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BISNIS BUMN

PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT

PLN (Persero) sepakat bersinergi mengembang-

kan bisnis panasbumi dengan melaksanakan

Perjanjian Jual Beli Uap Panasbumi (PJBU) dan

Head of Agreement (HoA) dengan PLN tentang

pengembangan sumber  daya panasbumi.

••• Berita selengkapnya di halaman 11

Direktur Utama PT. PGE Abadi Poernomo berjabat tangan dengan  Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) Nasri Sebayang  setelah menandatangani kesepakatan Perjanjian Jual Beli Uap Panasbumi (PJBU) disaksikan oleh  Direktur

Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (17/2).



MANAJEMEN 2No. 09
Tahun XLVI, 1 Maret 2010POJOK

Senior Vice President Human Resources
Mamad Samadi

Mencapai Meaningfull
Differentiation Rating Kinerja
Melalui Sistem People Review

PENGANTAR REDAKSI :

Sistem People Review ini telah
diimplementasi sejak akhir 2007
dan People Review 2009 berakhir
di bulan Februari 2010 dimana
merupakan kelima kalinya
Pertamina mengimplementasikan

sistem penilaian pekerja melaui People Review. Sampai saat
ini sebagian besar Pekerja telah mendukung sistem ini,
meskipun masih ada yang masih mempertanyakannya,
terutama mengenai permasalahan Kalibrasi, force distribution

atau “pemaksaan” nilai untuk memenuhi target distribusi
tersebut, penilaian 360 derajat, dan lain-lain. Berikut ini adalah
kutipan wawancara dari Senior Vice President Human

Resources Mamad Samadi perihal isu yang dilancarkan oleh
Suara pekerja mengenai sistem penilaian People Review ini.

Setelah implementasi sistem People Review di

Perusahaan apakah sudah dapat diterima oleh pekerja dan

bagaimana dam-paknya bagi pekerja dan Perusahaan.

Pada pertengahan 2009,  fungsi SDM sudah melakukan
survey opini pekerja terhadap implementasi People Review di
Perusahaan melalaui Theme-o-meter survey. Salah satu
pertanyaan yang diajukan adalah apakah dengan penerapan
sistem People Review akan menjadikan Pertamina menjadi
lebih baik. Dari 13.002 responden pekerja Pertamina, yang
menjawab setuju sebanyak 69,84 persen, sebanyak 20,8
persen menjawab netral dan sebanyak 9, 36 persen menjawab
tidak setuju. Artinya hampir seluruh pekerja,  setuju sistem ini
kan menjadikan Pertamina lebih baik. Jadi memang perlu
sosialisasi yang lebih intensif lagi agar sistem ini dipahami
secara baik.

 Sistem ini akan memberikan dampak positif bagi
perusahaan karena orang-orang yang kinerja bagus akan tetap
berada di Perusahaan dan memberikan kontribusi yang positif.
Pertamina mempunyai cita cita untuk menjadi Perusahaan
kelas dunia maka yang diperlukan adalah pekerja pekerja yang
andal seperti pekerja di Perusahaan kelas dunia lainnya.

Bagi pekerja sendiri akan mendapat reward dan
consequences yang berbeda satu dengan yang lain. Karena
sistem ini memang tidak untuk memberikan perhargaan yang
sama rasa sama rata, tetapi memang bertujuan untuk
membedakan satu pekerja dengan pekerja yang lain. Lebih
objektif karena penilaian tidak dilakukan oleh hanya seorang
atasan tetapi berdasarkan kolektif judgment. Memang untuk
melakukan sistem ini perlu kedewasaan dari pekerja tersebut
di dalam memberikan penilaian bukan untuk memenangkan
anak buah tetapi kita menilai untuk membedakan pekerja
tersebut berdasarkan pencapaian KPI dan Perilaku
kepemimpinan. Kita akan mendapatkan urutan pekerja dari
yang terbaik sampai dengan yang terendah kontribusinya.

Setelah dua tahun People Review berjalan, masih ada

Pekerja yang mempertanyakan mengenai konsep Kalibrasi

yang mengarah kepada force distribution. Bagaimana

menurut pandangan Bapak melihat situasi ini ?

Sebenarnya istilah force distribution adalah istilah yang kurang
pas, karena target distribusi yang dipakai dalam People

Review bukan merupakan kurva yang dipaksakan harus
berbentuk normal, tetapi ada range target distribusi yang
bentuknya bisa condong kekiri atau kekanan. Tujuannya
adalah  agar setiap pekerja dapat dibedakan satu dengan yang
lainnya.

Adapun target distribusi yang kita tetapkan tersebut
bukanlah hitung-hitungan statistic, dimana apabila hitungan
statistic diterapkan maka populasi di bawah kurva tersebut
harus minimal 30 orang, dan ke”normalan” kurvanyapun harus
diuji apakah “normal” atau tidak. Target distribusi merupakan
alat untuk mencapai meaningfull differentiation atau
pembedaan yang bermakna, agar  atasan dapat benar-benar
membedakan setiap pekerja di fungsinya berdasarkan kinerja
yang sesungguhnya. Target distribusi ingin membagi pekerja
Pertamina dalam 4 cluster rating kinerja pekerja.

Untuk itulah diperlukan kalibrasi, karena begitu para
atasan berkumpul untuk membandingkan / mengkalibrasi
bawahannya, maka akan terlihat apakah si bawahan yang
menurut dia awalnya sudah bagus, apakah memang betul-
betul bagus setelah dibandingkan dengan bawahan dari
atasan lain. Tentu saja untuk mempertahankan kinerja
bawahannya, masing-masing atasan harus sudah siap dengan
semua evidence yang mendukung ratingnya tersebut,
sehingga challenge session tersebut benar-benar dilakukan
secara obyektif, fair dan tranparan.

Apa yang dilakukan sekarang, memang belum sesuai
dengan harapan, yaitu belum semua atasan memberikan
evidence yang lengkap, obyektif dan transparan tetapi masih
berupa judgement pribadi dari apa yang dilihat secara kasat
mata saja. Memang betul, unsur subyektifitas masih selalu ada
pada system manapun, karenanya disinilah diperlukan sebuah
kebijaksanaan dan kedewasaan dari para atasan, untuk bisa
melihat lebih jeli lagi performance anak buahnya.

Setiap pekerja dinilai dari dua hal, yaitu dari pencapaian
sasaran kerjanya dan dari perilaku kepemimpinannya. Kalau
suatu unit/fungsi meng-klaim bahwa dia sudah bekerja sangat
keras sehingga KPI-nya tercapai melebihi 100 persen, maka kita
harus melihat bagaimana cara dia untuk mencapai hal tersebut,
apakah perlikau kepemimpinannya sudah baik, apa saja
evidence-nya dia dikatakan baik, semuanya harus diungkapkan
dan bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang kadang-kadang
sering menimbulkan subyektifitas, karena kurangnya evidence

yang kita punyai. Setiap atasan harus bisa membedakan
masing-masing anak buahnya, tidak mungkin semuanya bagus
atau semuanya jelek, pasti ada bedanya.

Sebenarnya apa penggunaan dari masing-masing nilai

tersebut? Adanya People Review memang menentukan reward
and consequences yang diterima oleh setiap pekerja. Reward
bisa dalam bentuk pemberian insentif dan konsekuensis dalam
bentuk program pembinaan yang diterima. Saat ini seseorang
yang mendapat rating nilai 3, bukan berarti jelek, karena nilai 3
adalah orang yang secara sasaran kerja tercapai (base target)
tetapi penilaian leadership kepemimpinannya setelah
dibandingkan dengan orang lain  dia masih perlu mendapatkan
perubahan, atau sebaliknya, secara perilaku kepemimpinan dia
sesuai dengan tingkat yang diinginkan, tetapi dari sisi sasaran
kerjanya dia  masih dibawah target.

Dengan kita mempunyai data siapa saja pekerja yang
konsisten mempunyai nilai bagus, maka Perusahaan akan
dengan mudah mencari pekerja Talent sebagai future leaders,
dan pekerja yang akan dipromosikan untuk menjadi leader di
fungsinya. Sebaliknya, bagi pekerja yang berkinerja rendah,
tugasnya Perusahaan untuk melakukan program-program
pembinaan yang dapat meningkatkan motivasi serta
meningkatkan kinerjanya.

Seperti apakah kira-kira konsep pengembangan system

ini ke depannya, agar People Review dapat memotivasi

seluruh pekerja ? Sistem masih bisa terus disempurnakan lagi,
agar dapat diterima dan dapat memotivasi semua pekerja.
Untuk tahun 2010 ini, kami akan menggulirkan konsep yang kita
sebut People Review generasi kedua, yaitu merupakan
penyempurnaan dari system yang ada selama ini, terutama dari
prosentase target distribusi serta penentuan criteria setiap nilai
perilaku kepemimpinannya (Leadership Behaviour).

Sebenarnya konsep people review ini merupakan best

practice yang dilaksanakan di semua perusahaan world class

company, seperti General Electric, Chevron, STX Corporation,
Coca Cola, Citibank dan perusahaan multinasional di Indonesia
seperti Telkom, Sampurna, dll, dimana semuanya memakai pola
penialian yang hampir sama.

People Review sebenarnya merupakan ujung dari sebuah
roda Performance Management System yang kita punya, yaitu
bagaimana awalnya melakukan setting target KPI/SMK yang
benar-benar align satu dengan yang lainnya, kemudian
bagaimana atasan melakukan coaching kepada bawahannya,
kemudian melakukan performance dialog, sampaiakhirnya ke
People Review ini. Sehingga memang People Review bukan
berdiri sendiri dari budaya kinerja kita, tetapi dia benar-benar
harus align dari awal tahun dengan performance management

system kita. Untuk itu, pada tahun 2010 ini fungsi RBTK telah
melakukan aligning dan cascading dari atas sampai ke layer
yang paling bawah untuk setiap target yang ingin dicapai di
tahun 2010, sehingga diharapkan realisasi KPI dapat menjadi
patokan bagi performance setiap pekerja di fungsinya.

Tools yang ada saat ini, memang masih terkesan “subyektif”
dimana kita cenderung memberikan nilai yang tinggi untuk nilai
perilaku kepemimpinan (LBS). Untuk itu, fungsi People

Development sedang membuat sebuah guidance bagaimana
menilai perilaku kepemimpinan dengan tepat, juga membuat
criteria dari masing-masing rating dengan jelas dan sesuai.

Kembali kepada target distribusi yang akan kita
sempurnakan di People Review 2010 ini, kita akan melakukan
perubahan dari target distribusi, terutama pada prosentase
cluster nilai rendah, akan kita kecilkan, karena kita sudah mulai
bergerak kearah yang lebih baik. MPSDM + NS
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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.
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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)

UGAN GANDAR

Presiden FSPPB

Editorial

Karakteristik bisnis

migas yang high

investment tapi high

return harus dapat

dikelola dengan baik,

berlandaskan pada

prinsip bisnis yang

prudent dan asas-asas

tata kelola perusahaan

yang baik good

corporate governance

(GCG).

“

“

Akhir Februari kemarin menjadi

momen penting bagi seluruh pekerja

(13.172 orang)  Pertamina. Pada akhir

bulan inilah, perjalanan karier pekerja Pertamina dalam

setahun terakhir akan dinilai. Seperti halnya penilaian dan

pembagian raport ala anak sekolah, momen penilaian

pekerja Pertamina seharusnya menjadi hal yang ditunggu

dan disambut dengan penuh antusias.

Seperti tahun lalu, pembagian nilai di lingkungan

Pertamina diyakini akan menjadi momen menegangkan.

Pasalnya, dalam implementasi penilaian seringkali

ditemukan kebelumsempurnaan dan implemnetasi sistem

penilaian yang terasa kurang fair. Sistem penilaian 360

derajat dengan metode People Review mungkin karena

masih baru, seringkali merugikan beberapa karyawan sistem

penilaian yang melibatkan atasan, bawahan, dan pier (rekan

kerja) ini seharusnya tidak memberi dampak sistemik yang

buruk bagi kehidupan kita sebagai pekerja ataupun

perusahaan, hanya karena adanya subyektivitas penilaian

yang tidak proporsional.

Sistem People Review pada prakteknya masih

menggunakan distribution force. Lewat sistem itu, Pertamina

membagi jumlah prosentase pekerja yang akan

mendapatkan nilai 1 - 8 dalam setiap Direktorat. Artinya,

dalam setiap Direktorat nilai pekerja harus memenuhi

prosentase nilai kelompok 1-3; kelompok 4; kelompok 5 dan

kelompok 6-8. Distribution force ini jelas-jelas tidak sesuai

dengan hak kita untuk mendapatkan penghargaan apabila

penilaian itu didasarkan pada penilaian yang tidak obyektif.

Pertanyaannya apakah Anda rela bila sudah

mengeluarkan keringat yang sama dan menghasilkan

prestasi yang sepadan dengan rekan Anda tapi harus

legowo duduk dua tingkat lebih rendah dari rekan Anda

hanya karena jatah nilai itu sudah habis? Tentu tidak rela

kalau penilaian terhadap pekerja yang sama nilainya

dilakukan tidak obyektif. Ini sensitif dan akan muncul

perasaan dikhianati bila terjadi ketidakadilan. Kita semua

harus menjaga keadilan ini.

Jika dengan sistem People Review ini Pertamina dengan

gampang membagi-bagi kuota nilai kepada setiap divisi, lalu

apa gunanya seorang pekerja dituntut untuk memenuhi

semua target dan kemampuan terbaiknya untuk

perusahaan?

Walaupun semangatnya fairness, sistem People Review

masih memungkin melahirkan ekses negatif dan juga kurang

fair karena nilai seseorang dalam beberapa kasus akan

tergantung pada kepiawaian manajer dalam

mempertahankan mereka saat berdebat dengan manajer

lain.

Yang sering terjadi selama ini adalah para manajer akan

saling ngotot untuk mempertahankan anak buahnya yang

memang bagus dan menghindari sebanyak mungkin

bawahannya yang mendapat nilai buruk . Dalam debat antar

manajer inilah, bisa jadi Anda yang bisa mencapai target luar

biasa, atau tidak bisa mendapatkan nilai sebagai mana

mestinya karena manajer Anda kalah berargumen. Dalam

hal ini, kengototan setiap manajer tidak bisa disalahkan

karena mereka jelas ingin mempertahankan pekerjanya

yang memang berprestasi untuk mendapatkan nilai baik.

Ekses negatif Sistem Penilaian People Review

dikhawatirkan menciptakan ketidakharmonisan karena

memicu konflik antara atasan dan bawahan akibat

perdebatan fair tidaknya implementasi penilaian.

Ketidakharmonisan ini bisa merusak interaksi social dan

ketidakproduktifan yang akhirnya  merugikan perusahaan

sendiri. Tidak adanya bukti hitam di atas putih dan

keobyektifan membuat bawahan dengan gampang

mencurigai atasannya atau sebaliknya. Banyak dari rekan

kita yang juga tidak nyaman  dan merasa menjadi korban

dari penerapan sistem ini. Inilah ekses negatif yang harus

dihilangkan dan menjadi pemikiran bersama agar niat baik itu

bisa berbuah baik.

Selain itu, sistem ini potensial bisa menjerumuskan

seorang pekerja karena atasan, bawahan ataupun rekan

sejawat yang tidak menyukainya atau memiliki permasalahan

pribadi dengan mudah bisa mengurangi kapasitas penilaian.

Unsur ketidaksukaan atau rasa iri akan sangat

mempengaruhi dalam penilaian ini.

Bila ekses-ekses yang  terjadi ini tak dihentikan, sistem

ini dikhawatirkan akan membuat pekerja mengalami

demotivifikasi kerja dan kehilangan semangat untuk terus

membuktikan diri sebagai yang terbaik. Mereka juga merasa

tidak dihargai karena kerja kerasnya belum tentu

menghasilkan nilai yang sepadan. Padahal nilai ini akan

sangat berpengaruh pada kenaikan golongan, gaji, insentif ,

uang pensiun. Jika seseorang sudah bekerja keras namun

mendapat nilai rendah dan kesulitan mendapatkan promosi

golongan maka rasanya masuk akal jika dia menjadi acuh tak

acuh kepada perusahaan atau menurun produktivitasnya.

Kita tentu saja menyadari kalau menilai seorang pekerja

tidaklah segampang menghitung matematika seperti 1 + 1

akan menghasilkan 2.  Sistem penilaian pekerja apapun

akan tetap melibatkan unsur  subyektivitas. Namun, bukan

berarti subyektivitas itu kemudian mengalahkan sisi

obyektivitas yang seharusnya dinomorsatukan.

Sistem penilaian People Review yang kini diterapkan

Pertamina mungkin saja sesuai dan pas untuk sebuah

perusahaan yang bergerak pada produksi barang karena

kinerja pekerja akan dengan mudah dinilai berdasarkan

tingkat produktivitasnya. Namun, Pertamina merupakan

perusahaan besar memiliki begitu banyak unit bisnis dengan

karakteristik yang berbeda-beda sehingga sistem People

Review masih harus kita sempurnakan agar benar-benar

obyektif.

Sebuah sistem penilaian yang diterapkan sebuah

perusahaan seharusnya bisa membawa kebaikan seluruh

pekerja serta perusahaan. Penilaian itu juga seharusnya

 menjadi patokan dalam menilai seseorang dari pencapaian

operasional, financial dan adsminstratif bukan hanya

ditujukan untuk kepentingan adminitratif semata.

People Review yang semula diharapkan mampu

menyatukan semua level pekerja di Pertamina dari mulai

pekerja, manager, VP, SVP masih belum sepenuhnya

menciptakan sinergi positif satu sama lain. 

Yang kami ingatkan, kalau People Review ini tidak

disempurnakanmaka dalam pelaksanaannya, maka sistem ini

bisa memberikan dampak, berupa:

1. Potensi terjadinya demotivasi pada pekerja karena

merasa tidak dihargai dan terabaikan sehingga bisa berakibat

pada produktivitas pekerja.

2. Potensi timbulnya konflik antara atasan dan bawahan

karena adanya ketidakpuasan dan kecurigaan.

3. Potensi munculnya konflik di antara direktorat karena

masing-masing ingin menghindari masalah dengan

mengurangi sebanyak mungkin orang yang bernilai rendah

dan mempertahankan bawahan mereka yang dinilainya

bagus. Bila dibiarkan, konflik antar-direktorat ini bisa memicu

ketegangan yang berdampak besar pada ketidaksinergisan

kinerja perusahaan.

Melihat masih begitu banyaknya keburukan dari

implementasi sistem penilian People Review kita berharap

kita harus memiliki sistem penilaian – apapun namanya —

yang membuat suasana kerja kondusif serta sesuai dengan

karakteristik Pertamina. MP

Investasi Lebih Fokus
Sejak periode lalu, Pertamina sangat fokus terhadap

investasi, karena tanpa investasi memadai maka cita-cita

menjadi NOC kelas dunia tahun 2023 hanyalah basa-basi

belaka. Salah satu faktor “kekalahan” posisi Pertamina di

persaingan antarperusahaan migas, termasuk oleh

perusahaan migas negeri-negeri tetangga adalah karena

kurang agresifnya investasi. Selama periode 1970-an, 1980-

an, 1990-an, 2000-an Pertamina lebih diberatkan oleh beban

PSO sehingga 70 persen kemampuan dan sumber daya

Pertamina lebih diarahkan ke mengamankan tugas PSO

tersebut.

Hal itu baru tersadarkan ketika Pertamina harus bersaing

dengan perusahaan lain. Terbukti Pertamina menjadi

penghasil minyak dan gas kedua setelah Chevron dan Total.

Walaupun hal ini bukan sesuatu yang terlambat kalau

perusahaan ini segera menggenjot investasinya secara lebih

agresif, terarah, dan tepat.

Direktorat Investasi dan Manajemen Risiko yang dipimpin

Ferederick ST Siahaan adalah Direktorat baru dalam jajaran

Direksi Pertamina yang dilantik 19 Februari 2010.

RKAP Pertamina 2010 telah menetapkan investasi Rp 40

triliun, sebagian besar untuk kegiatan hulu. Investasi-investasi

di kegiatan operasional sektor hulu, pengolahan, serta

pemasaran dan niaga, telah menjadi strategi Pertamina untuk

segera mempercepat Transformasi Pertamina menuju

roadmap 15 tahun (2008 – 2023). Percepatan roadmap telah

menjadi permintaan Komisaris Pertamina beberapa waktu

lalu.

Di sektor hulu yang terlihat seperti upaya meningkatkan

produksi migas, pabum, dan CBM, di ladang-ladang yang

telah dikelola di dalam negeri. Lalu ditambah lagi melalui

ladang-ladang akuisisi dan participating interest yang

notabene sudah berproduksi. Untuk ke depan, Pertamina pun

merambah ekspansi kegiatan hulu di sejumlah negara.

Sementara Pertamina terus membangun keandalan

kilang-kilang yang ada serta membangun kilang-kilang baru.

Menjaga kemampuan dan efisiensi kilang sesuai konfigurasi

kilang bersangkutan, meningkatkan kapasitas produksi serta

meningkatkan kompleksitas kilang agar mampu

meningkatkan aneka produk yang bernilai tinggi. Mengubah

produk-produk yang tidak ekonomis seperti kerosene menjadi

Avtur, atau mengubah residu menjadi produik-produk bernilai

lebih tinggi sehingga bisa dijual dengan harga yang lebih

mahal.

Di Pemasaran dan Niaga, Pertamina terus berekspansi

ke luar negeri selain memperkuat infrastruktur distribusi,

terlebih setelah tanggung jawab Pertamina bertambah

banyak baik untuk kegiatan komersial maupun PSO (public

service obligation) seperti untuk BBM PSO dan Elpiji PSO 3

kilogram.

 Dalam RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan) Pertamina 2010 besaran investasi direncanakan

sebesar Rp 40 triliun, yang sebagian sumber pendanaannya

berasal dari penjualan global bond (obligasi internasional)

yang diterbitkan dalam dua jenis, international market dan

domestic market.

Besarnya perusahaan migas berkelas dunia, antara lain

ditentukan seberapa besar portofolio bisnisnya, seberapa

besar cadangan di dalam dan luar negeri, seberapa besar

revenue yang ditentukan

seberapa besar nilai

komersial dari ladang-

ladang investasi yang

ada.

Karakteristik bisnis

migas yang high

investment tapi high

return harus dapat

dikelola dengan baik,

berlandaskan pada

prinsip bisnis yang

prudent dan asas-asas

tata kelola perusahaan

yang baik, good

corporate governance

(GCG).MP
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Direksi - Menteri Kelautan & Perikanan
Bahas BBM Subsidi bagi Nelayan

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berbincang serius dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Fadel Muhammad  membahas mengenai pendistribusian BBM subsidi untuk nelayan.
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Pembekalan GSI &
Ahli Teknik  2010
CILACAP - Pembekalan terus dilakukan Pertamina un-

tuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia

(SDM) pekerjanya. Khusus bagi pekerja yang bertugas

di kilang, untuk kedua kalinya RU IV di tahun 2010 me-

nyelenggarakan workshop Gas Safety Inspector (GSI) &

Ahli Tekhnik angkatan kedua yang berlangsung di Griya

Patra pada 27-28 Januari 2010. Kegiatan yang diikuti oleh

kurang lebih 40 peserta ini dibuka oleh Manager HSE

Bambang Windu Raharjo dan instruktur dari Internal RU

IV, HSE Refining maupun dari Dirjen Migas.

Dalam sambutannya Bambang Windu Raharjo

mengajak seluruh pekerja untuk terus meningkatkan

kompetensinya, sehingga lebih mampu bekerja dengan

baik. Lebih lanjut Manager HSE juga menekankan pe-

kerja untuk selalu mengutamakan aspek safety di sam-

ping aspek teknis lainnya.

Selain membahas mengenai rule, tanggung jawab dan

prosedur Surat Ijin Kerja Aman (SIKA), pada kesempatan

tersebut juga dipaparkan tentang mindset & behavior,

electrical, mechanical isolation, sistim pengamanan vital,

scaffolding & rigging, peraturan perundangan dan regulasi

kesehatan kerja refining.

Pentingnya workshop tersebut diberikan kepada pe-

kerja adalah terkait besarnya tanggung jawab petugas

sebagai GSI dan Ahli Teknis. Sebagaimana diungkapkan

penyelenggara workshop dari People Development–HR

Area, bahwa GSI dan ahli teknik adalah orang yang ber-

tanggung jawab di suatu area dengan menandatangani

SIKA  jika ada kegiatan pemeliharaan atau perbaikan.

Sebelumnya, pelatihan angkatan I juga berlangsung

di tempat yang sama pada 25-26 Januari 2010 yang di-

ikuti oleh 30 peserta. Selama tahun 2010 ini workshop

serupa akan digelar sebanyak enam angkatan.MP
RU IV

Manager HSE RU IV Bambang Windu Raharjo memberikan

pengarahan kepada peserta pembekalan GSI & Ahli Teknik 2010.
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 IV JAKARTA – “Nelayan dan pembudidaya

ikan sebagian besar merupakan pelaku

usaha mikro dan skala kecil. Pelaku usaha

perikanan juga seringkali menghadapi

kesulitan yang disebabkan oleh kondisi

alam. Oleh karenanya, Pemerintah mem-

butuhkan dukungan Pertamina untuk

meningkatkan subsidi bahan bakar minyak

bagi nelayan dan pembudidaya ikan”.

Demikian disampaikan oleh Menteri

Kelautan dan Perikanan Republik Indo-

nesia Fadel Muhammad dalam pertemu-

annya bersama Direktur Utama Pertamina

Karen Agustiawan didampingi oleh Direk-

tur Pemasaran dan Niaga A. Faisal, ber-

tempat di Lantai 3 Gedung Utama Kantor

Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (16/2).

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut,

Fadel menyampaikan tiga kesepakatan

dengan pihak Pertamina. Untuk tahun

2010, Pertamina bersedia untuk menam-

bah subsidi BBM sekitar 2,5 juta Kiloliter,

akan segera mengurus masalah perijinan

dalam pelaksanaan nantinya, dan  meren-

canakan Solar Packed Dealer untuk Nela-

yan (SPDN) untuk tahun 2010 sebanyak

400 unit sehingga dengan demikian

kebutuhan akan terdistribusi dengan baik.

Sektor kelautan dan perikanan meru-

pakan sektor produktif yang memanfaat-

kan sumber daya alam, karena perekono-

mian masyarakat. Selain itu sektor per-

ikanan juga berfungsi sebagai sektor yang

menyerap tenaga kerja, mendukung pro-

gram ketahanan pangan, dan penghasil

devisa. Oleh karenanya Pertamina mem-

berikan perhatian dengan menambah

subsidi BBM bagi kelompok nelayan.

Berdasarkan data tahun 2009, Perta-

mina telah menyalurkan melalui instalasi

atau depot berjumlah 1.322.505 kiloliter.

Diantaranya adalah yang termasuk disalur-

kan lewat Solar Packed Dealer untuk Nela-

yan (SPDN) dan lain-lain yang tersebar di

142 Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia,

pada 244 titik lokasi. Untuk tahun 2010,

Pertamina akan mempersiapkan alokasi

subsidi BBM sebanyak 2.516.976 kiloliter,

terdiri dari 1.955.376 KL pertahun untuk

nelayan dan 561.600 KL pertahun untuk

pembudidaya ikan skala kecil.

“Dalam pelaksanaannya nanti kita

akan meminta ijin dulu ke Komisi VII DPR

RI dan kemudian ke panitia anggaran  di

Komisi XI. Jadi Pertamina akan menambah

subsidi dari yang tadi sekitar 1,5 juta KL

menjadi 2,5 juta KL jadi ada penambahan

sekitar 1 juta KL,” kata Karen.

Lebih lanjut Karen mengatakan, untuk

pendistribusian di daerah yang sulit untuk

dijangkau sudah ada kesepakatan akan

menggunakan kapal patroli dari Depar-

temen Kelautan dan Perikanan untuk

daerah yang terpencil.

Permasalahan yang dihadapi sektor

perikanan dalam memperoleh BBM ber-

subsidi saat ini adalah terbatasnya kuota

sektor perikanan dibanding dengan kebu-

tuhan. Jumlah SPDN juga masih kurang

terutama pada pulau-pulau kecil dan lokasi

yang terpencil. Disamping itu, saat ini ne-

layan hanya mendapatkan kuota pada

tempat-tempat tertentu, sepanjang tahun

dalam jumlah yang sama.

Berdasarkan itu semua, maka ditar-

getkan tahun 2010 ini mulai ditata penya-

luran BBM bagi pembudidaya ikan. Guna

penyesuaian ketersediaan BBM dengan

musim penangkapan ikan, maka diperlu-

kan peningkatan koordinasi antara Perta-

mina, Kementerian Kelautan dan Perikan-

an, Kementerian ESDM, dan Badan Pe-

ngendali Hilir (BPH) migas.MP
IK

Pertamina Garuda Sepakati
Jual Beli Avtur
JAKARTA – PT Pertamina

(Persero) dan PT Garuda Indo-

nesia melakukan penanda-

tanganan perjanjian jual beli

avtur di lantai ground Gedung

Utama Pertamina, (17/2). Pe-

nandatanganan dilakukan oleh

Direktur Pemasaran dan Niaga

Pertamina Achmad Faisal (ke-

tika masih menjabat) dengan

Direktur Operasi PT Garuda

Indonesia, Capten Ari Sapari.

Kerjasama jual beli avtur

antara Pertamina dengan Ga-

ruda dilakukan di lokasi Singa-

pura, Kuala Lumpur, bangkok,

Hongkong, dan Dubai.

Achmad Faisal mengata-

kan sebagai perwujudan visi

Pertamina untuk menjadi peru-

sahaan minyak nasional berke-

las dunia. Pertamia terus me-

ngembangkan usahanya baik

di dalam maupun di luar negeri.

Avtur merupakan produk yang

standar kualitasnya tinggi dan

Pertamina dapat memenuhi

standar kualitas avtur. Hal ini

menunjukkan bahwa produk

Pertamina merupakan produk

berstandar internasional.

Sedangkan Direktur Ope-

rasional Garuda Indonesia

Capten Ari Sapari menga-

takan bahwa penandatangan-

an perjanjian ini merupakan

bagian dari komitmen Garuda

Indonesia untuk membangun

sinergi antar BUMN dengan

Pertamina.

“Seiring dengan pertam-

bahan armada garuda menjadi

116 pesawat hingga tahun

2014, maka melalui perjanjian

ini Garuda Indonesia akan

mendapat jaminan dan du-

kungan penuh dari Pertamina

dalam menyiapkan pasokan

avtur bagi kelancaran operasi

penerbangannya dengan har-

ga yang kompetitif, khususnya

di kota-kota internasional rute

Garuda dimana Pertamina

dapat memberikan pelayanan-

nya,” ujar Ari.

Kerjasama ini merupakan

suatu langkah stategis Perta-

mina untuk melakukan ekspan-

si layanan avtur di luar negeri,

yang sejalan dengan visi Per-

tamina untuk menjadi perusa-

haan minyak nasional kelas

dunia. Bagi Garuda Indonesia,

dengan adanya dukungan pe-

nuh yang diberikan oleh Per-

tamina dalam bentuk nilai dan

term pengembangan jaringan

rutenya di domestik maupun

internasional.

Kedua pihak sepakat bah-

wa kerjasama avtur ini meru-

pakan pengembangan kerja-

sama strategis  yang kuat antar

BUMN dan  diharapkan dapat

menjadi contoh bagi BUMN

yang lain untuk mempercepat

kemajuan kinerja BUMN.MP
NDJ

BALONGAN - Acara selebrasi untuk pemberian apresiasi dan penghargaan kepada Program

Quick Wins RU VI tahun 2009 berlangsung pada Rabu (3/2).  Acara tersebut dihadiri oleh

Senior Manager Operational & Manufacturing, tim manajemen dan penerima apresiasi dan

penghargaan. Untuk mempercepat pelaksanaan Road Map RU VI Tahun 2009, telah

digulirkan program-program yang disebut dengan Quick Wins RU VI. Program  Quick Wins

untuk tahun ini sebanyak 17 buah dan 5 buah dari  inisiatif OPI yang diharapkan dapat

selesai dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan margin dan KPI RU VI di

Tahun 2009.

Dari program tersebut dipilih tiga peringkat dengan kriteria yaitu Program Impact (dalam

US$), Program Budaya Kerja & Kompleksitas. Yaitu, Program Rekonsiliasi Arus Minyak

Harian (AMH) dengan Owner Manager Eng. & Dev. Budi Santoso Syarif & Leader Kepala

Akuntasi Minyak/ Keuangan Setyo Utomo; Program Maximized Produk Valuable RCC

(Propylene Mode) dengan Owner Manager Refinery Planning & Optimized Made Rhena

Yasa & Leader RCC Section Head Nur Qadim; serta Program Penyehatan SBM 150.000

DWT & IMODCO 12.5 M dengan Owner Manager Reliability Syahyuli SB & Leader Marine

Section Head SMOM, H. Ristam Hussein.

Penyerahan Apresiasi ini dilakukan yang baru lalu oleh Senior Manager Operation &

Manufacturing Ign. Talulembang kepada para pemenang.

Tallulembang mengatakan acara ini sangat penting untuk memberikan apresiasi.

Menurutnya, program Quick Wins  ini akan diterapkan lagi di Tahun 2010 karena program ini

memberikan kesempatan kepada para owner, leader dan tim member untuk melaksanakan

kegiatan yang terarah dan membuat  terobosan (breakthrough) agar suatu inisiatif dilak-

sanakan dengan cepat dan memberikan dampak yang signifikan.MP
RU VI

Penghargaan & Apresiasi
Program Quick Wins di RU VI
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Bulan K3 di IMG :
Pertamina Sosialisasikan
Aspek Keselamatan Kompor Gas

Pertamina Peringati HSE Day 2010
JAKARTA – “Setiap individu

harus memiliki peran akan pen-

capaian kinerja HSE Excellent.

Sebagai pemimpin perusaha-

an ini, saya secara serius ber-

komitmen untuk menciptakan

atmosfir yang mendukung ke-

taatan dan pencapaian kesuk-

sesan aspek safety dan se-

curity. BoD tidak akan mentole-

ransi setiap bentuk aktifitas

sub-standard dan BoD akan

terlibat aktif dalam seluruh as-

pek safety dan security ”.

Demikian disampaikan

oleh Direktur Utama Pertamina

Karen Agustiawan saat mem-

buka acara HSE Day 2010

dalam rangka perayaan Bulan

K3 Nasional, bertempat di Lan-

tai M Kantor Pusat Pertamina,

Jakarta, Senin (15/2). Acara ini

dihadiri oleh Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Re-

publik Indonesia,  Muhaimin

Iskandar, jajaran Komisaris, ja-

jaran Direksi dan tim manaje-

men Pertamina dan Anak Per-

usahaan Pertamina.

Bulan K3 diperingati se-

cara Nasional pada tanggal 12

Januari hingga 12 Februari se-

tiap tahunnya. Pelaksanaan K3

tahun ini dilaksanakan berda-

sarkan keputusan Menteri Te-

naga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia dengan mi-

si Indonesia berbudaya kesela-

matan dan kesehatan kerja

tahun 2015.

Seperti yang disampaikan

oleh Karen Agustiawan,  mela-

lui HSE Golden Rule yang di-

miliki Pertamina dapat diso-

sialisasikan dan dikomunika-

sikan terus hal itu agar dapat

benar-benar ditaati dan di-

jalankan oleh setiap insan pe-

kerja Pertamina sehingga

mencapai kinerja HSE Ex-

cellent demi mewujudkan visi

Pertamina menjadi perusaha-

an minyak dan gas nasional

kelas dunia.

Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Republik Indo-

nesia,  Muhaimin Iskandar, me-

ngatakan bahwa K3 menjadi

bagian dari upaya untuk terus

menerus menciptakan kesela-

matan dan kesehatan kerja

atau Health Safety Environ-

ment (HSE) dari Pertamina

yang merupakan langkah pen-

ting dan strategis agar pro-

duktifitas senantiasa mening-

kat. “Pelaksanaan K3 yang

dilaksanakan oleh Pertamina

sudah cukup bagus.  Karena

itu saya berharap pelaksanaan

K3 yang selama ini berjalan

terus menerus kita tingkatkan,
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kita awasi semakin menjadi

bagian dari inspirasi dan daya

dorong bagi perusahaan-per-

usahaan BUMN, khususnya

Pertamina,” kata Muhaimin.

Acara HSE Day yang ber-

tema  “Gelorakan Gema Daya

K3 dalam Kehidupan Berma-

syarakat” ini dilaksanakan Talk

Show mengenai penerapan

HSE di kegiatan perusahaan

oleh Direktur Umum dan SDM

Waluyo, Direktur Operasi Ba-

gus Sudaryanto, SVP Refining

Operation Chrisna Damayanto,

SVP Distribution Djoko Pra-

setyo.

Dalam kesempatan ter-

sebut VP HSE Corporate Ismet

Somad memberikan presen-

tasi  dengan tema “Menuju

HSE Excellence” dan undang-

an dari pihak luar HSE Total

Indonesia mengenai “Incident

Prevention”. Acara ini juga da-

pat diikuti oleh beberapa unit

operasi dengan fasilitas video

converence.

“Marilah kita mulai dari ling-

kungan dimana kita bekerja

mempunyai otoritas aspek

behaviour, aspek kesisteman

apakah semua yang telah kita

tuangkan telah benar-benar ki-

ta laksanakan. Kita bersama-

sama harus selalu saling me-

ngingatkan supaya kinerja sa-

fety kita selalu menjadi lebih

baik dan tidak ada lagi kece-

lakaan di tempat operasi Perta-

mina,” kata Waluyo  saat me-

nutup acara HSE Day Per-

tamina.MP
IK

MEDAN – Dalam rangka Pe-

ringatan Bulan K3 (Kesela-

matan dan Kesehatan Kerja)

Nasional tahun 2010, Tim HSE

(Health, Safety, & Environ-

ment) Instalasi Medan Group

(IMG) mengadakan edukasi

tata cara penggunaan paket

konversi LPG 3 kg yang benar.

Acara dilaksanakan di Gedung

Serbaguna IMG, Selasa (16/2)

pagi, diikuti sekitar 50 warga

yang tinggal di sekitar instalasi.

 Dalam kesempatan terse-

but, narasumber dari G-Serve

Pertamina memperagakan ba-

gaimana cara menggunakan

kompor elpiji 3 kg yang baik

dan benar. Mulai dari cara pe-

masangan regulator, selang

penghubung, juga penggu-

naan dasar kompor elpiji.

“Paket yang dibagikan oleh

pemerintah sudah memenuhi

standard SNI dan aman. Itu se-

babnya kita harus mengetahui

dengan baik tata cara peng-

gunaan kompor dan tabung el-

piji tersebut,” ujar Putra, Team

Leader G-Serve. Peserta da-

pat bertanya sekitar program

konversi, dan praktek langsung

menggunakan kompor LPG.

Peserta juga diberikan

penjelasan penanganan jika

LPG mengalami kebocoran.

“LPG adalah gas yang tidak

berbau, berwarna, dan tidak

beracun. Pertamina sengaja

menambahkan zat merkaptan

agar berbau. Jadi“bila tercium

bau gas, segera buka semua

ventilasi ruangan, tutup kran

regulator, dan lepas regulator

dari tabung gas,” lanjut Putra

sembari memberikan arahan.

 Menurut Operation Head

IMG, yang diwakili M. Ismail,

kegiatan Bulan K3 Nasional di

IMG, dilaksanakan dengan

harapan dapat menyentuh se-

luruh stakeholder Pertamina,

agar dapat meningkatkan bud-

aya K3 dalam kehidupan ber-

masyarakat. Hal ini sesuai

dengan Tema Bulan K3 Na-

sional 2010, yaitu “Gelorakan 

Gema Daya K3 dalam Ke-

hidupan Bermasyarakat”.    

 Selama Februari ini, IMG

telah mengadakan beberapa

kegiatan untuk menggelorakan

Keselamatan dan Kesehatan

Kerja kepada seluruh pekerja,

kontraktor, pelanggan, dan

masyarakat sekitar area kerja

Pertamina, khususnya Insta-

lasi Medan Group. Adapun ke-

giatan tersebut antara lain ada-

lah penyuluhan K3 kepada se-

luruh kontraktor di IMG, Lomba

Pematuhan Aspek K3 bagi

Kontraktor, Lomba Penerapan

K3 pada Mobil Tangki, dan

Lomba Pematuhan Aspek K3

bagi Awak Mobil Tangki.MP
PMS I
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PLAJU - Sebagai makhluk

Tuhan yang tidak mempu-

nyai kekuatan apa-apa,

hanya bisa berusaha dan

berserah diri kepada-Nya,

mohon dengan do’a se-

moga apa yang akan dila-

kukan dan dikerjakan men-

dapat ridho-Nya, sehingga

selamat, jauh dari segala

mara bahaya. Seperti yang

dilakukan oleh pekerja RU

III saat akan melaksanakan

Pit Stop RFCCU dan Polyproylene.

Ratusan pekerja dan mitra kerja, Kamis (28/1), melaksanakan doa bersama di halaman

parkir ruang kendali FCCU yang dipimpin H. Nazaruddin dari Bagian CD/GP, memohon

kepada Allah SWT keselamatan, kesehatan, selesai sesuai target dalam melaksanakan pit

stop FCCU dan Polyproylene.

Pada kesempatan itu GM RU III Ardhy Mokobombang mengatakan, mudah-mudahan

pekerjaan Pit Stop FCCU dan Polypropylene sesuai dengan target waktu dan target kualitas,

mengingat FCCU dan Polypropylene merupakan margin driver kilang RU III, “Sehingga

pekerjaan pit stop menjadi  yang sangat strategis,””ujarnya.

Dikatakan GM, tahun 2010 tantangan RU III sangat berat, harus bisa menghasilkan

101% produksi, karena itu diperlukan kekompakan, kerjasama yang baik, jangan memilah-

milah pekerjaan harus saling menunjang dan saling tolong menolong. Disamping itu, tahun

2010 ditetapkan Pertamina sebagai tahun Safety, sehingga setiap pekerjaan harus diawali

dari safety terlebih dahulu. Semua harus mematuhi aturan. Alat Pelindung Diri (APD) harus

sudah dipakai di tempat masing-masing “Tidak ada toleransi tentang safety dan penuhi

peraturan pelaksanaan keamanan kerja seperti, gas tes dan lain-lain,” tegasnya.  Semua

pekerja juga harus bersedia melakukan intervensi bila menjumpai kondisi yang tidak aman

serta saling peduli bila melihat hal yang tidak aman. Dan yang terpenting,  sebelum melakukan

aktifitas kerja berdo’alah terlebih dahulu memohon kepada Allah SWT keselamatan.MP
RU III

Doa Bersama Pekerja RU III Plaju

Elnusa Targetkan Pendapatan Rp 4,4 Triliun

Jakarta (Kompas) -  PT Elnusa Tbk menargetkan

perolehan pendapatan tahun 2010 sebesar Rp 4,46

triliun atau meningkat 29 persen dibandingkan dengan

pendapatan tahun sebelumnya. Perkiraan peningkatan

pendapatan itu didorong oleh perkembangan pasar

perseroan ke transition zone  dan marine  seiring

dengan meningkatnya penawaran blok-blok migas di

area perairan dan laut dalam.

Elnusa Raih 33 Juta Dolar AS dari Proyek di

Kalimantan & Papua

Jakarta (Kontan) - Niat PT Elnusa Tbk untuk

menggenjot bisnis kontrak migas bukan pepesan

kosong. Anak usaha Pertamina itu telah mendapatkan

kontrak menggarap Transition zone 3D seismic  di

Kalimantan dan Papua. “Nilai proyek itu 33,7 juta dolar

AS,” kata Heru Samodra, VP Corporate Secretary

Elnusa. Heru menjabarkan, nilai kontrak di wilayah

Kalimantan 16 juta dolar AS, dan di Papua 17,7 juta

dolar AS. Elnusa menargetkan mampu menyelesaikan

pekerjaan geosciences  tersebut pada Juni 2010.

Minyak Capai 80 Dolar AS

Singapura (Kompas) - Harga minyak terus

meningkat mencapai di atas 80  dolar AS per barel

pada perdagangan Senin (22/2). Sudah tiga pekan ini

harga minyak terus naik, antara lain karena investor

berharap bank sentral AS tetap memberlakukan tingkat

suku bunga rendah.

Kenaikan Cost Recovery Wajar Jika Produksi Naik

Jakarta (Bisnis Indonesia) - Peningkatan cost

recovery  tidak harus dihindari apabila hal itu

merupakan bagian dari upaya menjaga atau

meningkatkan produksi, mengembangkan lapangan

baru, dan kegiatan eksplorasi untuk mencari cadangan

migas baru. MP
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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

JAKARTA - Bertempat di lantai Ground Gedung Utama Kantor

Pusat pada tanggal 12 Februari 2010, telah dilakukan launching

website P2P oleh Fungsi Corporate Shared Service (CSS)

Direktorat Umum dan SDM. Peresmian dilakukan bersama oleh

Wakil Direktur Utama (saat itu) Omar S. Anwar dan Direktur

Keuangan, Ferederick S. T. Siahaan, didampingi oleh SVP CSS,

Ahmad Bambang dan VP Shared Processing Center (SPC),

Narendra Widjajanto.

P2P yang merupakan singkatan dari Procurement to

Payment adalah suatu rangkaian end to end proses bisnis sejak

mulai perencanaan permintaan pemesanan material / jasa dari

user sampai dengan proses pembayaran di MySAP. Hal tersebut

juga merupakan realisasi dari salah satu inisiatif SPC – CSS

dalam bentuk usulan Breakthrough Project (BTP) internal CSS

yang telah disetujui oleh Direktur Umum & SDM, serta adanya

permintaan dari Anggota Dewan Komisaris pada waktu itu untuk

dapat memudahkan komunikasi, transparansi antara End User,

Procurement, Keuangan,  dan SPC.

Wakil Direktur Utama menyatakan fitur web P2P dengan

konsep transparansi ini akan mentransformasi Pertamina menjadi

lebih baik lagi dalam segi akuntanbilitas proses transaksi. SVP

CSS dalam sambutan pembukaannya pada acara tersebut

menjelaskan progress web P2P BTP CSS terkait planning desain

proses bisnis awal, proses programing, testing, training, pilot

project dan rencana roll out-nya. Dalam presentasinya VP SPC

menjelaskan tujuan umum launching web P2P, konsep dan

prosedur standar P2P secara offline maupun online, fitur dan

implikasi bagi user. Setelah acara peresmian oleh kedua pejabat

di atas, dilakukan demo request pembuatan purchase order (PO)

melalui web P2P yang dipandu oleh Manager Procurement

Kamis, 18 Februari 2010, bertempat dilantai Ground

Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina Jakarta, HR Medical

yang merupakan bagian dari Fungsi HR Operation

mengadakan kegiatan Silaturahmi Pertamina –

Pertamedika dengan Principal Farmasi.

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 08.30 hingga pukul

10.30 WIB adalah merupakan kegiatan yang pertama kali

dilakukan dengan melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu; Pertamina,

Pertamedika dan Para Principal Farmasi dengan jumlah yang

hadir mencapai 91 (Sembilan puluh satu) perwakilan dari

perusahaan yang memproduksi  ribuan item obat yang

beredar di Indonesia.

Kegiatan yang diisi dengan presentasi dan diskusi

tersebut dilatar belakangi oleh jalinan kerjasama antara

Pertamina dan Pertamedika dalam penyusunan Daftar Obat

Standar Pertamina (DOSP) untuk tahun 2010. Masing-masing

pihak yang diwakili oleh Yudo Irianto, VP HR Operation dari

Pihak Pertamina dan Dr. Dewi Lestari, VP Operation dari

Pihak Pertamedika yang didampingi oleh para Direktur Unit

Usaha Pertamedika dari seluruh Indonesia.

Kerjasama yang terbentuk antara Pertamina dan

Pertamedika tersebut beranjak dari suatu pemikiran yang

sama, yaitu keinginan untuk memberikan layanan kesehatan

yang terbaik bagi para Pekerja dan Keluarganya. Diharapkan

dengan melakukan upaya pendekatan dan kerjasama yang

baik, terbuka dan saling menguntungkan dengan para

Produsen Obat (Principal Farmasi), kebutuhan perusahaan

untuk mendapatkan layanan kesehatan terbaik dapat

terpenuhi.

Adapun yang dimaksud dengan layanan kesehatan yang

Silaturahmi

Pertamina – Pertamedika

dengan Principal Farmasi

terbaik adalah layanan kesehatan bermutu tinggi dengan

biaya efisien. Hal ini tidak bisa lepas dari berbagai

komponen layanan kesehatan, salah satunya adalah obat.

Penanganan obat yang baik menjadi penting mengingat

obat merupakan  komponen yang memakan biaya cukup

besar di dalam layanan Kesehatan. Selain itu terdapat

regulasi obat di Indonesia yang harus dipenuhi dan proses

pengadaan obat di lingkungan Pertamina bersifat spesifik

mengingat luasnya cakupan wilayah yang harus dilayani.

Launching Web P2P (Procurement to Payment)

Operation ––SPC, A. Syaihu Rais dan demo pembuatan dokumen

bukti serah terima barang, request pembuatan invoice dan

tracking sampai dengan pembayaran, oleh Manager GA

Operation – SPC, Said Reza Pahlevy. Proses pembuatan request

dalam web P2P adalah penggunaan web intranet  bagi seluruh

user bisnis proses terkait procure to payment di Pertamina dan

Anak Perusahaan (AP).

Sedangkan Direktur Keuangan dalam sambutan penutupan

acara mengharapkan, bahwa web P2P yang merupakan suatu

terobosan dilakukan SPC – CSS dalam menjembatani gap

informasi berbagai fungsi terkait P2P, dapat dimanfaatkan sebaik

baiknya. Selain itu, diharapkan proses order to cash atau terkait

penerimaan dana dapat dibuatkan web sejenis sehingga dapat

meningkatkan kemampuan pengelolaan kas lebih baik lagi.MP
IK
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Program Induction
Training Tenaga
Sekuriti  Tahun 2010
JAKARTA - “Saya pribadi mengucapkan selamat kepada peserta

Program Induction Training Tenaga Sekuriti Tahun 2010. Sebab,

rekan-rekan semua adalah termasuk orang-orang pilihan yang

telah berhasil menyisihkan para anggota TNI dari berbagai

kesatuan seluruh Indonesia, yang ikut dalam seleksi ini. Dan perlu

dicatat bahwa anda semua adalah calon-calon pemimpin masa

depan Pertamina, yang memikul harapan agar dapat mengelola

Pertamina jauh lebih baik lagi,” papar Direktur Umum Pertamina

Waluyo pada acara Program Induction Training Tenaga Sekuriti

Tahun 2010, Simprug, Senin (15/2).

Sebagaimana telah diketahui bahwa Pertamina saat ini sedang

melaksanakan proses yang terus bergulir yaitu trans-formasi, yang

bermakna perubahan signifikan untuk mencapai visi menjadi

perusahaan minyak nasional kelas dunia. Dengan mengikuti

program ini berarti satu tahap telah rekan-rekan lewati untuk dapat

menjadi bagian dari perubahan Pertamina. Dan ke depan agar

benar-benar menjadi bagian dari perubahan ini, setelah berhasil

melewati proses panjang yang masih harus dilakukan, yakni

program on the job training (OJT).

“Sekiranya selama masih OJT nanti, petiklah pelaharan yang

sebanyak-banyaknya. Dan meskipun anda mengikuti OJT,

anggaplah bahwa rekan-rekan semuanya sudah memasuki dunia

kerja sebenarnya. Bersikaplah profesional, jika selama OJT

memiliki ide-ide yang inovatif maupun masukan-masukan yang

positif bagi perbaikan Pertamina agar dapat dikemukakan kepada

fungsi di mana anda akan menjalani OJT,” pesan Waluyo.

Perlu diketahui, selama hampir tiga tahun terakhir, telah terjadi

perubahan besar terhadap regulasi di sektor migas Indonesia.

Lahirnya UU Migas No.22/2001, telah mengubah percaturan bisnis

migas di tanah air. Pertamina berubah status menjadi PT Pertamina

(Persero) dan tak lagi memonopoli bisnis migas di tanah air.

Salah satu contoh yang paling gampang adalah hadirnya

SPBU-SPBU pesaing di kota-kota besar, yang muncul dengan

tampil yang luar biasa. Perubahan-perubahan iklim bisnis semacam

ini, tentu saja harus disikapi secara tepat dan cepat oleh Pertamina

agar tak tenggelam dalam persaingan.

Melalui program transforamsi yang dicanangkan sejak Agustus

2006, Pertamina bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan di

berbagai bidang. Bukan hanya secara bisnis pembenahan dila-

kukan, namun, secara fundamental, Pertamina juga harus berubah

agar dapat dikelola secara lebih profesional menjadi perusahaan

minyak dan gas nasional kelas dunia.

Untuk menjadi perusahaan kelas dunia, maka sumber daya

manusianya pun harus berkelas dunia. Untuk mewujudkannya,

selain merekrut calon pekerja melalui jalur reguler, juga dilakukan

rekrutmen melalui head hunter tenaga experience.

Dalam hal merekrut pegawai, Pertamina selalu mengutamakan

softskills. Karena itu merupakan faktor yang memegang peranan

penting atas keberhasilan program transformasi. Teknologi tinggi,

kemampuan profesi yang andal dan anggaran yang cukup memang

diperlukan, namun tetap untuk keberhasilan transformasi sangat

ditentukan oleh aspek-aspek integritas, jujur dan terbuka dalam

melakukan inovasi dari seluruh elemen Pertamina. Integritas, jujur,

serta terbuka dalam melakukan inovasi inilah yang disebut soft-

skills.

“Karena itu, saya minta anda sekalian menjadi insan-insan

Pertamina yang sungguh-sungguh mempunyai sikap jujur, terbuka

terhadap ide-ide baru serta berintegrasi secara mental, hati, pikiran,

dan tindakan dengan tata nilai Pertamina, yakni clean, confident,

competitive, customer focused, commercial, dan capable ,”

harapnya.

Adapun tujuan dari program ini adalah menyiapkan calon

pekerja agar siap pakai dengan membekali pengetahuan,

keterampilan, sikap, dan perilaku, guna mencapai visi, misi dan

strategi perusahaan sesuai dengan budaya dan tata nilai unggulan

perusahaan.

Selain itu, membekali pekerja dengan kompetensi yang

diperlukan untuk mengisi jabatan-jabatan sesuai kebutuhan dan

tuntutan bisnis yang dihadapi perusahaan saat ini dan kedepan

meliputi, pembinaan sikap, mental, perilaku, dan disiplin. Ditambah

lagi dengan pengetahuan tentang wawasan korporat, wawasan

fungsi, wawasaan bisnis dalam bentuk implementasi bisnis yang

dilaksanakan perusahaan saat ini dan ke depan, serta best practice

perusahaan lain yang memiliki keunggulan dan dapat memberikan

nilai tambah bagi perusahaan.

Penyelenggara program Induction Training Tenaga Sekuriti ex

TNI Pertamina tahun 2010 ini, diselenggarakan oleh Pertamina

Learning Center bekerjasama dengan SDM Korporat.MP
NDJ
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6M Itu... Mulai dari Mutu, Mulai bulan
Maret, dan jadi Makin Manthabbss

Oleh Dewi Hanifah, Tim Quality Management – Renstra

Gawean KOMETers Ada

di Sini

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

Tim dan para pelaksana / penanggung jawab (PIC) Implementasi KOMET baru

aja slese ngerumusin strategi yang bakalan dijalanin di seluruh unit / region pada

Rapat Koordinasi yang udah dilaksana’in tanggal 18-19 Pebruari 2010 dengan GM

BBM Retail Region V Surabaya sebagai host.

Ada beberapa catatan yang perlu jadi perhatian para KOMETers, diantaranya

sebagai berikut :

1. Telah ditetapkan prioritas pengumpulan aset pengetahuan yaitu kompilasi tacit

knowledge yang berupa kemampuan, keahlian, dan pengalaman (problem

solving, trouble shooting, lesson learned) yang dimiliki Insan Pertamina dan

selanjutnya akan dijadikan sebagai aset pengetahuan Perusahaan.

2. Upload aset pengetahuan bagi seluruh level manajer ke atas menjadi bagian

dari penilaian kinerja (KPI).

3. Tahun ini ditargetkan sebanyak 1500 Aset Pengetahuan akan di-capture dan

dikelola dalam Portal KOMET (http://portal.pertamina.com).

4. Pembentukan Community of Practice (CoP) yaitu suatu komunitas / sekumpulan

orang yang memiliki ketertarikan (interest) terhadap suatu objek / tema

pembahasan yang sama dan tujuannya adalah:

a. Menyebarkan budaya sharing sehingga menghasilkan suatu inovasi yang dapat

diimplementasikan di lingkungan kerja.

b. Menjadikan hasil diskusi sebagai aset pengetahuan perusahaan.

5. Budaya berbagi pengetahuan dan capture tacit knowledge dijalankan melalui

berbagai forum diskusi yang diselenggarakan oleh Tim dan PIC KOMET.

6. Penghargaan untuk KOMETers akan diberikan dalam bentuk Award pada HUT

KOMET yang akan datang yaitu tanggal 5 November 2010.

Hasil kesepakatan Tim & PIC Unit/Region mengenai target kegiatan Knowledge

Management Pertamina telah ditandatangani oleh PIC dari Dit. Hulu, Dit.

Pengolahan, Dit. Pemasaran & Niaga, dan Ketua Tim KOMET.

Pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut dilaporkan Tim dan PIC Unit/Region

setiap triwulan kepada :

• Pimpinan Tertinggi Unit Operasi/Region/Usaha/Bisnis setempat,

• Manajer Quality Management atau Fungsi yang bertanggung jawab atas kegiatan

Mutu di Direktorat, dan

• Manajer Quality Management – Renbang Bisnis & Transformasi Korporat.

Dengan adanya kesepakatan dan sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan ini

diharapkan adanya keterlibatan aktif dari seluruh Insan Pertamina sebagai bentuk

dukungan untuk mensukseskan implementasi knowledge management sebagai

salah satu aset yang tidak terukur nilainya (priceless asset). MP

Pembahasan berbagai aktifitas dan kiprah Mutu yang digawangi oleh Fungsi Quality Management ini tidak

akan habis-habisnya. Bulan kedua di tahun 2010 belum mencapai penghujungnya saja, QM sudah

‘menelorkan’ beberapa produknya.

Di antaranya adalah Workshop PQA Awareness dan Teknik Penyusunan Dokumen Apilkasi yang telah

dilaksanakan pada tanggal 01-05 Pebruari sebagai cikal bakal Examiner Baru yang akan terlebih dahulu

ditempa melalui Training New Examiner (lihat Q-Corner edisi 15 Pebruari 2010 dengan judul “Pebruari Cinta...

Pebruari Bermakna…”) yang akan dilaksanakan pada minggu II bulan Maret 2010. Kemudian disusul dengan

Rapat Koordinasi  Tim KOMET yang telah dilaksanakan pada tanggal 18-19 Pebruari 2010 dan hasilnya diulas

pada kolom sebelah.

Lantas apalagi yang akan terjadi di bulan Maret nanti?

Berdasarkan Calendar of Event, QM akan memfasilitasi pelatihan untuk Auditor Continuous Improvement

Program (CIP) yang akan dilaksanakan pada minggu I bulan Maret 2010. Mengapa harus ada Audit CIP?

Sebenarnya Audit itu sendiri merupakan bagian dari proses monitoring. Audit & Monitoring CIP adalah

pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan  kegiatan CIP dan hasil-hasilnya sesuai dengan kriteria yang telah

direncanakan/ditetapkan. Jadi Audit hasil CIP adalah suatu rangkaian kegiatan klarifikasi/verifikasi risalah CIP

yang mengikuti konvensi mutu korporat terhadap implementasi di lapangan dilihat dari aspek mutu (Q, C, D, S,

M) serta menganalisa, menilai dan merekomendasikan value creation dan standarisasi sistem tata kerja (STK).

Sedangkan Auditor sendiri adalah Pekerja yang melaksanakan proses audit dengan syarat dan kriteria

tertentu.

Dari definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa maksud/tujuan dari Audit CIP ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana tindaklanjut proses standardisasi hasil CIP.

2. Untuk mengetahui realisasi value creation/reduction cost hasil CIP yang telah dilaksanakan di area kerja vs

potential value creation/reduction cost yang disampaikan di dalam risalah.

3. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi STK dan pemutakhirannya.

4. Untuk mendapatkan umpan balik sekaligus memberikan saran/masukan perihal penerapan sistem

manajemen CIP.

Masih berkaitan dengan CIP,  pada minggu III Maret akan dilakukan pelaporan hasil audit CIP untuk

seluruh Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak Perusahaan dengan sistem pelaporan periode triwulan yang

berarti dalam 1 tahun harus dilakukan pelaporan sebanyak 4 (empat) kali. Laporan ini disusun sebagai hasil

dari kegiatan audit diseluruh unit yang telah melaksanakan/mengikuti presentasi/konvensi.

Tidak hanya CIP, Audit juga menjadi proses yang penting dalam Sistem Manajemen. Berbagai Sistem

Manajemen yang anut oleh Pertamina (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 17025:2005 dan OHSAS

18001:2007). Sistem Manajemen tersebut memerlukan audit sebagai proses untuk melaksanakan kajian

secara sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk menemukan bukti yang selanjutnya akan dilakukan

proses evaluasi.

Knowledge Management akan terus menunjukan konsistensinya pada bulan Maret nanti, Sama seperti

aktifitas pada bulan Pebruari, setiap minggu III harus dilakukan monitoring progress kegiatan Tim Komet.

Pembentukan CoP akan dilaksanakan pada minggu III diseluruh Unit Operasi/Usaha/Bisnis di Pertamina.

Pada minggu IV akan diselenggarakan forum roundtable yang diikuti oleh seluruh pekerja dengan topik tacit

knowledge yang bermacam-macam. Untuk itu, ditunggu partisipasinya ya… boleh menjadi narasumber

ataupun peserta.

Ibaratkan alam semesta, Pertamina adalah sesosok manusia utuh, hidup, beraktifitas, berprestasi dan

masih membutuhkan makanan untuk tetap hidup dan bertahan. Unit Operasi/Usaha/Bisnis dan Anak

Perusahaan adalah jantung, hati, ginjal, paru-paru dan segala organ dalam lainnya yang membuat manusia itu

tetap hidup sempurna dan sehat. Sedangkan Mutu dan fungsi lainnya adalah aliran darah dan urat nadi yang

memberi nyawa.

Butuh aliran darah yang sehat dengan kecepatan yang sempurna untu memicu semua organ tubuh itu

bekerja dengan baik. Jadi, dibutuhkan kinerja sehat dari Mutu dan fungsi lainnya yang bekerja dengan standar

kecepatan yang sempurna, berimbang dengan kecepatan Pertamina. Untuk itulah Mutu bekerja, menghimpun

tenaga seperti uraian yang telah disampaikan diatas. Tanpa menunggu yang lain, jadi mulailah dari Mutu, tidak

usah menunggu selesainya musim penghujan atau menyesali kegagalan yang telah lampau. Tapi mulailah

yang lebih baik lagi di bulan Maret mendatang. Dan bukan untuk maksud pamer atau jumawa, tapi semua

untuk kebaikan. Agar Mutu dan Pertamina Makin Manthhabbss..MP

Gambar Rencana Kerja Mutu Bulan Maret 2010
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Judul Buku :

Lay Out

Dasar dan penerapannya

Penulis :

Surianto Rustan, S.Sn.

Penerbit :

PT Gramedia Pustaka Utama

Kolasi :

vi + 138

Perpustakaan Pertamina Pusat

686.225.2 – RUS–– I

Satu lagi bacaan desain grafis

yang menelaah perkara layout

ditetaskan sejawat dalam negeri.

BRAVO! Konten buku ini dikemas

dengan sangat elementer dan

aplikatif dalam mengupas

persoalan layout, cukup signifikan

sebagai basic knowledge studi

layout bagi kawula desain grafis

terutama pemula.

Mengharap buku ini

menghembuskan energi yang

dapat menyeret gairah menulis

para sejawat lain tentang desain

grafis untuk menambah khazanah

keilmuan grafis.

Selain itu, buku ini lebihbanyak

membahas segi praktikal layout

dalam dunia desain grafis dua

dimensi. Bidang desain grafis

sangat luas dan memiliki banyak

dimensi, antara lain segi pesan/

komunikasi yang terkandung di

dalam suatu karya desain. Di

dalam buku ini segi pesan/

komunikasi desain tersbut

mendapat porsi yang tidak terlalu

besar karena pembahasan

mengenai hal tersebut cukup

kompleks dan membutuhkan

porsinya tersendiri.

Pembahasan mengenai layout

sangat erat kaitannya dnegan

tipografi. Karena tidak dapat

terpisah darinya, maka di dalam

buku ini juga ada bagian yang

sekilas membahas mengenai

tipografi secara umum.

Bila dalam buku ini ada contoh

desain yang merupakan hasil

karya pribadi seseorang atau

perusahaan tertentu, tujuannya

hanya sebagai contoh untuk

menekankan maksud penulis

dalam kaitannya dengan ilmu

desain grafis yang ingin

disampaikan, dan tidak

dimaksudkan untuk hal-hal lain.

Isi buku ini saling

berkesinambungan antar bagian

dan halaman-halamannya dan

tidak saling terpisah satu sama

lain. Informasi yang terdapat pada

halaman-halaman awal dapat

digunakan untuk melengkapi

topik-topik bahasan di halaman-

halaman selanjutnya, demikian

pula sebaliknya. Keseluruhan

buku ini adalah satu kesatuan

yang utuh.MP
NDJ

TIPS
Bagaimana berkomunikasi dengan efektif

sehingga pesan yang anda sampaikan bisa

diterima dengan baik oleh si penerima pesan di

kantor?

Banyak kali terjadi kesalahpahaman di

kantor. Semua ternyata hanya karena apa

yang dimengerti tidak sama dengan apa yang

disampaikan. Nah bagaimana supaya Anda

sukses berkomunikasi di kantor? Berikut

tipsnya.

1. Berpikirlah sebelum Anda

menyampaikan pesan. Jangan cepat-

cepat atau buru-buru menyampaikan pesan.

Berpikirlah sebelum Anda menyampaikan

sesuatu. Jangan sampai perkataan anda

membuat rekan kerja tersinggung, kecewa,

depresi atau stres. Berpikirlah terlebih dahulu,

sebelum berbicara.

2. Mengetahui apa yang dikatakan.
Anda harus tahu persis apa yang akan

dikatakan dan mengapa mengatakannya,

sebelum benar-benar mengatakannya. Jangan

sampai apa yang Anda minta beda dengan apa

yang Anda katakan.

3. Mengetahui dengan siapa Anda

berbicara. Sesuaikanlah apa yang akan

Anda katakan dengan situasi yang dihadapi.

Oleh karena itu sebelum Anda berkomunikasi,

sebaiknya mengetahui siapa yang akan

dihadapi, bagaimana situasinya, bagaimana

kondisinya, dan sebagainya. Bedakan antara

bicara dengan rekan kerja, atasan atau

bawahan Anda.

4. Perhatikan Nada suara dan

pilihan kata. Ingatlah bahwa cara kita

mengatakan sesuatu melalui nada suara dan

pemilihan kata, benar-benar mempunyai

makna yang sama seperti hal yang ingin kita

sampaikan. Nada yang lembut untuk

keakraban atau nada yang keras untuk

memberi perintah dan ketegasan perlu

dipikirkan sebelumnya. Pilihlah kata yang

runtut dan komunikatif agar dapat diterima

dengan baik oleh si penerima.

5. Perhatikan Gerak Tubuh Anda.
Gerak tubuh Anda jangan sampai menutupi

atau mengganggu proses komunikasi. Tatap-

lah mata lawan bicara dan gunakan tangan

untuk menunjuk gambar dan sebagainya.

6. Perhatikan kebutuhan

pendengar. Saat Anda berbicara

ketahuilah kebutuhan yang mendengar.

Kalau itu urusan kantor yang mendesak

katakanlah apa yang akan dikerjakan itu

berkaitan dengan omzet atau masa depan

seluruh kantor, sehingga pesan kita lebih

mudah diingat oleh mereka.

7. Dapatkanlah Umpan balik.
Setelah memberi instruksi dapatkan umpan

balik dari pendengar untuk meyakinkan diri

bahwa pesan telah dimengerti dan diterima.

Pancinglah pendengar atau lawan bicara kita

untuk memberikan umpan balik. Umpan balik

yang negatif sekalipun, akan berguna untuk

kita memperbaiki diri kita.

8. Berpengaruh Jangka panjang.
Jangan sampai komunikasi Anda dengan

rekan kerja putus karena suatu instruksi yang

salah dimengertinya. Ingatlah Anda akan

bergaul dengan dia dalam waktu yang

panjang di kantor, jadi perhatikan nada suara

supaya tidak menyinggung  dan lain-lain.

9. Kata dan perbuatan harus

sejalan. Janganlah mengatakan sesuatu

apabila kita tidak memaksudkannya. Kita

harus mendukung kata-kata kita dengan

tindakan, kalau perlu lakukan dulu baru beri

instruksi.

Belajarlah menjadi seorang pendengar

yang baik. Jangan hanya Anda yang meminta

terus tapi dengarkanlah masukan darinya.

Menjalin hubungan baik lebih berguna dari

sekedar sebuah instruksi. Hubungan baik

akan membuat rekan kerja melakukan banyak

hal dengan sukarela. MP
Business Process Management

9 Langkah

Komunikasi Efektif

di Kantor
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BALONGAN - Fungsi Marine  yang kini berada di

bawah pengawasan Senior Manager  Operation

& Manufacturing  Refinery Unit (RU) VI Balongan

selama beberapa hari menyelenggarakan Exercise

& Drill ISPS Code. Seluruh kegiatan juga diawali

dengan Simulasi Table Top Drill & Exercise ISPS

Code yang berlangsung awal bulan Januari 2010

yang baru lalu. Kegiatan Drill itu sendiri berlang-

sung pada 22 Januari 2010 di Pelsus Migas Jetty

Propylene Majakerta ini dilakukan bersama-sama

dengan instansi lain, seperti Direktorat Polairud

Polda Jabar, Kantor Pelabuhan Indramayu / KPLP

- Ditjen Hubla, Polsek Balongan, KPLP Indramayu,

Pertamina EP Region Jawa serta Pertamina BBM

Retail III Depot TTU Region II Balongan.

Acara Drill & Exercise ISPS Code dibuka

secara resmi oleh Senior Manajer Operation & Ma-

nufacturing  RU VI Balongan Ign.

Tallulembang. Pada pelaksanaan

Trainning / Sosialisasi ISPS Code

yang dilaksanakan di Gedung PWP

Bumi Patra Indramayu hadir

sebagai narasumber antara lain GM

RU VI Balongan Dadikm Pribadi,

Kakanpel Indramayu - Ditjen Hubla

Sukiman, dan Kabag Marine Jas-

rum Ristam Hussein .

Pada kesempatan tersebut

diperagakan dengan baik oleh tim

yang solid dari Tim Operasi Per-

kapalan Marine SMOM RU VI, Po-

lairud Cirebon & Balongan, Kese-

hatan - Rumah Sakit Pertamina Balongan (RSPB),

Sekurity RU VI Balongan, Kanpel / KPLP Indra-

mayu – Pelsus Balongan Marine RU VI dan ber-

bagai unsur supporting, bagaimana menang-

gulangi  gangguan keamanan yang dilakukan oleh

Demo-demo / Aksi Protes Nelayan Indramayu

yang  labuh jangkar di Lepas Pantai Jetty Pro-

pylene - Majakerta, Balongan Indramayu.MP
RU VI
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Warung Kopi
Pusat Data Pertamina

P O S I S I

ISRIYANTO
Manajer Gas Station Construction,
Pemasaran BBM Retail,
Direktorat Pemasaran & NiagaFo
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NONO ASMANU
Project Coordinator Safety Improvement,
Distribution,
Direktorat Pemasaran & NiagaFo
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HADI PURNOMO
Manajer Perencanaan Strategis,
Renstra & Bangus,
Direktorat Pemasaran & NiagaFo
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PRIYO PERWITO
Manajer Marketing Gas Product,
Gas Domestik,
Direktorat Pemasaran & NiagaFo
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Kalau diibaratkan Pertamina kelas dunia laksana bangunan megah

yang ditopang pilar-pilar besar berkelas dunia, pilar apa yang sampai

saat ini masih dilupakan atau setidaknya kurang mendapat

perhatian, adalah data! Maksudnya Pusat Data Korporasi.

Pak Romy : Kami mengakui banyak orang yang datang ke

Pertamina mencari data ini dan itu, profil

perusahaan, riwayat kilang, riwayat lapangan

migas, dan apapun tentang Pertamina.

Mahasiswa I : Iya, pengalaman saya begitu, susah sekali mencari

data tentang Pertamina, saya mau bikin skripsi

tentang Pertamina.

Mahasiswa II : Saya kesulitan mencari data struktur organsiasi

humas, saya kebingungan harus bertanya ke

mana? Padahal saya ingin mendapatkan Visi-Misi

Humas Pertamina seperti apa.

Mahasiswa III : Hahaahahaha.......Kalaupun dapat, itu hasil

perjuangan dan kata Bapak-bapak di Pertamina,

“Kalian sebagai mahasiswa atau generasi muda

memang harus berjuang dulu di segala bidang,

termasuk cari data.”

Pak Romi : Pertamina, termasuk Hupmas, sedang terus

membenahi, termasuk pendataan. Dan di Hupmas

Pusat ada “Data dan Informasi”, itu adalah rintisan

yang semula data tidak dikelola kurang baik di

Pertamina ini.

Mahasiswa I : Tapi karena tuntutan keingintahuan publik terhadap

Pertamina dari mulai mahasiswa, penulis, sampai

peneliti, sangat besar dan ingin lengkap, maka

orang luar seperti saya, pengen lah ada Pusat Data

Pertamina.

Mang Warta : Kalau perpusatakaan itu kan banyak buku tuh, apa

tidak cukup dek?

Mahasiswa II : Belum cukup, Mang. Apa tersedia dengan mudah,

kalau ada orang yang ingin tahu saat ini harga

resmi BBM di Pertamina berapa? Tanya ke

perpustakaan ya tidak tersedia, karena

perpustakaan belum sebagai pusat data

Ujang : Iya, siapa nama-nama pelayan warung di

lingkungan kompleks Pertamina, apa ada tidak ya

nantinya di pusat data? Mestinya kan ada data

Ujang dan fotonya. Kan keren. Lalu foto Mang

Warta pakai totopong (tutup tradisional Sunda)

hehehe kan asyik.

Mahasiswa III : Enak, kan di pusat data itu bentuknya tidak cuma

kertas, tapi lebih banyak data di CD, film mini, dan

data-data digital.....MP
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KUNJUNGAN TIM KOMISARIS KE SPC

Jajaran tim komisaris Pertamina (Persero) dari Komite Audit

dan Komite SDM dan Teknologi melakukan kunjungan ke

kantor Shared Processing Center Pertamina yang

bertempat di lantai 8 Gedung Kwarnas Jakarta, Jumat (12/

2). Kegiatan ini sebagai bagian dari Corporate Shared

Services yang mempunyai konsep untuk melaksanakan

Program Transformasi dengan meningkatkan efisiensi, nilai

tambah dan daya saing bisnis sehingga menjadi fondasi

yang kuat bagi terbentuknya World Class Company. Dalam

kesempatan tersebut, jajaran tim komisaris menyempatkan

diri untuk meninjau ruang General Accounting Operation,

turut hadir juga SVP Corporate Share Service (CSS)

Pertamina, Ahmad Bambang dan VP Shared Processing

Center (SPC), Narendra Widjajanto.MP
IK

KUNJUNGAN MAHASISWA UGM  KE KANTOR

PUSAT PERTAMINA

Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gajah

Mada (UGM) Yogyakarta, didampingi dosen pendamping

melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Pertamina

Jakarta, Selasa (26/1). Kegiatan ini adalah sebagai

rangkaian dari Corporate Sosial Responsibility (CSR)

Pertamina bidang pendidikan. Dalam kunjungan tersebut

para mahasiswa diberikan pembekalan oleh tim

Sekretaris Persero Pertamina mengenai Company

Profile Pertamina, Program Transformasi, fungsi internal

komunikasi dan program CSR Pertamina.MP
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KUNJUNGAN MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU

& POLITEKNIK NEGERI MALANG

Sebagai rangkaian dari kegiatan–Corporate Sosial Res-

ponsibility (CSR) Pertamina bidang pendidikan, Pertamina

menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Riau

Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan dan Mahasiswa dari

Politeknik Negeri Malang, di Kantor Pusat Pertamina, Ja-

karta, Selasa (2/2). Dalam kunjungan tersebut para maha-

siswa diberikan pembekalan melalui presentasi mengenai

Company Profile Pertamina,  Data dan Informasi Korporat

Pertamina, Peran dan Kegiatan Direktorat Pengolahan Per-

tamina, serta Peran dan Posisi Strategis Direktorat Pe-

masaran & Niaga.MP
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PERSATUAN WANITA PATRA PUSAT ADAKAN BAKTI

SOSIAL DI JAKARTA

Persatuan Wanita Patra Pusat melakukan kegiatan bakti

sosial di beberapa kecamatan di Jakarta Pusat. Kegiatan

tersebut diadakan dalam rangka memperingati Hari Ibu

tahun 2009. Bakti sosial dilakukan pada tanggal 25-26

Januari 2010, bertempat di Kecamatan Senen, Kecamatan

Kemayoran, Kecamatan Cempaka Putih, dan Kecamatan

Johar Baru. Bakti sosial tersebut dihadiri oleh Ketua Umum

PWP Pusat Shinta Omar, Ketua PWPP Keuangan Lola

Ferederick, dan Ketua PWPP Pemasaran dan Niaga Diana

A. Faisal. Adapun bantuan yang diberikan berupa

pemasangan alat kontrasepsi yaitu implant secara gratis,

obat-obatan, dan paket sembako yang terdiri dari beras @

5kg, minyak goreng, dan mie instan. Bantuan yang

diberikan diterima oleh 200 orang di setiap kecamatan.
MP

NDJ/BFR

PAMERAN KLASTER INDUSTRI MIGAS KALTIM

“Upaya memperoleh dukungan untuk memperlancar

pengembangan 2 klaster industri yang sudah

dicanangkan pemerintah pusat, terus dilakukan

Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak. Terakhir,

dukungan diharapkan langsung dari orang nomor

dua di republik ini yakni Wapres Boediono. Sebelum

acara silaturahmi dengan jajaran Muspida Kaltim,

bupati/walikota dan tokoh masyarakat, Gubernur

Awang Faroek sempat memberikan penjelasan

kepada Wapres tentang kaitan klaster industri

oleochemical dan klaster industri migas dan

kondensat melalui pameran kecil yang telah

disiapkan, tak jauh dari lokasi pertemuan. PT

Pertamina RU V menampilkan beberapa produk-

produk olahan yang dihasilkan oleh RU V serta

memberikan penjelasan tentang perbedaan avtur

dan kerosin ( Minyak Tanah) . Jumat, 15 Januari

2010 di Hotel Grand Seyiur dan dihadiri langsung

Wakil Presiden Boediono, Gubernur Kaltim H Awang

Faroek Ishak, dan para jajaran Muspida Kaltim.MP
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Fruit Day PHE ONWJ

PEP Percepat Pencarian
Cadangan Migas

PGE Go Live Aplikasi Request PO
Berbasis Web
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GM PHE ONWJ Tenny Wibowo  memberikan  pengarahan dalam

launching Fruit Day, Rabu (27/1).

Penandatanganan KPI PT Pertamina Tongkang

JAKARTA - Pertamina EP memulai tradisi baru dengan memulai

pelaksanaan pemboran eksplorasi tepat 1 Januari 2010. Pem-

boran yang dilakukan di sumur eskplorasi Pondok Makmur (PDM-

05) di kompleks Pondok Makmur C. Sumur eksplorasi tersebut

adalah sumur kelima yang dibor di lokasi Pondok Makmur dengan

tujuan mengkonfirmasi besarnya cadangan minyak diwilayah

tersebut. Sebelumnya, Pertamina EP telah berhasil menemukan

cadangan minyak dan gas di di area Pondok Makmur. 

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan Syamsu Alam me-

negaskan bahwa kegiatan tajak sumur PDM-05 merupakan wujud

nyata komitmen yang telah disepakati untuk melakukan pemboran

satu sumur eksplorasi pada 1 Januari 2010, sekaligus merupakan

upaya percepatan penemuan cadangan baru. Percepatan ini tidak

terlepas dari dukungan kuat BPMIGAS kepada Pertamina EP

melalui percepat persetujuan Work Program & Budget (WP&B

2010) yang telah diberikan 9 Desember 2009.

Syamsu Alam menyatakan bahwa konfirmasi cadangan di

wilayah eksplorasi merupakan kegiatan lanjutan setelah

diketemukannya kandungan hidrokarbon. Pada 2009, Pertamina

EP telah berhasil melaksanakan 18 pemboran sumur eksplorasi

yang meliputi 9 pemboran sumur eksplorasi baru atau wildcat, 7

sumur deliniasi, dan 2 sumur re-entry. Pencapaian ini merupakan

prestasi baru mengingat target yang telah ditetapkan diawal tahun

hanya melaksanakan pemboran eskplorasi 12 sumur.

Dari 18 sumur 12 diantaranya telah menunjukkan adanya

kandungan minyak dan gas yang cukup signifikan. Pencapaian

ini merupakan optimalisasi dari target eksplorasi sehingga terdapat

beberapa sumur yang seharusnya dilaksanakan pemboran pada

2010 tetapi dapat dilaksanakan di 2009. Lima sumur pemboran

eksplorasi yang dipercepat pelaksanaannya berlokasi di Ginaya

(Sumatera) dan empat sumur lainnya di Jawa yakni Pondok Me-

kar, Karang Degan, Karang Luhur, dan Akasia Bagus. Disamping

itu saat ini Pertamina EP juga sedang berlangsung pemboran 9

sumur lainnya, yang merupakan kelanjutan dari tambahan

program 2009.

Kegiatan lainnya yang berhasil dilaksanakan di 2009 adalah

survey sesimik 2D mencapai 1.991,2 km2 lebih tinggi daripada

target sebesar 1.232 km2. Sementara untuk survey 3D saat ini

telah mencapai 1.121 km2.

Pertamina EP merupakan anak perusahaan PT Pertamina

(Persero) yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi Mi-

nyak dan Gas di dalam negeri. Pertamina EP mencatatkan per-

tumbuhan produksi Minyak dari tahun ke tahun yang terus me-

ningkat dengan pertumbuhan rata-rata (Capital Average Gross

Ratio/ CAGR) mencapai 3,1 persen dari level produksi 95,6 ribu

barrel per hari (MBOPD) di 2003 menjadi 102,2 MBOPD di 2006.

Produksi ini mengalami pertumbuhan 6,7 persen di 2007 menjadi

110,3 MBOPD dan kembali naik sebesar 7,8 persen di 2008

dengan produksi rata-rata 116,6 MBOPD. Hingga akhir 2009

Pertamina EP berhasil mencapai 127 ribu barel per hari. Angka

tersebut melampaui target produksi 125,5 MBOPD. Berdasarkan

data BPMIGAS, saat ini Pertamina EP menempati posisi kedua

dalam peringkat 10 besar produsen Minyak setelah Chevron dan

juga urutan kedua Produsen Gas setelah Total Indonesia.MP
PEP

JAKARTA – Pola hidup se-

hat merupakan aset bukan

hanya bagi orang itu sendiri,

tetapi juga bagi perusahaan

dimana orang tersebut be-

kerja. Karena dengan kondisi

tubuh yang sehat dapat me-

lakukan pekerjaan secara

maksimal yang berdampak

baik bagi perusahaan. Demi-

kian disampaikan GM PHE

ONWJ Tenny Wibowo, pada

saat launching Fruit Day,

Rabu (27/1).

“Tubuh yang sehat men-

jadikan perusahaan juga

sehat, artinya tidak banyak

waktu dan biaya yang ter-

buang,” ujar Tenny.

Hal senada juga disam-

paikan oleh ahli gizi dr. Fias-

JAKARTA - PT Pertamina

(Persero) telah memberikan

kepercayaan kepada Anak

Perusahaan Pertamina Geo-

thermal Energy (PGE) seba-

gai Pilot Project Aplikasi Re-

quest PO berbasis Web. Ber-

tempat di Hotel Saripan Pa-

sific Jakarta, Kamis (11/2),

PGE melaksanakan Go Live

Aplikasi Request PO ber-

basis Web yang dihadiri oleh

Direktur Umum dan SDM

Pertamina Waluyo, Senior

Vice President CSS Perta-

mina Ahmad Bambang,

Direktur Utama PGE Abadi

Poernomo, dan tim manaje-

men PGE.

Menurut VP Shared Pro-

cessing Center Pertamina

Narendra Widjajanto, tujuan

penggunaan Web Based

Procurement di antaranya

adalah memudahkan komu-

nikasi user dalam pem-

JAKARTA - “Mengelola kinerja

perusahaan (managing corpo-

rate performance) secara

efektif barangkali merupakan

salah satu kiat kunci untuk me-

lesatkan PTK ke arah yang ki-

an menjulang….” Itulah se-

penggal kata-kata yang di sam-

paikan oleh Dirut PTK, Djaelani

Sutomo dalam acara penanda-

tanganan Key Performance

Indicator (KPI) pada 5 Pebruari

2010. Acara yang di seleng-

garakan di Ruang Serbaguna

lt 4 itu di ikuti oleh seluruh Tim

buatan PO dengan Web,

fungsi compliance pada user

dan SPC dapat berjalan lebih

baik, efisiensi penggunaan

fax, email dan kertas dalam

hal pengajuan request PO,

serta user dapat langsung

memantau status request

PO secara real time dan pe-

nurunan cancel request.

Semua permintaan proses

PO melalui Web dapat dila-

kukan untuk proses MM

Hydro saja dan digunakan

untuk semua type PO Nor-

mal di MM Non Hydro untuk

seluruh type PO normal pada

proses MM Non (service dan

material) bisa digunakan di

web procurement ini. Type

PO tersebut adalah ZNDA,

ZPJR, ZSO, ZOA, ZOAS,

ZNB,dan ZIMP.

Dalam sambutan pem-

bukaannya, Direktur Umum

dan SDM, Waluyo menga-

takan tentunya Aplikasi Re-

quest PO Berbasis Web ini

akan mempermudah proses

bisnis untuk pengadaan di

Pertamina sehingga akan

mempermudah konsolidasi

data yang lebih terkontrol

sebagai proses lanjutan dari

program Transformasi. Se-

lain itu program ini akan men-

jadikan bisnis lebih trans-

paran sebagai bagian dari

aspek Good Corporate Go-

vernance.

Direktur Utama PT Per-

tamina Geothermal Energy,

Abadi Poernomo dalam kata

sambutannya menyatakan

antara lain Melalui Web Ba-

sed PO ini diharapkan akan

mempercepat proses bisnis

karena kompleksitas procu-

rement memang sangat ting-

gi sehingga akan lebih mu-

dah, mempercepat waktu

proses bisnis, efisien dan

akan mengurangi cost. Ini

suatu langkah lebih maju lagi

buat PGE untuk memberikan

pelayanan-pelayanan ter-

baik dan menjadikan PGE

The Biggest Geothermal

Energy.

Sebagai komitmen PGE

sebagai Center of Excellen-

ce for Geothermal Industry

pada 2011 dan World Class

Energy Enterprise pada

2014, merupakan target pen-

capaian yang harus terus di-

kejar. Pemboran 23 sumur

pada tahun 2009 berjalan

baik, target pengeboran 33

sumur di 2010 yang sudah

tentu harus didukung fungsi

SCM dengan maksimal, de-

ngan melakukan improve-

ment dan berbagai terobos-

an guna mencapai target

PGE untuk mewujudkan total

pembangkitan 1342 MW

pada  tahun 2014.MP
IK

tuti Wicaksono, yang me-

nyampaikan materi gaya

hidup sehat untuk komposisi

hidup sehat. Menurutnya, ke-

sehatan seseorang dimulai

dari pola makan dan ma-

kanan apa saja yang dikon-

sumsinya sehari-hari. “Se-

makin sering mengkonsumsi

junk food, ya semakin tinggi

pula risiko penyakit akan

hadir ditubuh kita,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini juga

dilakukan pemeriksaan  Ana-

lisa komposisi tubuh di an-

taranya pemeriksaan BMI

(Body Mass Index) guna me-

ngetahui kondisi tubuh para

pekerja.

Kegiatan Fruit Day dilak-

sanakan dua minggu sekali

dengan mengkonsumsi buah

yang disediakan oleh per-

usahaan bagi pekerja, dile-

takkan di masing-masing lan-

tai di kantor PHE ONWJ.

Diharapkan dengan ke-

giatan ini motivasi untuk hi-

dup sehat dapat tetap ber-

langsung, yang secara tidak

langsung akan berpengaruh

terhadap kinerja para karya-

wan PHE ONWJ.MP
NDJ

manajemen, Manager PTK Pu-

sat dan Manager PTK cabang.

Pada kesempatan kali ini

KPI ditandatangani oleh level

Tim Manajemen hingga level

Manager Kantor Pusat dan

Cabang. Tahun 2010 untuk

pertama kali PTK menggu-

nakan KPI sebagai alat ukur

kinerja Perusahaan.

Di dalam sambutannya

Djaelani Sutomo mengatakan

bahwa Key Performance Indi-

cators (KPI) sejatinya memang

sebuah elemen vital dalam

setiap proses pengelolaan

kinerja perusahaan. KPI sendiri

merupakan serangkaian indi-

kator kunci yang bersifat ter-

ukur, dan memberikan infor-

masi kepada kita sejauh mana

kita berhasil mencapai sasaran

kinerja yang dibebankan ke-

pada kita.

Beliau mengungkapkan

ada sejumlah catatan penting

yang mungkin harus  dicermati

manakala kita hendak mene-

rapkan sistem manajemen

kinerja karyawan berbasis KPI.

Catatan penting tersebut

antara lain able to work in team

(kemampuan untuk bekerja

bersama di dalam team), able

to work under pressure (ke-

mampuan bekerja di bawah

tekanan), able to work inde-

pendently (kemampuan untuk

bekerja mandiri), strong leader-

ship (daya kepemimpinan yang

kuat) dan quick learner (ke-

mampuan untuk belajar de-

ngan cepat).

 Dari beberapa catatan

yang di ungkapkan oleh Dirut

tersebut membuat penandata-

nganan KPI bukan hanya men-

jadi sebuah simbol, melainkan

menjadi cambuk untuk me-

ningkatkan efektifitas, efisiensi

dan kemampuan seseorang di

dalam bekerja.

Seperti pepatah menga-

takan kalau pekerjaan Anda

tidak bisa diukur dengan baik

(melalui KPI), boleh jadi itu

pertanda organisasi atau kan-

tor Anda tidak dikelola dengan

baik.MP
PTK
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BONTANG – Direktur Utama Pertamina Karen Agus-

tiawan, menyaksikan penyerahan penghargaan yang

diterima oleh PT Badak Natural Gas Liquefaction. Peng-

hargaan diberikan langsung Pimpinan DNV Norway, Anje

Julia Henry kepada Presiden Direktur PT Badak NGL

Agus Haryanto, di Ruang Serba Guna PT Badak NGL,

Bontang, Kamis (11/2). Penghargaan diberikan, karena

keberhasilan PT Badak NGL meraih Level 8 International

Sustainability Rating System, Seventh Edition (ISRS7).

Pencapaian ini menempatkan PT Badak NGL sebagai

perusahaan LNG pertama di dunia yang berhadil meraih

level 8 setelah empat tahun merintis.

Ini merupakan hasil dari PT Badak NGL dalam mem-

buat management system yang terintegrasi, yang disebut

dengan SHE-Q MS. Adapun SHE-Q MS yaitu safety,

health, environment, and quality management system.

SHE-Q MS ini merupakan integrasi dan keterpaduan dari

beberapa standar nasional dan internasional yang men-

cakup SMK3, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18002 dan

ISRS7.

Dengan keberhasilan PT Badak NGL meraih level 8,

berarti PT Badak NGL berhak menyandang sebagai world

class company dalam bidang safety, health, environment,

quality, security, dan business. Hal ini menjadi modal

utama bagi PT Badak NGL untuk meraih visi terbarunya,

yaitu menjadi perusahaan energi yang terdepan dalam

inovasi. “Sertifikat itu bukanlah sekedar penghargaan.

Kami telah menjadi kiblat bagi dunia dalam hal pengo-

lahan gas alam cair,” ujar Presiden Direktur PT Badak

NGL Agus Haryanto.

Agus menambahkah, modal dari kepercayaan dan

pengakuan dunia itu akan kami jual untuk mendatangkan

keuntungan. Pihaknya siap menjadi operator, pemeli-

haraan atau pemasok tenaga ahli untuk meningkatkan

kinerja kilang gas alam cair lainnya menuju level dunia.

“Kami sudah dipakai negara Yaman, Qatar, Angola,

dalam me-maintenance kilang gas alam cair mereka.

Kami siap mengelola kilang gas alam cair dalam negeri,”

katanya.MP
NDJ/KUN

PT Badak NGL
Jadi Kiblat
Perusahaan NGL
di Dunia

PGE - PLN Sepakat Kembangkan
Industri Sumber Daya Panas Bumi
JAKARTA –Sumber energi panas bumi

merupakan sumber energi bersifat ter-

barukan (renewable energy) dan ramah

lingkungan. Pemanfaatan sumber energi

panasbumi menjadi tenaga listrik tidak

memerlukan proses pembakaran (com-

bustion process) sehingga pembangkit

tidak menghasilkan emisi gas-gas yang

berbahaya bagi lingkungan. Dari sudut

pandang isu pemanasan global, Pusat

Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) meng-

hasilkan CO2 maupun gas-gas rumah

kaca (GHG) pada tingkat yang amat

sangat rendah.

Untuk itu PT Pertamina Geothermal

Energy (PGE) melaksanakan kerjasama

Perjanjian Jual Beli Uap Panas Bumi

(PJBU) untuk PLTP Unit I dan PLTP Unit

II Ulubelu, Lampung dengan PT PLN

(Persero). Selain itu, PGE melakukan

Head of Agreement (HoA) dengan PLN

tentang Pengembangan dan Peman-

faatan Sumber Daya Panas Bumi.

Penandatanganan dilakukan oleh

Direktur Utama PT. PGE Abadi Poer-

nomo, Direktur Utama PT PLN (Persero)

Dahlan Iskan dan Direktur Perencanaan

PT PLN (Persero) Nasri Sebayang yang

disaksikan oleh Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin

Zahedy Saleh dan Direktur Utama PT

Pertamina (Persero) Karen Agustiawan.

Bertempat di Kantor Kementerian ESDM

Jakarta, Rabu (17/2).

“Kerjasama ini dalam rangka  peme-

nuhan kebutuhan energi listrik sehingga

memberikan kontribusi penting bagi ke-

amanan dan kehandalan pasokan tenaga

listrik serta perkembangan ekonomi dan

sosial di Propinsi Lampung dan sekitar-

nya, maupun Sumatera bagian selatan

pada umumnya,” kata Abadi Poernomo.

PJBU untuk PLTP Ulubelu antara

PGE dan PLN adalah perjanjian jual beli

uap panas bumi antara PGE sebagai pen-

jual dan PLN sebagai pembeli. PGE men-

jual uap panas bumi yang dieksploitasi

dari Lapangan Panas Bumi Ulubelu di

Wilayah Kuasa Pengusahaan Way Pa-

nas, Lampung. PLN membeli uap panas

bumi untuk digunakan sebagai sumber

energi penggerak turbin PLTP Ulubelu

unit I dan unit II dengan kapasitas masing-

masing unit 55 MW atau total 110 MW.

Menurut Abadi Poernomo, PGE akan

mensuplai uap panas bumi dengan harga

uap 4,2 cent USD/kWh dan eskalasi 2

persen per tahun selama masa perjanjian

30 tahun sejak tanggal mulai pengo-

perasian komersial (COD) yang diperkira-

kan akhir 2012. Dengan faktor kapasitas

85 persen selama satu tahun jumlah jual

beli kWh adalah sebesar 819 GWh.

“Ini adalah salah satu langkah konkrit

Pemerintah dan BUMN dalam memanfa-

atkan potensi panas bumi yang melimpah

di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan

listrik nasional sebagai salah satu negara

yang memiliki potensi panas bumi ter-

besar di dunia yang memiliki sekitar 265

lokasi tersebar di seluruh Indonesia,” de-

mikian dikatakan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin

Zahedy Saleh dalam sambutannya.

Selain itu, untuk percepatan pengem-

bangan sumber daya panas bumi (geo-

thermal) secara nasional, PT PGE dan PT

PLN telah sepakat melakukan Head of

Agreement (HoA)  jual beli energi yang

akan diilakukan melalui dua skema bisnis

pengembangan. Yaitu, dengan jual beli

listrik yang berarti PGE akan mengem-

bangkan mulai dari pengembangan la-

pangan uap atau bisnis hulu sampai de-

ngan pembangunan PLTP atau bisnis hilir.

Untuk skema bisnis total project ini ada

empat lokasi, Ulubelu, HLumut balai, La-

hendong dan Karaha dengan total kapa-

sitas 400 MW.

Skema bisnis pengembangan kedua

adalah PGE mengembangkan bisnis hulu

sedangkan bisnis hilir akan dikerjakan

PLN dan PGE menjual uap ke PLN de-

ngan membuat PJBU. Untuk skema bis-

nis ini ada lima lokasi, Ulubelu, Lahen-

dong, Hululais, Kotamobagu dan Sungai

Penuh dengan total kapasitas 430 MW.

Untuk keseluruhan lokasi di atas ditarget-

kan akan selesai pada tahun 2013 – 2014.

PGE merupakan anak perusahaan

dari Pertamina yang bergerak dalam bi-

dang pengelolaan energi panasbumi.

PGE menghasilkan listrik sebesar 272

Mwe yang berasal dari lapangan panas-

bumi Kamojang (Jabar), Lahendong (Su-

lut), Sibayak (Sumut). Diharapkan  jangka

waktu 5 tahun ke depan PGE dapat

menghasilkan listrik sebesar 800 MWe.MP
IK

Layanan BBM untuk Industri:
Pertamina Naikkan Target Penjualan
MEDAN – Pertamina Pema-

saran BBM Industri & Marine

Area Sumut-NAD, menarget-

kan peningkatan penjualan

BBM untuk konsumen industri

dan perkapalan di tahun 2010,

minimal sebesar 45 ribu kilo

liter (KL). Target ini optimis da-

pat tercapai, mengingat sebe-

lumnya terjadinya peningkatan

dari 33 ribu KL di tahun 2008

menjadi 42 ribu KL di tahun

2009 yang lalu.

Hal itu disampaikan oleh

Sales Manager BBM Industri &

Marine Area Sumut & NAD,

Freddy Anwar, kepada para

agen BBM Industri & Marine di

Petro Café Jl. Yos Sudarso No.

10 Medan, Kamis (18/2). “Ta-

hun 2010 tidak mungkin kita

bergerak mudur, tapi kita harus

maju,“ ungkap Freddy. Feddy

berkeyakinan, bahwa ditahun

2010 ini akan ada perubahan

dan respon yang positif da-

ri konsumen dan masyarakat,

mengingat telah berlalunya

krisis finansial tahun 2008-

2009 lalu.

Untuk itu Pertamina ber-

upaya agar para Agen BBM

Industri & Marine agar beru-

paya mencapai target yang

ditentukan. “Dengan mengop-

timalkan dan mengefesienkan

kerja yang sudah dicapai, kita

bisa meningkatkan dan memo-

tivasi diri kita untuk mencapai

yang diinginkan,” tambahnya.

Dalam kesempatan terse-

but, Pertamina juga memberi-

kan penghargaan Best Perfor-

mance Agen BBM Industri

kepada PT Indra Angkola, PT

Wiratama Abadi, dan PT Miduk

Arta, serta penghargaan Best

Performance Agen Bunker

kepada PT Mitsi Citra Mandiri.

Pertamina saat ini mela-

yani pelanggan industri besar

dan terkemuka di Indonesia

pada umumnya, dan wilayah

Pemasaran Region I Sumatra

pada khususnya, dengan ja-

minan security of supply yang

dapat dihandalkan. Pertamina

berkomitmen untuk terus hadir

melayani kebutuhan BBM da-

lam negeri dengan meningkat-

kan pelayanan serta kean-

dalan sarana dan fasilitas in-

frastruktur yang ada demi ke-

berlangsungan usaha dan pe-

ningkatan ekonomi nasio-

nal.MP
PMS I

Sosialisasi Kegiatan Kilang RU IV
kepada Mahasiswa UGM, Unsri,
dan UMS

CILACAP - Awal 2010 ini, RU IV masih diminati mahasiswa dalam kunjungan industrinya.

Baru-baru ini di gedung PWP diterima 96 mahasiswa Fakultas Teknik Fisika UGM oleh

Manager General Affairs  drg. R Sutarno (26/1). Rasa ingin tahu mahasiswa tentang kegiatan

Pertamina di Refinery Unit IV Cilacap ini tampak dari keaktifan mahasiswa mendengarkan

presentasi yang disampaikan nara sumber dari RU IV.

Sebelumnya RU IV juga menerima rombongan mahasiswa Universitas Sriwijaya

Palembang yang berjumlah 30 orang dan dipimpin oleh Tri Kurnia Dewi (21/1). Rombongan

tamu diterima oleh Manager General Affairs RU IV drg. R Sutarno beserta jajarannya dari

Public Relations  dan didampingi oleh Dasiyo (HSE) memberikan safety induction sekaligus

mensosialisasikan aspek safety di kilang RU IV.

Dalam sambutannya Sutarno menjelaskan mulai dari pengolahan minyak mentah hingga

diproses menjadi bahan yang siap pakai di pasaran dan mempunyai daya jual yang tinggi.

Selain itu juga dijelaskan berbagai produk yang dihasilkan kilang RU IV.

Antusias mahasiswa terhadap kunjungan tersebut juga tampak dari berbagai perta-nyaan

tentang Pertamina yang dilontarkan, dan dapat dijelaskan oleh PR Section head Kurdi

Susanto.

Keingintahuan yang sama tentang kilang RU IV juga tampak dari mahasiswa Universi-

tas Muhammadiyah Surakarta (UMS) saat kunjungannya ke RU IV (18/1). Rombongan yang

berjumlah 48 mahasiswa tersebut didampingi 3 dosen pembimbing.MP
RU IV
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Peduli Rehabilitasi Kualitas SDM :

Pertamina Bantu LP Klas I Medan

corporate social responsibility

Pemasaran Region V Tanam Mangrove di Sidoarjo

Chairuddin, Asisten Bina Lingkungan Pertamina Area I,  saat memberikan bantuan langsung kepada

Samuel Purba, Kepala Lapas Klas I Medan didampingi jajarannya.
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MEDAN - Sebagai salah satu bentuk ke-

pedulian dalam mendukung peningkatan

rehabilitasi kualitas SDM di Sumatera Uta-

ra, Pertamina Pemasaran Region I membe-

rikan bantuan kepada Lembaga Pemasya-

rakatan Klas I Medan. Bantuan berupa per-

alatan keterampilan pertukangan dan per-

bengkelan tersebut, diserahkan Jum’at  pa-

gi (5/2) ini melalui Program Bina Ling-

kungan.

”Salah satu wujud Program Pertamina

Peduli, adalah untuk memberikan perhatian

kepada para narapidana, agar nantinya bi-

sa diterima di lingkungan masyarakat sete-

lah bebas,” demikian  diungkapkan Chai-

ruddin, Asisten Bina Lingkungan Pertamina

Area I,  saat memberikan bantuan.

 Chairuddin juga menyampaikan agar

bantuan ini dapat dimanfaatkan dan diper-

gunakan sepenuhnya oleh narapidana. Di-

harapkan setelah bebas, para narapidana

tersebut dapat memperoleh pekerjaan yang

halal, dan tidak mengulangi lagi perbuatan

buruknya.

Samuel Purba, Kepala Lapas Klas I

Medan sangat berterimakasih kepada

Pertamina Pemasaran Region I yang  pe-

duli kepada narapidana, khususnya di Lem-

baga Pemasyarakatan yang dipimpinnya.

”Bantuan ini bisa digunakan oleh nara-

pidana dengan melatih dirinya agar bisa

mandiri saat nanti sudah bebas,” ujar

Samuel.

Chairuddin mengungkapkan bahwa

bantuan Program Bina Lingkungan di-

ambil dari laba bersih Pertamina sebesar

3 persen.  Sehingga perlu dukungan se-

mua pihak untuk memajukan perusahaan

migas nasional ini, sehingga nantinya

terus dapat meningkatkan kepedulian

kepada masyarakat di sekitarnya.

Sebelumnya, Pertamina melalui Pro-

gram Bina Lingkungan juga memberikan

bantuan bantuan Komputer dan Infocus

kepada Universitas Muhammadiah Su-

matera Utara (UMSU), awal Januari ke-

marin. Bantuan Pertamina bukan hanya di

bidang pendidikan dan peningkatan kua-

litas SDM saja. Corporate Social Res-

ponsibility (CSR) Pertamina kepada ling-

kungan sekitar juga difokuskan di bidang

kesehatan, lingkungan hidup, dan pember-

dayaan masyarakat, serta korban ben-

cana. MP
PMS I

SIDOARJO - Sebagai perusahaan yang

memiliki komitmen tinggi terhadap keles-

tarian lingkungan hidup, PT Pertamina

(Persero) berpartisipasi menjadi sponsor

acara penanaman Mangrove di Pulau Lum-

pur di Desa Telocor, Kecamatan Jabon, Si-

doarjo, Sabtu (30/1). Pertamina menyum-

bang 10.000 batang bibit mangrove dan

fasilitas pendukung kegiatan.

Acara penanaman mangrove yang

diadakan oleh Pemda Jatim, Pemda Si-

doarjo dan BPLS (Badan Penanggulangan

Lumpur Sidoarjo) tersebut diikuti oleh Men-

teri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad

Hatta,  Menteri Pekerjaan Umum Djoko

Kirmanto dan Menteri Kelautan dan Peri-

kanan Fadel Muhammad. Acara tersebut

juga diikuti oleh Gubernur Jatim Soekarwo

beserta jajaran Muspida Provinsi Jatim,

Bupati Sidoarjo Win Hendrarso beserta

jajaran Muspida Kabupaten Sidoarjo,

BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta dan

Perguruan Tinggi.

Manajer HSE Region III Mufthi G.

Sukardi yang mewakili GM Pemasaran

BBM Retail Region V ikut menyertai rom-

bongan 3 Menteri beserta Muspida Pro-

vinsi Jawa Timur dan Sidoarjo menanam

bibit mangrove secara simbolis di lokasi

penanaman. Pada kesempatan itu Men-

teri Kelautan dan Perikanan Fadel Mu-

hammad mencanangkan penanaman 1

juta mangrove di areal sedimentasi lum-

pur. Selanjutnya akan dilakukan pena-

buran benih ikan di lokasi tersebut.MP
PMS V

 

DUMAI - Pada Kamis (18/2),

Refinery Unit II  menyerahkan

bantuan berupa satu unit ba-

ngunan posyandu dan perleng-

kapannya. Bangunan perma-

nen tersebut digunakan oleh

masyarakat Kelurahan Bukit

Timah sebagai Posyandu Ce-

mara. Penandatanganan Nas-

kah Serah Terima bantuan di-

lakukan oleh Public Relations

Section Head, Hendra Tria

Putra Nasution kepada Lurah

Bukit Timah, Murnina dengan

RU II Dumai Peduli Ibu dan Anak
disaksikan oleh Camat Dumai

Barat Syahrinaldi dan dari

Puskesmas Kelurahan Bukit

Timah, Drg. Yani. Pada kesem-

patan tersebut tampak hadir

para undangan seperti  tokoh

masyarakat, ketua RT, ibu-ibu,

serta staf Public Relations PT

RUII Dumai.

Pembangunan Posyandu

Cemara yang berukuran 4 x

5m2 tersebut selesai dikerja-

kan sekitar akhir tahun 2009.

Posyandu Cemara merupakan

salah satu posyandu binaan

RU II Dumai. Pembangunan

posyandu secara fisik dila-

kukan melalui Bagian Services

and Warehousing - Procure-

ment. Sedangkan perlengkap-

an posyandu, seperti kursi,

meja, lemari, tempat tidur dan

peralatan lainnya disuplai oleh

perusahaan bekerjasama de-

ngan PWP RU II. Bersamaan

dengan penyerahan bangunan

posyandu dan perlengkapan-

nya, Pertamina juga memberi-

kan 60 porsi makanan tam-

bahan untuk balita. Total se-

mua bantuan yang diserahkan

pada hari tersebut sekitar Rp.

135 juta.

Bantuan posyandu yang

berada di Jalan Pomroy KM. 4

Bukit Timah Kota Dumai ini su-

dah lama didambakan oleh ma-

syarakat sekitar. Diharapkan

bantuan ini dapat digunakan

untuk membantu peningkatan

kesehatan masyarakat seperti

ibu-ibu hamil/menyusui, anak-

anak balita, manula, maupun

untuk keperluan lainnya seperti

penyuluhan Keluarga Beren-

cana, penyuluhan kesehatan

lainnya, khitanan, dan lain-lain.

Pengelolaan dan pemeliharaan

Posyandu diserahkan sepe-

nuhnya kepada Lurah Bukit Ti-

mah. Seluruh aset bangunan

posyandu menjadi milik Pe-

merintah Kota Dumai.

Bantuan ini merupakan

salah satu program Pertamina

Sehati (SEHati Ibu dan Anak

TercInta) yang bertujuan untuk

meningkatkan kualitas kese-

hatan ibu dan anak melalui

pemberdayaan posyandu da-

lam upaya menekan angka ke-

matian ibu, bayi dan balita.

Dana bantuan Pertamina

Sehati RU II yang telah direali-

sasikan pada tahun 2009 se-

kitar Rp. 154 juta. Dana ter-

sebut diberikan dalam bentuk

bantuan makanan tambahan

dan peningkatan gizi balita dari

keluarga prasejahtra.MP
RU II

CILACAP -  RU IV  terus berupaya meningkatkan kualitas

lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dillakukan adalah

dengan membuat biopori atau pori-pori makro berbentuk

liang sinambung yang berfungsi untuk mempercepat

peresapan air ke dalam tanah, khususnya air hujan. De-

ngan adanya biopori ini tanah memiliki ketersediaan bahan

organik yang cukup dan fauna tanah dapat berkembang

dengan baik.

Teknologi biopori ini akan dibuat sebanyak 320 lubang

di seluruh area RU IV selama tahun 2010. Sebagai pilot

project dibuat 10 titik biopori di area Head Office pada 13

Januari 2010 yang dilakukan oleh Environment  Section-

HSE RU IV.

Herman Sumantri (Environmental-HSE) menjelaskan

cara membuat biopori tersebut, yakni dengan membuat

lubang vertikal ke dalam tanah sehingga diperoleh per-

mukaan seluas permukaan dinding lubang yang disebut

Lubang Resapan Biopori (LRB). Lubang ini nantinya diisi

dengan sampah organik, seperti daun-daun kering dan

ranting-ranting halus. Selanjutnya, sampah-sampah or-

ganik tersebut akan menjadi kompos yang bisa digunakan

sebagai pupuk.

Selain untuk resapan air yang dapat mengurangi

kemungkinan terjadinya banjir, air yang keluar dari sampah

organik tersebut juga akan diserap oleh tanah sehingga

menjadi perekat/pengikat unsur tanah dan pori tanah. Untuk

jangka menengah dan jangka panjang, tentunya akan

berimbas pada peningkatan air tanah, sehingga persediaan

air tanah akan tercukupi di masa mendatang.

Pada kesempatan berbeda, Public Relations Section

Head Kurdi Susanto, mengungkapkan, selain di lingkungan

kilang, rencananya biopori juga akan dibuat disekitar

perumahan warga pada tahun 2010 ini.MP
RU IV




