
ker janya selalu dipenuhi de-
ngan kompetisi, selalu ada 
yang terbaik diantara yang 
baik. Hal ini terjadi di seluruh 
perusahaan internasional. 

“Karena Pertamina ingin 
menjadi perusahaan kelas 
dunia yang dikelola oleh orang 
yang andal, orang yang punya 
motivasi tinggi dan dedikasi 
kuat. Tentunya Pertamina 
pun juga siap untuk bersaing,” 
papar GM RU IV Syofrinaldy.
MPRUIV
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Pertamina Gulirkan Modal Kerja untuk 
Penyandang Cacat Indramayu

Lokakarya untuk 
Kembangkan Program 
Sehati di Cilacap

Bantuan CSR untuk Masyarakat Sekitar
DPPU Ngurah Rai
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Pertamina Santuni 500 Anak Yatim Piatu di Cilacap

INDRAMAyU  General Ma-
nager (GM) RU VI Balongan 
Dadik Pribadi secara sim-
bolis menyerahkan dana 
ban tuan modal usaha kredit 
bergulir sebesar Rp 1 miliar 
untuk penyandang cacat di 
Indramayu. Bantuan tersebut  
diterima Ketua Forum Ko-
munikasi Penyandang Ca cat 
Indramayu (FKCPI) Supra-
yitno di Gedung Perte muan 
’Patra Ayu’ Bumi Patra In-
dra  mayu, (27/2).  Dalam 
ke sempatan tersebut juga 
diserahkan bantuan tangan 
dan kaki palsu.

Penyerahan tersebut ber-
samaan dengan Konser Kreasi 
& Workshop Pertamina Peduli 
Penyandang Cacat. Hadir 
pada kesempatan tersebut 
tersebut istri Gubernur Jawa 
Barat Netty Prasetiyani Her-

BALI  Pada Minggu (17/4) 
kemarin, Pertamina kembali 
menunjukkan kepedulian  
kepada masyarakat sekitar 
DPPU (Depot Pengisian Pe-
sawat Udara) Ngurah Rai, 
Bali. Bantuan Corporate So-
cial Responsibility (CSR) 
tersebut diserahkan secara 
simbolis di Pantai Adat Tuban 
oleh Vice President Aviasi 
Iqbal Hasan dan Manajer 
Aviasi Region III Agus S. 
Nugroho disaksikan oleh para 
undangan, pekerja DPPU 
Ngurah Rai serta perwakilan 
penerima bantuan. 

Bantuan yang diserahkan 
diantaranya adalah  renovasi 
bangunan Pura Parahyangan 
Linggih Ida Bhatara Ratu 
Gede, Ratu Ayu Pura Satria 
Dalem Tanjung Pikatan, fa-
silitas jaring untuk 20 unit 
perahu untuk kelompok nela-

ya wan.
 GM RU VI Balongan Dadik 

Pribadi  berharap bantuan 
yang diberikan Pertamina 
me la lui program CSR  ini  
ber  dampak positif dalam 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. ”Semoga pem-
berian pinjaman modal usa -
ha kredit bergulir ini dapat 
bermanfaat dan dipergunakan 
dengan sebaik-baiknya,” kata 
GM RU VI Dadik Pribadi. 

Sedangkan Netty Pra seti-
yani Heryawan me ngatakan 
pihaknya memberikan ap-
resiasi yang tinggi atas ke-
pedulian RU VI Balongan 
terhadap penyandang cacat. 
“Semoga bentuk kepedulian 
Pertamina ini dapat  menjadi 
Pemicu bagi mereka untuk 
berkarya dan mandiri,” kata 
Netty.

Sementara Ketua  FKPCI 
Kabupaten Indramayu Su-
prayitno mengatakan pin-
jam an dana bergulir dari 
Pertamina digunakan untuk 
berbagai usaha di lingkungan 
FKPCI yang mencakup lima 
Kabupaten se-Jawa Barat. 

Di antaranya Kabupaten Ci-
rebon, Kuningan, Karawang, 
Subang, dan Indramayu. ”Mo-
dal usaha tersebut digu nakan 
untuk usaha per beng kelan, 
service jok ken daraan dan 
pembuatan tangan/kaki palsu.
MPRUVI

yan Samudra Jaya IV serta 
bantuan budidaya kepiting 
untuk kelompok nelayan 
Wana Sari Tuban. 

Vice President Aviasi 
Iqbal Hasan menyatakan bah-
wa Pertamina selalu pe duli 
dengan masyarakat sekitar. 
“Hal ini penting untuk menjalin 
hubungan yang erat sehingga 

mendukung kelancaran ke-
giatan operasional peru-
sahaan,” jelas Iqbal. 

Sementara itu, I Wayan 
Nida Astawa perwaki lan 
penerima bantuan dari Ben-
desa Adat  Tuban mengaku 
sangat terbantu dengan 
ada nya bantuan CSR da-
ri Pertamina. Astawa ber-

harap semoga bantuan ter-
sebut dapat dimanfaatkan 
dengan optimal dan tetap 
dapat dilanjutkan dimasa 
mendatang.

Penyerahan bantuan kali 
ini dikemas dalam suasana 
santai dengan mengajak 
se luruh undangan, warga 
sekitar  dan para pekerja 
DPPU Ngurah Rai serta 
keluarga untuk melaksanakan 
senam pagi bersama di tepi 
pantai. Setelah itu dilanjutkan 
dengan acara bersih-bersih 
pantai yang memang terlihat 
cukup kotor oleh sampah 
yang berserakan disana-sini.  
Bersih-bersih pantai itu sendiri 
juga mendapat apresiasi dari 
masyarakat. Harapannya 
dari kegiatan ini masyarakat 
sekitar pantai akan lebih 
pe  duli dengan  kebersihan 
lingkungannya.MPPMSREG.V

CILACAP  Peduli kesehatan masyarakat, Pertamina dan 
PKBI (Program Keluarga Berencana Indonesia) Jawa 
Tengah menyelenggarakan Lokakarya di Cilacap untuk 
mengembangkan program Pertamina Sehati (Sehat Anak 
Tercinta dan Ibu) di Cilacap pada (18/3).

Tujuan dari lokakarya tersebut adalah untuk mening-
kat kan pemahaman stakeholder akan situasi kesehatan 
ibu dan anak, disamping untuk memperoleh dukungan 
dari stakeholder dalam pelaksanaan program Pertamina 
Sehati dimaksud di Kecamatan Cilacap Tengah. 

Kepedulian Pertamina terhadap program tersebut 
terkait akan tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) & 
Ang ka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, yakni 35 kasus 
kematian ibu melahirkan dan 316 angka kematian bayi 
lahir pada tahun 2009 di Cilacap berdasarkan data yang 
dikutip dari www.cilacapkab.go.id.

Lokakarya ini diikuti oleh 20 peserta, dibuka oleh 
Camat Cilacap Tengah Djarot P, dihadiri oleh Lurah 
setempat, tokoh masyarakat, bidan desa, pengurus PKK 
dan instansi terkait.

Camat Cilacap Tengah Djarot P berharap agar seluruh 
komponen masyarakat dapat terlibat, sehingga program 
ini dapat berjalan dengan lancar, tepat sasaran dan 
menimbulkan efek yang baik serta berkelanjutan untuk 
kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. 

Hal yang sama juga disampaikan Kurdi Susanto 
selaku Public Relations Section Head RU IV. Semoga 
kepedulian Pertamina ini dapat meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat Kabupaten Cilacap, khususnya 
di Kelurahan Donan dan Kelurahan Lomanis. 

Dalam lokakarya tersebut dipresentasikan hasil 
baseline survey yang sudah dilakukan di wilayah Cilacap 
Tengah khususnya Kelurahan Lomanis dan Donan. 
Selain itu, acara tersebut diisi dengan pemaparan tentang 
Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak di Kab. Cilacap yang 
disampaikan oleh Ka.Sub.Bid Kesejahteraan Rakyat Andi 
Susilo dan pemaparan dari Dinas Kesehatan mengenai 
evaluasi program AKI/ AKB di Kabupaten Cilacap tahun 
2009 oleh dr. Mariah C.

 Dari hasil diskusi ini, didapatkan potensi-potensi 
yang ada di kedua wilayah Kelurahan tersebut sehingga 
nantinya dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk 
menjadi fasilitator/ pendamping dalam menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang ada mengenai Kese-
hatan Ibu dan Anak di wilayah tersebut.MPRUIV
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CILACAP  Terkait perayaan HUT ke-154 Kabupaten Cilacap 
di Pendopo Wijayakusuma Kabupaten Cilacap, digelar 
Silaturahmi dan Pemberian Santunan untuk sekitar 500 anak 
yatim piatu se-Kabupaten Cilacap (9/4). Pertamina sebagai 
salah satu perusahaan terbesar di wilayah ini ikut  ambil bagian 
memberikan santunan kepada anak yatim piatu yang secara 
simbolis diserahkan oleh GM RU IV Syofrinaldy kepada yatim 
piatu yang diawali oleh Wakil Bupati Cilacap Tatto S Pamudji 
beserta segenap Muspida Plus.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, H. Muslich dalam 
kesempatan tersebut melaporkan tujuan dari kegiatan ini, yakni 
dalam rangka mempererat hubungan dan tali silaturahmi antara 
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Pemkab Cilacap dengan masyarakat, termasuk di antaranya 
anak-anak yatim piatu.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Bupati Cilacap Tatto 
Suwarto Pamuji yang mengajak untuk selalu membangun tali 
silaturahmi dan semangat kebersamaan di antara masyarakat. 
Karena menurutnya, dengan semangat silaturahmi beban 
seberat apapun akan mampu diselesaikan bersama. 

Kepada warga masyarakat yang mampu, Tatto Suwarto 
Pamuji  juga mengajak untuk tidak lupa menyisihkan sebagian 
rezekinya, guna membantu warga masyarakat Cilacap yang 
kurang mampu, termasuk anak-anak yatim piatu.MPRUIV
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