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Pertamina aviation caPai Penjualan 3,1 juta kl

direktur utama Pertamina karen Agustiawan 
didampingi SVP Petroleum Product Mar
ke ting and Trading hariyoto Saleh dan 
SVP Fuel Marketing & distribution djoko 
Prasetyo  memencet tombol sebagai tanda 
di impelmentasikannya program five zero 
dalam bisnis aviasi Pertamina, (24/2). 

JAKARTA – Pencapaian gemilang Pertamina Aviation dalam 
memenuhi target penjualan tahun 2010 menjadi keyakinan untuk 
terus melakukan ekspansi pasar ke luar negeri. Sebagai unit 
bisnis direktorat Pemasaran dan Niaga Pertamina, terobosan 
yang dilakukan sejak 2009 membuat Pertamina Aviasi kian eksis 
dalam mencapai target yang ditetapkan perusahaan.  Selain 
mendominasi pasar dalam negeri, produk Avtur Pertamina telah 
menembus pasar Singapura, bangkok, kuala Lumpur, hongkong, 
dubai, dan Jeddah.

Masih terbukanya pasar luar negeri membuat Pertamina 
Aviasi memantapkan kinerjanya dalam mencapai target pen
jualan selanjutnya.

“Ini merupakan bukti bahwa insaninsan Pertamina khu
susnya di bisnis aviasi memiliki kapabilitas dan kemampuan yang 
baik serta siap bersaing di kancah internasional,” ujar di rektur 

Pertamina Aviasi membuktikan komitmennya dalam men
dukung tercapainya penjualan avtur sebesar 3,1 juta KL. 
Pencapaian ini tak lepas dari langkah Pertamina Aviasi 
mencari peluang bisnis hingga ke pasar luar negeri.

utama Pertamina karen Agustiawan dalam acara Pertamina 
Aviation The Spirit Of 3 Milions “Strengthening The Excellence 
Values of Five Zero”, yang berlangsung di Lantai ground kantor 
Pusat Pertamina, kamis (24/2).

Sementara itu SVP Petroleum Product Pertamina, hariyoto 
Saleh menyampaikan pertumbuhan penjualan avtur dari tahun 
ke tahun terus naik. dimana pada tahun 2006 mencapai 2,4 juta 
kL, tahun 2007 sekitar 2,5 juta kL, tahun 2008 sebesar 2,6 juta 
kL, tahun 2009 menjadi 2,8 juta kL dan tahun 2010 mencapai 
3,1 juta kL. kenaikan ini memberikan kontribusi cukup besar 
bagi keuntungan perusahaan.  

Lebih lanjut hariyoto mengatakan pada tahun 2011 target 
penjualan kian menantang, yakni sebesar 3,5 juta kL. “Perlu kerja 
keras para insan Aviasi dan dukungan seluruh fungsi Pertamina,” 
ungkap hariyoto.

hal ini sebagai motivasi bagi Pertamina Aviation untuk terus 
mengembangkan bisnis aviasi baik di dalam maupun di luar 
negeri. unit bisnis aviasi selain berkembang juga menunjukkan 
komitmennya terhadap kualitas, mutu dan layanan kepada 
pelanggan aviasi.

Namun demikian tentunya juga banyak tantangan yang 

dihadapi. untuk itu perlu dipersiapkan langkahlangkah strategis 
dalam menghadapi tantangan  bisnis.

direktur utama Pertamina, karen Agustiawan mengatakan 
dengan keberhasilan ini tidak hanya cukup bagi Pertamina Aviasi 
lantas berpuas diri. Insan Pertamina harus waspada dan secara 
continue memperkuat bisnis dan layanan.

LImA NILAI UTAmA (Five Zero)
dalam rangka memperkuat Operational Excellence dan 

Service Excellence,  juga diluncurkan Five Zero sebagai ni lai 
utama yang menjadi pedoman insan Pertamina Aviation da lam 
melayani pelanggan dan melaksanakan kegiatan operasional.

Lima nilai utama yaitu Zero Accident untuk safety yang 
terjamin, Zero Off Spec untuk mutu yang tinggi, Zero Tolerance 
untuk takaran yang pas, Zero Delay untuk waktu yang tepat dan 
Zero Mistake untuk pendataan yang akurat.

  dengan adanya Five Zero ini, karen berharap selain 
menjalankan nilai 6c, seluruh insan Pertamina Aviasi benar
benar menerapkan five zero ini dan melekat dalam diri insan 
Pertamina Aviasi, sehingga menjadikan aviasi  Pertamina unggul 
di masa yang akan datang.mPIK
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implementasi limited Flexi time, 
upaya Perubahan Budaya
PENgANTAR REdAKsI :
Sejak awal Februari 2011 kantor 
Pusat Pertamina menerapkan 
Limited Flexi Time. Sebuah 
aturan jamkerjayangfleksibel
dimana jam masuk diberi rentang 
setengah jam, demikian pula un
tuk jam pulang kerja. hal ini untuk 
meningkatkan produktivitas dan 

kinerja pekerja, yang sudah terbukti di sejumlah buMN 
yang menerapkan sistem Limited Flexi Time. berikut hasil 
wawancara Media Pertamina dengan Vice president 
strategic HR Hasnil Rasyid, rabu (23/2).

Sebagai warga Jabodetabek tentunya kita mengalami 
dan memahami beberapa tahun terakhir semakin sulit bagi 
kita sebagai pekerja untuk datang tepat waktu sesuai jam 
kerja yang ditentukan Perusahaan yaitu jam 07.00 WIb. 
berbagai kendala yang sebagian besar diluar kontrol bisa 
terjadi seperti kemacetan di jalan, transportasi umum yang 
belum reliable, tempat tinggal yang semakin jauh dari 
kantor, dan lainlain. Sehingga membuat banyak pekerja 
datang terlambat.  di lain pihak, baik manajemen maupun 
pekerja mengharapkan ketentuan perusahaan tentang jam 
kerja tersebut dapat dipenuhi karena banyaknya pekerja 
yang terlambat dapat menimbulkan dampak kepada mo
tivasi dan moral yang kurang baik.

dengan pertimbangan tersebut, manajemen merasa 
perlu mengeluarkan kebijakan tentang jam kerja di kantor 
Pusat, yang dikenal dengan Limited Flexi Time. Pada 
da sarnya, kebijakan ini memberikan kebebasan yang 
ber tanggung jawab kepada pekerja untuk masuk antara 
jam 07.00 s/d 07.30 dan pulangnya menyesuaikan dengan 
waktu masuk dan memenuhi jam kerja minimum yang di
ten tukan perusahaan.

Pada saat yang bersamaan, baik manajemen maupun 
pekerja menyadari bahwa waktu istirahat siang yang ber
laku selama ini yaitu setengah jam (kecuali Jumat satu 
se  tengah jam) tidak mencukupi untuk keperluan makan 
siang dan sholat. Sehingga dilakukan penyesuaian waktu 
istirahat siang menjadi satu jam dan waktu pulang kerja 
juga menyesuaikan dengan perubahan waktu istirahat 
siang.

Sebelum diimplementasikan, telah dilakukan ka
jian yang cukup komprehensif termasuk melihat im ple
mentasinya di beberapa perusahaan dan instansi yang 
sudah menerapkan serta mencari masukan kepada ma
najemen seluruh direktorat.

Pekerja diharapkan untuk dapat memenuhi ketentuan 
jam kerja dan tidak ada lagi pekerja yang datang terlambat 
dan pulang lebih awal tanpa justifikasi yang jelas dan
bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, implementasi limited 
flexi time ini merupakan suatu upaya perubahan budaya 
ke arah lebih menghargai waktu kerja. diharapkan dapat 
menciptakan susana kerja yang lebih kondusif dan akan 
ber muara kepada penguatan budaya kinerja, serta produk
tifitasdiperusahaan.

di samping itu melalui kebebasan secara terbatas ini, 
pekerja bisa mengatur waktu kedatangannya sesuai dengan 
kondisi yang dihadapi namun kepentingan perusahaan 
juga dapat dijaga. Setidaknya bisa meminimalisir tekanan 
atau tingkat stres pekerja yang harus hadir pada jam 
07.00, sementara bagi sebagian pekerja hal ini tidak bisa 
dipenuhi. Secara tidak langsung hal ini akan berpengaruh 
kepada kinerja pekerja sebagaimana sudah terbukti di 

perusahaan lain yang telah menerapkannya.

Status kehadiran pekerja juga bisa dipantau lewat 
fasilitas HR Online di intranet, pada menu management 
info dan masuk ke Limited Flexi Time. dalam sistem real 
time ini bisa dipantau sejumlah indikator kehadiran dengan 
warna hijau, kuning, dan Merah. hijau  berarti pekerja 
datang dan pulang kerja sesuai waktu kerja minimum yang 
ditetapkan Perusahaan. Warna merah berarti pekerja belum 
memenuhi waktu kerja minimum tersebut, misalnya antara 
lain datang terlambat, pulang cepat, atau mangkir tanpa 
didukung oleh alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. 
Apabila pekerja yang bersangkutan dapat memberikan 
penjelasanataukonfirmasiyangbisaditerimamakasecara
otomatis status akan menjadi kuning, dan akan menjadi 
hijau apabila penjelasan tersebut dapat diterima dan di
approve oleh atasannya (manager/setara ke atas).  Saat 
ini, untuk pekerja yang cuti, sakit, dinas atau melakukan 
kegiatan perusahaan di luar kantor Pusat statusnya merah, 
sehingga masih diperlukan proses approval seperti tersebut 
diatas.Prosedurjustifikasibisadilakukanpekerjasecara
online. 

Saat ini penyempurnaan sistem terus dilakukan, se
hingga nantinya saat pekerja membuat SPd/SIJ melalui 
travel management di MySAP, maka status pekerja akan 
menjadi hijau secara otomatis sehingga tidak diperlukan 
lagikonfirmasiatauprosesapproval.

Setelah hampir satu bulan diterapkan, secara kualitatif 
sudah mulai berdampak kepada kesadaran dan disiplin 
pekerja terutama dalam mematuhi waktu kerja. hal ini 
terlihat dari banyaknya pertanyaan dan masukan serta 
saran dari banyak pekerja berkaitan dengan implementasi 
Limited Flexi Time. Saat ini terlihat bahwa Pekerja mulai 
menyadari bahwa jam kehadirannya bisa terpantau se
cara system dan memantau statusnya di system serta 
menyiapkanjustifikasiyangbisadipertanggungjawabkan
untuk mendapatkan approval. ke depan akan ditampilkan 
report per fungsi secara periodik untuk menggambarkan 
profilketepatanmematuhiwaktukerjadimasing-masing
fungsi sebagai upaya untuk lebih meningkatkan proses 
internalisasi kepada seluruh pekerja.

untuk saat ini belum sampai kepada tahapan reward 
and consequences, karena targetnya  secara khusus lebih 
kepada perubahan budaya untuk lebih menghargai waktu 
kerja yang telah ditentukan. Sehingga muncul perubahan 
mindset dari pekerja. Tingkat disiplin terhadap jam kerja 
juga merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan 
dalam people review khususnya aspek LbS. ke depan 
akan dikaitkan dengan reward and consequences yang 
lebihspesifiksepertiyangditerapkandiperusahaandan
instansi lain. banyak perusahaan telah melakukan pe
motongan upah bila pekerja terlambat atau pulang cepat 
tanpajustifikasiyangbisaditerima.

  guna menyosialisasikan penerapan Limited Flexi 
Time, Fungsi Strategic hr Pekan mulai tanggal 28 Februari 
ini membuat Klinik Limited flexi Time. Sebagai  rangkaian 
kegiatan yang tidak terpisahkan dari upaya mengenalkan 
sistem Limited Flexi Time. Targetnya  adalah memberikan 
kesempatan kepada para pekerja secara langsung un tuk 
dapat menanyakan halhal yang terkait dengan imple
mentasi Limited Flexi Time, memberikan solusi terhadap 
permasalahan yang dihadapi, mengganti Id card yang 
sudah tidak valid lagi. disamping itu juga digunakan se
bagai sarana sosialisasi kepada para manager ke atas 
mengenai proses approval atasjustifikasiyangdiberikan
oleh para stafnya.mPHR/dsU
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Editorial
apakah cukup dengan Senyum, Sapa dan Salam (3S)?konsistensi Pengembangan 

energi alternatif

AmITYA BUdI KOEsNOWAdI
Asisten Manager general Ledger,
cSS  SPc, direktorat umum

Fenomena kenaikan harga minyak mentah dan bahan 
bakar minyak terus menjadi perhatian banyak pihak tidak 
terkecuali di Indonesia. Apalagi belum berakhirnya krisis di 
Timur Tengah, yang merupakan sentral penghasil minyak 
mentah (crude oil) terbesar di dunia. Antisipasi pemerintah 
dilakukan dengan berbagai cara diantaranya terus 
mengembangkan energi alternatif termasuk geotermal.

Itulah yang selalu terjadi ketika harga minyak mentah 
dunia melonjak, barulah kita ramairamai melirik energi 
alternatif. Sebaliknya, ketika harga minyak mentah turun 
dan harga bbM kembali normal, energi alternatif langsung 
terlupakan.

Padahal dalam hal pengembangan energi alternatif 
perlu keseriusan dan konsistensi dari berbagai pihak, 
terutama Pemerintah. di sini peran Pemerintah sangatlah 
vital, karena dengan adanya kebijakan dan insentif yang 
kuat kegiatan pengembangan energi alternatif akan 
semakin kondusif untuk dilakukan. 

Seperti yang dikatakan dirut Pertamina karen 
Agustiawan, ketika menandatangani hibah saham PT 
geodipa Energy kepada Pemerintah, (8/2), geotermal 
merupakan energi terbarukan yang memiliki potensi 
sangat bagus untuk meningkatkan ketahanan energi 
nasional di masa mendatang. Sangat disayangkan apabila 
potensi tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, 
mengingat tahun 2014 akan dicanangkan program 
pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap keII 
oleh Pemerintah.

Menurut catatan, Indonesia memiliki potensi geotermal 
hingga 28 ribu megawatt (MW), ekuivalen dengan 219 
miliar barel minyak. Sedangkan kapasitas listrik panas 
bumi yang terpasang hingga kini baru 1.194 MW, artinya 
hanya 4,3 persen saja dari potensi yang ada.

Pertamina, melalui anak perusahaannya Pertamina 
geothermal Energy (PgE) terus berupaya untuk lebih 
mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi sebagai 
sumber energi alternatif yang diperkirakan hingga tahun 
2025, memiliki kapasitas sebesar 12.332 Mw dan mampu 
memberi daya listrik hingga 3.977 MW.

dalam hal ini, Pertamina geothermal Energy 
menargetkan mengelola hingga 1.970 megawatt potensi 
geotermal yang bisa menghasilkan 1.340 megawatt 
tenaga listrik pada 2014 mendatang. 

di satu sisi Pertamina menghibahkan sahamnya di 
geodipa kepada Pemerintah, dan di sisi lain Pertamina 
tetap mempertahankan anak perusahnya yaitu PT 
Pertamina geothermal Energy untuk tetap eksis. karena 
masih banyak cadangan yang harus digarap, semakin 
banyak yang berkiprah di bidang geotermal akan semakin 
baik.

diharapkan kehadiran PT geodipa Energi akan 
menjadi kompetitor yang baik bagi perusahaan geotermal 

lainnya, namun 
tentunya juga 
tidak menutup 
kemungkinan 
untuk menjadi 
mitra kerja 
yang baik bagi 
pengembangan 
bisnis geotermal di 
tanah air.

Semoga 
rencana ini tetap 
diiringi dengan 
konsistensi 
kebijakan dan 
insentif dari 
Pemerintah 
sehingga 
investasi di bidang 
geotermal terus 
meningkat.mP

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pengaturan 
bbM bersubsidi di wilayah Jabodetabek. Meski kabarnya bakal 
ditunda, yang pasti jika kebijakan ini diberlakukan persaingan 
antara SPbu Pertamina dengan SPbu asing kian terbuka. 
Masingmasing berlomba untuk memberikan berbagai tawaran 
dan layanan maksimal untuk memanjakan konsumen. Salah 
satu SPbu asing misalnya, belakangan ini gencar memberikan 
tawaran charge back untuk pembelian dengan kartu kredit, 
gratis minuman, atau tambahan satu liter setiap pembelian 
pada jumlah tertentu. Tawaran itu di luar extra service yang 
rutin mereka berikan seperti membersihkan kaca mobil dan 
mengisi angin.

bagaimana dengan SPbu Pertamina PASTI PAS dengan 
slogannya Senyum, Sapa dan Salam? Apakah slogan tersebut 
dapat dijadikan modal dan ”senjata” untuk bersaing? Apakah 
cukup dengan mengingatkan pembeli untuk melihat angka 
dispenser “Mulai dari nol ya”?

Mungkin untuk saat ini ketika bbM bersubsidi masih bebas 
dijual untuk segala jenis kendaraan tanpa ada pengaturan, 
orang masih memilih SPbu Pertamina. karena faktanya 
masyarakat masih sensitif terhadap perbedaan harga yang 
cukupsignifikan.Tetapijikapolicy pemerintah membatasi bbM 
subsidi di Jabodetabek mulai diberlakukan, apakah Pertamina 
masih dapat mempertahankan dan menjaring lebih banyak 
pelanggan? ditengah persaingan harga bahan bakar khusus 
(non subsidi) dan kondisi masyarakat yang mayoritas masih 
beranggapan kualitas produk asing lebih baik, tentunya harus 
ada cara jitu untuk mempertahankan loyalitas pelanggan.

Sebagai pelanggan SbPu Pertamina, saya masih melihat 
operator langsung mengisi tangki bensin sebelum mesin mobil 
dimatikan, banyaknya pelanggan yang menggunakan telepon 
seluler di area SPbu. Layanan operator SbPu kadang tidak 
ra mah, mungkin karena sudah terlalu malam, atau banyak 
costumer yang dilayani.

berdasarkan pada pengalaman pribadi serta banyak cerita 
dari para “pelanggan setia” SPbu asing, tergerak hati ini untuk 
membuat SPbu Pertamina menjadi jauh lebih unggul dari 
SPbu pesaing. Salah satu cara yang sering terpikirkan adalah 
memperluas arti slogan 3S tidak sekeda Senyum, Sapa, Salam 
tetapi menjadi “Safety, Service and Satisfaction”.

Safety, SPbu Pertamina memberikan service yang meng
utamakan safety dari pelanggan dan pekerja. beberapa upaya 
yang dapat dilakukan operator SPbu untuk memastikan 
dan meyakinkan keselamatan pelanggan saat mengisi di 

SPbu Pertamina antara lain mengingatkan pengemudi untuk 
mematikan mesin mobil, mengingatkan pengemudi dan orang 
disekitar SPbu untuk tidak menggunakan telepon seluler, 
hingga memeriksa kembali tangki bensin kendaraan apakah 
sudah ditutup dengan benar atau belum.

Selanjutnya  Service, yakni tetap mempertahankan senyum, 
sapa, dan salam yang sudah “nyantol” di benak masyarakat. 
bagaimanapun saya yakin keramahan lewat senyum, sapaan, 
dan salam yang tulus membuat pelanggan merasa dekat 
dengan SPbu Pertamina. Perlu diingat konsumen adalah raja 
yang harus dilayani dengan hati melalui senyum, sapa, dan 
salam setiap kali operator memberikan layanan.

Terakhir Satisfaction, memberikan “added value” pada 
layanan yang tujuannya tak lain adalah kepuasan pelanggan. 
Misalnya, kemudahan pembayaran baik secara debit maupun 
kredit yang merata di seluruh SPbu, tanpa embelembel charge 
biaya 3 persen. berkaca pada SPbu pesaing, tidak ada kamus 
charge biaya atas penggunaan kartu kredit, malah diberikan 
charge back untuk setiap transaksi pembelian. Extra services 
lainnya yang dapat memanjakan pelanggan, yang sebagian 
telah diadopt oleh SPbu pesaing, antara lain memberikan 
jasa lap kaca, menyemir ban, cek tekanan angin, atau free 
soft drink bagi yang mengisi bahan bakar khusus lebih dari 
30 liter. Sekedar memberikan secangkir kopi atau teh hangat 
gratis bagi mereka yang mengisi pada dini hari, dapat pula 
menjadi additional service guna mempertahankan loyalitas 
pelanggan.

Soal selisih harga tentu masingmasing SPbu memiliki 
strategi tersendiri. Misalnya, SPbu asing yang menaikkan 
harga sehari setelah Pertamina mengubah harga pada awal 
dan pertengahan bulan. Namun strategi tersebut hanya mam pu 
menarik pelanggan untuk rentang waktu yang pendek. ka rena 
tak bisa dipungkiri prinsip mendapatkan harga murah selalu 
dicari masyarakat meski berlangsung satu hari atau hanya 
beberapa jam saja. Saya yakin jika semboyan PASTI PAS 
dan 3S (Safety, Service and Satisfaction) dalam arti luas dite
rapkan, SPbu Pertamina mampu memperluas pangsa pasar, 
menciptakan loyal customer dan menjadi SPbu yang unggul 
kebanggaan bangsa Indonesia.mP
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Sosialisasi Pengaturan BBm Bersubsidi :  
Pertamina Siapkan Sarana 
dan infrastuktur
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Para pembicara pada acara Sosialisasi Pengaturan bbM bersubsidi saling berjabat tangan sebelum acara dimulai.

JAKARTA – dalam rangka 
menghadapi kebijakan Pe
merintah terhadap pem ba
tasan bbM bersubsidi per 
1 April 2011 mendatang, 
Per tamina melaksanakan 
sosialisasi pengaturan bbM 
bersubsidi di Lantai M kantor 
Pusat Pertamina, (2/2).

Sosialisasi dihadiri oleh 
tim manajemen SPbu area 
Jabodetabek, Organisasi 
Pe ngusaha Angkutan darat 
(Organda) dan turut diundang 
ketua hiswana Migas, Eri 
Purnomohadi, direktur Pem
binaan usaha hilir Migas 
ke menterian ESdM, Saryono 
hadiwidjoyo, perwakilan dari 
ditjen Perhubungan darat, 
bPh Migas, bapenas, dan 
bareskrim untuk mem be
rikan pemaparan ter ka it pem
batasan bbM ber sub sidi.

dalam kesempatan so
sialisasi tersebut, direktur 
Pemasaran dan Niaga Per
tamina, djaelani Sutomo me
nyampaikan bahwa yang 
berhak mendapatkan bbM 
bersubsidi di SPbu adalah 
kendaraan angkutan umum 
plat kuning, kendaraan ope
rasional pelayanan umum 
se perti ambulance dan mobil 

pemadam kebakaran, serta 
kendaraan roda 2 dan 3. 

djaelani Sutomo menga
takan kes iapan sarana 
dan infrastruktur Pertamax 
SPbu Jabodetabek saat ini 
sudah ada 581 SPbu yang 
menjual Pertamax, 98 SPbu 
berpotensi switching tangki 
pendam, dan 38 SPbu perlu 
investasi tangki.

“kami perlu dukungan 
ban tuan penjagaan keamanan 
h10 sampai dengan h+10 
saat dimulainya implementasi 

program, perlindungan hukum 
bagi pengusaha dan operator 
pompa di SPbu, edukasi dan 
sosialisasi kepada Masyarakat 
yang gencar,” kata djaelani. 

Selain itu menurut djaelani 
perlunya juga dukungan pe
nertiban pedagang Premium 
PSO eceran tidak resmi oleh 
pihak terkait dan penanganan 
khusus pada SPbu di daerah 
penyangga yang berada di 
perbatasan daerah yang di
berlakukan pengaturan pe
nyaluran bbM bersubsidi. 

Lebih lanjut Saryono hadi
widjoyo  menyampaikan bahwa 
pengaturan bbM bersubsidi 
tahun 2011 diperkirakan dapat 
menghemat subsidi sebesar 
rp 3,16 Triliun.

“Penghematan tersebut 
dapat direalokasikan untuk 
program prorakyat sektor 
energi, seperti pembangunan 
infrastruktur ketenagalistrikan, 
gas bumi untuk transportasi 
dan peningkatan infrastruktur 
energi di Indonesia bagian 
Timur,” ungkap Saryono.mPIK

dUmAI  dalam rangka mem
peringati gerakan nasional 
k3 tahun 2011, ru II dumai 
mengadakan beberapa ke
giat an yang berkaitan de ngan 
keselamatan. Salah satunya 
adalah Fire Fighting Contest  
yang memper lombakan 
ke tangkasan para pekerja 
dan mitra ker ja dalam me 
madamkan ko baran api. 
kegiatan tersebut dilak sa
nakan di Fire Ground HSE 
kilang Pertamina Putri Tu juh, 
pada (9/2). 

dengan mengusung tema 
“hSE di dadaku, The Way 
Excellent HSE”, kegiatan ini 
diselenggarakan selama dua 
hari dan diikuti oleh pekerja 
dan mitra kerja dari seluruh 
fungsi/bagian di ru II.

Pembukaan Fire Fighting 
Contest dihadiri oleh hampir 
seluruh Tim Manajemen ru 
II, setingkat Section head 
serta pekerja dan mitra kerja 

peserta fire fighting contest 
yang mewakili masingma sing 
fungsi/bagian. 

Arnold Edward selaku 
ketua umum panitia gerak
an Nasional k3 tahun ini 
menyampaikan harapannya 
kepada seluruh pekerja dan 
mitra kerja di lingkungan ru 
II dumai meningkatkan pe
laksanaan gerakan nasional 
k3 ini.

hal senada juga disam
paikan gM ru II Suhaimi. 
“Sa ya berharap agar para 
pekerja dan mitra kerja dapat 
menjadikan kegiatan ini 
menjadi sarana menanamkan  
aspek k3 di dalam hati dan 
pikiran kita.”

Acara  ini juga diisi de
ngan pemberian apresiasi 
di bidang safety tahun 2010 
yang disampaikan oleh Ma
nager ME, chusnul Arifin.  
untuk pelaksanaan SWAT 
diberikan kepada Ali riduan, 

(MA1 Section head), untuk 
pelaksanaan hSE Meeting 
diberikan kepada Edwardi 
(Fungsi keuangan),  dan 
untuk pe  laksanaan safety talk 
dan bank data JSA kepada 
Arnold Edward  (MA2 Section 
head). Sedangkan untuk 
safety Awareness diberikan 
kepada Sugeng Firmanto 
(hSc Section head) yang 

mampu menjadi leader dalam 
safety program, aktif dalam 
melaksanakan program 5S, 
proaktif dalam pelaporan dan 
kejadian kecelakaan kerja, 
mendorong gSI / Ahli Teknik 
melakukan JSI (Joint Safety 
Inspection) serta proaktif 
me nindaklanjuti temuan re
komendasi MWT, SWAT, JSI, 
Nearmiss.mPRU II

keluarga pekerja juga ikut terlibat dalam fire fighting contest ini.

BANdUNg – usai menutup Lokakarya & Pameran 
konsolidasi Transmigrasi & k3 seJawa barat, di gedung 
Sabuga bandung, Wakil gubernur Jabar h. yusuf Macan 
Effendie menyerahkan penghargaan tertinggi kepada 
ru VI balongan. Penghargaan diterima oleh Agus 
raharman dari Public relations dan Eddy Poernomo  
dari  hSE beserta Tim, pada (10/2). 

Apresiasi yang diberikan kepada ru VI karena 
ru VI menampilkan konsep pameran hSE yang 
mengomunikasikan ketaatan ru VI dalam memenuhi 
aturan perundangundangan tentang k3, komitmen 
ru VI dalam memenuhi aturan normatif tentang ke
selamatan kerja, the way to excellent HSE, sistem 
ke bijakan manajemen dan lingkungan, konsistensi dan 
kesungguhan penerapan betapa pentingnya aspek hSE 
dalam perlindungan aset di seluruh lapisan, per cepatan 
dan intervensi serta quick action serta hSE golden rules 
yang akan menciptakan tempat yang nyaman untuk 
bekerja. ru VI juga mengimplementasikan zero leak dan 
zero accident  operasionalnya sebagai langkah menuju 
World Class HSE.

Acara yang berlangsung dari 810 Febuari 2011  ini 
diikuti  70 pengusaha,  3.600 peserta safety passport dari 
pelajar SMk  & Pergguruan Tinggi Teknik sebandung 
raya dan dihadiri sekitar 20 ribu pengunjung. Pada 
acara tersebut juga diselenggarakan lomba cepat tepat 
k3, demo k3, dan pemberian penghargaan sekaligus 
pengukuhan pengurus P2k3, pengobatan gratis serta 
memberi kepastian hukum bagi tenaga kerja di tingkat 
Jabar serta pembekalan & pelatihan keterampilan di 
berbagai bidang sebanyak 1,4 juta pekerja.

yusuf mengatakan, Pemprov Jabar memberikan 
apresiasi kepada perusahaanperusahaan  yang da  lam 
pengoperasiannya selalu fokus dan konsen pada aspek 
keselamatan kerja. “Inilah yang membuat provinsi Jabar 
ditetapkan menjadi wilayah terbaik dalam pengelolaan 
dan penanganan tenaga kerja,”ujar yusuf. 

Menurutnya, tantangan di masa mendatang ada lah 
banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, 
dan meningkatnya jumlah para pencari kerja lokal. 
“karena itu, kita  harus bisa mencetak interpreneur muda 
yang siap bersaing dan mandiri serta lebih baik di masa 
datang,” tegas yusuf Effendie .

Pembukaan Pameran dan Lokakarya telah dilaku
kan sehari sebelumnya oleh gubernur Jabar h. Ach 
mad heriawan. dalam kesempatan tersebut gu bernur 
Achmad heriawan melakukan kunjungan ke stand 
pameran ru VI. gubernur mendapatkan penjelasan 
mengenai kebijakan sistem manajemen dan melihat 
tampilan stand ru VI, seperti kampanye hSE, hSE 
golden rules, serta buku saku Panduan hSE ru VI. 

ru VI juga menayangkan video cSr, SIkA, Tbkd, 
dan company profile  ru VI. Termasuk bekerja sama 
dengan gasdom Area II melakukan sosialisasi LPg, 
penyebarluasan informasi kepedulian perusahaan 
melalui booklet-leaflet cSr ru VI, serta pembagian gas 
regulator dan souvenir.mPRU VI
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Sosialisasi Pengadaan Barang & jasa 
di ru ii Dumai

Sosialisasi Pengaturan BBm Bersubsidi :  
Pertamina Siapkan Sarana 
dan infrastuktur
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Para pembicara pada acara Sosialisasi Pengaturan bbM bersubsidi saling berjabat tangan sebelum acara dimulai.

JAKARTA – dalam rangka 
menghadapi kebijakan Pe
merintah terhadap pem ba
tasan bbM bersubsidi per 
1 April 2011 mendatang, 
Per tamina melaksanakan 
sosialisasi pengaturan bbM 
bersubsidi di Lantai M kantor 
Pusat Pertamina, (2/2).

Sosialisasi dihadiri oleh 
tim manajemen SPbu area 
Jabodetabek, Organisasi 
Pe ngusaha Angkutan darat 
(Organda) dan turut diundang 
ketua hiswana Migas, Eri 
Purnomohadi, direktur Pem
binaan usaha hilir Migas 
ke menterian ESdM, Saryono 
hadiwidjoyo, perwakilan dari 
ditjen Perhubungan darat, 
bPh Migas, bapenas, dan 
bareskrim untuk mem be
rikan pemaparan ter ka it pem
batasan bbM ber sub sidi.

dalam kesempatan so
sialisasi tersebut, direktur 
Pemasaran dan Niaga Per
tamina, djaelani Sutomo me
nyampaikan bahwa yang 
berhak mendapatkan bbM 
bersubsidi di SPbu adalah 
kendaraan angkutan umum 
plat kuning, kendaraan ope
rasional pelayanan umum 
se perti ambulance dan mobil 

pemadam kebakaran, serta 
kendaraan roda 2 dan 3. 

djaelani Sutomo menga
takan kes iapan sarana 
dan infrastruktur Pertamax 
SPbu Jabodetabek saat ini 
sudah ada 581 SPbu yang 
menjual Pertamax, 98 SPbu 
berpotensi switching tangki 
pendam, dan 38 SPbu perlu 
investasi tangki.

“kami perlu dukungan 
ban tuan penjagaan keamanan 
h10 sampai dengan h+10 
saat dimulainya implementasi 

program, perlindungan hukum 
bagi pengusaha dan operator 
pompa di SPbu, edukasi dan 
sosialisasi kepada Masyarakat 
yang gencar,” kata djaelani. 

Selain itu menurut djaelani 
perlunya juga dukungan pe
nertiban pedagang Premium 
PSO eceran tidak resmi oleh 
pihak terkait dan penanganan 
khusus pada SPbu di daerah 
penyangga yang berada di 
perbatasan daerah yang di
berlakukan pengaturan pe
nyaluran bbM bersubsidi. 

Lebih lanjut Saryono hadi
widjoyo  menyampaikan bahwa 
pengaturan bbM bersubsidi 
tahun 2011 diperkirakan dapat 
menghemat subsidi sebesar 
rp 3,16 Triliun.

“Penghematan tersebut 
dapat direalokasikan untuk 
program prorakyat sektor 
energi, seperti pembangunan 
infrastruktur ketenagalistrikan, 
gas bumi untuk transportasi 
dan peningkatan infrastruktur 
energi di Indonesia bagian 
Timur,” ungkap Saryono.mPIK

JAKARTA – Per tamina 
Learning center bekerjasama 
dengan gE Oil and gas 
univer sity menyelenggarakan 
program gE Oi l  & gas 
yang berlangsung selama 
tujuh minggu, dimulai pada 
14 Februari – 2 April 2011. 
Program ini dilaksanakan 
sebagai tindak lanjut da 
ri Memorandum of Under-
standing (Mou) yang telah 
d i  t a n d a t a n g a n i  a n t a r a 
Pertamina dengan gE Oil & 
gas pada April 2010 lalu. 

hadir pada pembukaan, 
Senin (14/2) tersebut, direktur 
utama Pertamina  karen 
Agus tiawan, direktur SdM 
Pertamina rukmi hadihartini, 
National Executive general 
Electric handry Satriago, 
President Oil & gas university 
Piero Salvadori,  The Executive 
regional Sales of gE Oil & 
gas Alessandro bresciani, 
dan seluruh peserta kursus.

dalam kesempatan ini, 
direktur utama Pertamina, 
karen Agustiawan menje
laskan best practices sharing 
ini merupakan adaptasi dari 
program serupa yang setiap 
tahunnya diselenggarakan 

Best Practices Sharing 
Pertamina - Ge oil & Gas Dimulai
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direktur utama Pertamina karen Agustiawan  memberikan sambutana pada pembukaan  program best practices sha-
ring  PertaminagE.

di Florence, Italy dan ditu
jukan bagi para junior engi-
neers yang memiliki latar 
belakang bidang teknis di 
in dustri minyak dan gas bumi. 
“Terutama bagi pekerja yang 
berusia di bawah 32 tahun 
dan memiliki kemampuan 
bahasa Inggris yang baik,” 
ujarnya.

“Selain itu, program yang 
ditawarkan dari gE Oil & 
gas university sangat cocok 

dan sejalan dengan program 
transformasi di Pertamina, 
yang ingin menjadikan pekerja 
Pertamina world class,” tam
bah karen. 

Menurut karen, program 
ini sangat baik untuk meng
upgrade pengetahuan dan 
kemampuan untuk menjadi 
lebih profesional. karena 
sebagai perusahaan mi
nyak nasional, Pertamina 
per lu menambah terus pe

ngetahuannya terutama di 
bidang bisnis hulu dan hi
lirnya.

“kepada peserta program, 
saya berharap dapat meng
ambil ilmu dengan se baik
baiknya. Apalagi pro gram ini 
mempunyai modul yang bagus 
dan diba gi menjadi tiga bagian, 
yaitu leadership, energy and 
oil & gas processes, dan 
ro tating machinery,” imbuh 
karen.mPNdJ

dUmAI   ru II dumai meng
adakan sosialisasi Sk direksi  
No. kpts 051/c00000/2010
S0 tentang Pengadaan ba
rang dan Jasa, pada (31/1). 
Acara yang dipandu oleh 
Mei man Arifin dari contract 
OfficeRUIIinidibagimenjadi
dua sesi. Sesi pertama untuk 
pekerja dan sesi kedua untuk 
mitra kerja. 

Menurut  Manajer  Procu
rement ru II Manson Sihotang, 
sosialisasi ini merupakan 
program dari kantor Pusat. 
“Setiap unit operasi harus 
me mahami Sk direksi terbaru  
mengenai pengadaan barang 
dan jasa. yaitu Sk 051 yang 
merupakan peralihan dari Sk 
075. keputusan terbaru inilah 
yang harus menjadi acuan 
sekarang,” ujar Manson.

 Sementara itu, Senior Ma
nager Operation Manufacturing 
(SMOM), Irwan selaku Pjs. 
gM mengharapkan sosialisasi 

dapat membuat seluruh 
pihak baik pekerja maupun 
mitra tidak akan melakukan 
pelanggaranpelanggaran.  
“Pe rha t i kan  a tu ran  i n i 
dengan seksama agar dalam 
pengadaan barang dan jasa di 
unit ini semua pihak  mengikuti 
aturan yang ada,” tegasnya.

Acara yang diikuti sekitar 
90 pekerja ini menghadirkan 
narasumber Irna kisrana 
(Assistant Sup plier relation
ship Mana gement), M. Zaerul 
Muhtaram (Assistant health 
and Environ mental Planning), 
Nasimullah MS (Assistant  
Manager bu siness Owner 
MMNh). 

Materi yang disampaikan, 
di antaranya hSE (health, 
Safety and Environmental) 
yang disampaikan oleh M. 
Zaerul Muhtaram. “Sk 051 
yang dibuat pada tanggal 
16 desember 2010 ini me
rupakan peralihan dari dari 

Sk 075 yang dibuat pada 
tanggal  29 November 2011. 
Oleh karena itu, mari kita 
pa hami bersama, sehingga 
tidak terjadi misinterpretasi,” 
ujar Zaerul.

usai penyampaian materi 
oleh nara sumber dilanjutkan 
dengan sesi tanya jawab. 

Acara dilanjutkan dengan 
penyampaian sosialisasi Sk 
direksi 051 kepada mitra kerja 

yang berjumlah 183 orang 
dari berbagai perusahaan. 
Pada sesi ini penyampaian 
materi lebih ditekankan pada 
cSMS (Contractor Safety 
Management System). A

cara pun berlangsung 
tertib dan antusias pada sesi 
tanya jawab dari peserta tak 
kalah tinggi dibandingkan 
pada sesi pertama.mPRU II

Pekerja ru II mengikuti sosialisasi pengadaan barang dan jasa.
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HARgA mINYAK mELONJAK LAgI
LONdON (Kompas)  Setelah sempat turun di bawah 
85 dolar AS per barel pekan lalu,  harga minyak mentah 
kembali melonjak pekan ini. gelombang demonstrasi 
di Libya yang berubah rusuh dan telah menewaskan 
ratusan orang menjadi pemicu kenaikan harga minyak 
tersebut. harga patokan di bursa elektronik New york 
Merchantile Exchange untuk pengantaran bulan Maret 
meningkat  2,17 dolar AS menjadi 88,37 dolar AS per 
barel. Sementara harga minyak mentah brent Laut 
utara untuk pengantaran bulan April di London sempat 
melonjak hingga 105,08 dolar As per barel atau tertinggi 
sejak 25 September 2008. harga minyak brent memang 
kemudian turun di kisaran 104,53 dilar As per barel, 
tetapi masih tetap lebih mahal 2,01 dolar AS per barel 
dibanding harga saat penutupan perdagangan, Jumat 
pekan lalu. kenaikan juga terjadi pada harga minyak 
utama jenis light sweet crude  West Texas Intermediate 
di New york. harga sempat menyentuh titik 89,50 dolar 
As per barel sebelum akhirnya turun di 89,14 dolar AS 
per barel atau lebih tinggi 2,94 dolar AS dibanding hari 
Jumat.

PgE RAIH PINJAmAN 300 JUTA dOLAR As
JAKARTA (investor Daily)  PT Pertamina geothermal 
Energy (PgE) akan memperoleh pinjaman dari bank 
dunia untuk proyek listrik geotermal di ulubelu, Lampung. 
dana pinjaman yang akan diterima mencapai sekitar 
300 juta dolar AS. Manajer komunikasi PgE Adiatma 
Sardjito mengatakan, pinjaman itu akan digunakan untuk 
membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi 
(PLTP) ulubelu unit 3 dan 4 berkapasitas masingmasing 
55 megawatt (MW). “PLTP ulubelu terdiri atas unit 1 
hingga 4. untuk unit 1 dan 2 berkapasitas masingmasing 
55 MW. Pembiayaannya berasal dari Pertamina. Saat ini 
unit 1 dan 2 sedang dalam tahap penyelesaian proyek. 
diharapkan unit 1 dan 2 bisa selesai pada akhir 2012,” 
ujar Adiatma. Selain menggarap geotermal di ulubelu,  
perseroan juga akan membangun unit 4 Lahendong 
sebesar 20 MW dan karaha  dengan kapasitas 60 MW. 
Selain itu, PgE juga tengah menuntaskan pembangunan 
PLTP unit 1 dan 2 di kotamobagu, Sulawesi utara. 
PLTP kotamobagu unit 1 dan 2 akan dibangun dengan 
kapasitas 4 x 20 MW. Proyek kotamobagu terletak 
sekitar 250 km arah selatan kota Manado dan berada di 
dalam wilayah kabupaten bolaang Mongondow Timur.

mIgAs dAN gEOTERmAL dAPAT INsENTIF 
FIsKAL
JAKARTA (Media indonesia)  Pemerintah menyiapkan 
insentiffiskalberupapajakpertambahannilaiditanggung
pemerintah (PPN dtp) atas impor barang untuk kegiatan 
usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta 
geotermal selama 2011. hal itu diatur dalam Peraturan 
Menteri keuangan nomor 22/PMk.011/2011. dalam 
salinan PMk yang diperoleh kantor berita Antara, 
disebutkan PMk itu berlaku sejak 7 Februari 2011 hingga 
31 dember 2011. Salah satu pertimbangan pemberian 
insentif itu adalah dalam rangka meningkatkan produksi 
migas nasional dan geotermal. PPN dtp diberikan 
terhadap impor barang yang nyatanyata dipergunakan 
untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi migas dan 
geotermal dengan ketentuan barang tersebut belum 
dapat diproduksi di dalam negeri. Selain itu, disyaratkan 
barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri tapi 
belummemenuhi spesifikasi yang dibutuhkan.Atau
barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri, 
tapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri. 
Sementara itu, kementerian Perindustrian mengusulkan 
agar bea masuk (bM) bahan baku dan barang penolong 
sektor industri dalam PMk 241/2010 diganti dengan bM 
dtp.mPRO
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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
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oleh Shynta dewi (Tim kOMET)

http://intra.pertamina.com/KOmET

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

lesson learned anda adalah Fokus komet

Pentingnya Perhitungan Prognosa 
realisasi Penggunaan anggaran Fungsi

Oleh : dewi h – Tim QM

Definisidarilessonlearnedadalahpengetahuanataupemahamanyangdiperolehdari
pengalaman. Pengalaman tersebut dapat berupa pengalaman sukses atau pengalaman 
gagal. Lesson learned dapat menjadi salah satu target Aset Pengetahuan dalam kOMET 
bila memenuhi prinsip 3r (reliable, repeatable, replicable).

Pengetahuan yang berasal dari pengalaman memiliki nilai yang tinggi dikarenakan 
pengetahuan ini tidak diperoleh dengan mudah dari referensi atau studi literatur, tetapi 
melalui proses/kejadian yang sudah dialami sebelumnya. Pengetahuan seperti ini disebut 
tacit knowledge.

Pada kenyataannya sering  tacit knowledge ini hilang begitu saja seiring dengan 
berjalannya waktu.  Padahal, kalau saja para kOMETers dapat segera menuangkannya 
sebagai Aset Pengetahuan maka banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Sebagai contoh, 
suatu kejadian seperti kecelakaan di suatu tempat dapat dihindari di tempat lainnya. dan 
sebaliknya, keberhasilan menurunkan losses di suatu depot dengan improvement yang 
dilakukan dapat dilakukan di depot lainnya.

hal inilah yang ditangkap kOMET sebagai peluang untuk memanfaatkan pengalaman 
yang dimiliki kOMETers sebagai pengetahuan. Sebaiknya setiap setelah melakukan kegiatan 
yang berdampak positif ataupun negatif dapat segera dituangkan sebagai pengetahuan. 
Masalah waktu atau kesibukan menjadi alasan dominan dalam menunda menulis lesson 
learned. hal ini berdampak hilangnya pengetahuan tersebut sampai dengan suatu kejadian 
buruk yang sama akan terjadi ditempat lain atau bahkan tempat yang sama.

hambatan lainnya adalah pada umumnya kOMETers kesulitan dalam memulai untuk 
menulis. Walaupun seorang Pekerja sarat akan pengalaman dan keahlian, hal tersebut 
tidak akan bermanfaat apabila Pekerja tersebut tidak dapat menuangkannya menjadi 
explicit knowledge untuk dishare dengan Pekerja lainnya. Namun sebenarnya kOMETers 
tidak perlu kesulitan lagi karena kOMET sudah menyusun panduan berupa “One Page 
knowledge Asset” yaitu form Aset Pengetahuan* yang memandu kOMETers dalam menulis 
dengan kerangka :

1. uraian singkat masalah/kejadian/fakta
2. dampak dari masalah/kejadian/fakta
3. Faktor penyebab masalah/kejadian/fakta
4. Solusi penyelesaian/upaya perbaikan
5.Kualifikasiperbaikan
6. hasil setelah perbaikan

*) Form ini dapat didownload di Portal kOMET (http://intra.pertamina.com/kOMET)

Wah… masih tengah bulan, tapi dompet udah tipis neh. Alamaakk.. gajian masih lama.. 
susu dan popok si Ale belum kebeli, tapi duit tinggal secengan semua. dan masih banyak 
mungkin keluhankeluhan yang sering kita dengar dari lingkungan sekitar kita atau bahkan 
kita sendiri sering mengalaminya. Apa yang sebenarnya terjadi?

Jika itu tadi adalah potret yang pernah terjadi dalam kehidupan pribadi kita, maka 
bagaimana jika itu terjadi pada Perusahaan sebesar Perusahaan tercinta kita ini? Let say.. 
Fungsi kita saja deh, yang merupakan bagian kecil dari Perusahaan yang maha besar 
dan kompleks ini. Apakah ada yang salah dalam perencanaan anggaran ataukah dalam 
aktualisasinya banyak factorfaktor yang unpredictable terjadi, sehingga dompet Fungsi kita 
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional kita yang masih sangat banyak dan kita 
tidakdapatmelakukan“eliminasi”aktifitaskarenasemuanyaadalahprioritas.

kami tidak memiliki ilmu dasar manajemen keungan yang cukup mumpuni untuk 
diperdebatkan dalam pengelolaan anggaran seperti yang dimiliki oleh 
para ahliahli keuangan yang professional 
yang dimiliki Perusahaan ini. Namun 
kami sedikit membagi tips yang 
implementatif, yang kami terapkan 
selama ini dalam pengelolaan 
anggaran Fungsi terkait dengan 
aktifitasQualityManagement.

cukup sulit memang jika kita hanya 
mengandalkan perencanaan anggaran yang kita 
lakukan pada awal tahun (sebelum tahun berjalan), 
karena banyak variablevariable yang fluktuatif dalam 
aktualisasi rencana kerja kita. Namun impact yang tidak 
menyenangkan itu dapat kita minimalisasi jika kita melakukan 
monitoring dan prognosa secara periodik. 

Prediksi, perkiraan, ramalan, proyeksi atau diagnosis, itulah beberapa kata yang mampu 
mewakilidefinisidarikataprognosisatauprognosa.Walaupunlazimnyaprognosaitusering
kitadengardalamistilahkedokteran,namunternyatadarisegifinancialpunmenerapkan
azasyangsama.

Aktifitasprognosaitudilakukanuntukmemprediksijumlahbiayayangakankitaperlukan
dalam beberapa periode mendatang jika dikaitkan dengan rencana kegiatan kerja seperti 
yang sudah dituangkan dalam calendar of Event (lihat Q corner edisi 21 Pebruari 2011 
yang berjudul coE : dalam upaya Merealisasikan rencana kerja). berbekal dengan saldo 
awal  yang merupakan available budget yang masih dimiliki oleh Fungsi maka kita dapat 
memperkirakan berapa kirakira sisa anggaran yang masih kita miliki beberpa periode 
kedepan.

Memang sebenarnya ketepatan dalam penyusunan rkAP juga merupakan faktor penentu 
yang sangat penting, namun dikarenakan banyaknya variable yang dapat menentukan tingkat 
realisasi anggaran (seperti perubahan kebijakan maupun perubahan rencana kerja karena 
tingkat urgensi atau mandatory manajemen), maka prognosa yang kita lakukan secara 
periodik ini akan mampu membantu kita dalam memonitoring ketersediaan anggaran dan 
tingkat realisasi rencana kerja, yang ujungujungnya akan menentukan sukses tidak nya  
kita dalam menggiring pencapaian tujuan Fungsi dan Perusahaan.

dengan prognosa kita mampu menangkap permasalahan yang akan timbul dikemudian 
hari serta kita juga mampu menyiapkan kontigensi plannya jika diperlukan. Permasalahan 
yang acapkali timbul adalah, sering kita dihadapkan kepada permasalahan dimana 
dengan minimalnya availibiliy budget kita harus memilih untuk “mengorbankan” salah satu 
rencanakerjakitadenganjustifikasikurangprioritas,demimemenuhiaspekketersediaan
anggaran.

Exit door yang sering kita gunakan adalah pengalihan anggaran antar cost element 
maupun antar cost centre demi menjaga ketersediaan dana dalam pundipudi yang relevan 
untuk menunjang kelangsungan pencapaian rencana kerja.  

Sehingga menurut hemat kami, bukan hanya reporting atau pelaporan atas berapa 
biaya yang sudah timbul dalam operasional dan berapa anggaran yang masih dapat kita 
gunakan, karena itu tidak akan menyelesaikan apaapa. Namun kita juga harus melakukan 
estimasiestimasi atas segala bentuk realisasi, dan kendala yang akan terjadi pada satu 
bulan, satu triwulan, satu semester atau bahkan sampai dengan  penghujung tahun nanti. 
karena kita harus mampu meramu obat yang tepat atas “penyakit” muncul di kemudian hari 
itu, agar tidak menumbuhkan “penyakitpanyakit” baru yang mampu mengganggu stamina 
Fungsidalamberprestasi.•
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Judul ebook  : Nasionalisme
Penulis   : Pandji P.W

bila kebanyakan rakyat Indonesia 
pesimis terhadap Indonesia dikarenakan 
begitu banyak persoalan dari berbagai 
sektor yang perlu dibenahi, lain halnya 
dengan Pandji Pragiwaksono, yang 
mungkin pembaca kenal, karena dia 
seorang publik figur yang sering kali 
muncul di televisi. Melalui ebook, ia 
mengajak pembaca untuk tidak me man
dang sebelah mata lagi terhadap tanah 
air tercinta ini. dalam sebuah wawancara 
yang pernah Pandji jalani, seorang 
wartawan menanyakan “kok bisa sih 
optimis banget dengan Indonesia, di 
saat yang lain pesimis?” Menurut Pandji 
pertanyaan itu begitu mengesankan.Ia 
merasa menjadi minoritas, dan menjawab, 
“kalau orangorang tahu apa yang saya 
tahu mengenai Indonesia, mereka juga 
akan optimis”.

keoptimisan yang timbul dalam diri 
Pandji Pragiwaksono, dialaminya dari 
pengalaman pribadi. Seperti contoh, 
waktu itu datang sepasang suami istri, 
yang membutuhkan bantuan Pandji.
Mereka membutuhkan uang untuk be
rangkat ke Amerika karena kebetulan 
me reka mendapatkan green card dari 
pemerintah sana. Mereka bercerita kalau 
tinggal di Amerika kehidupan mereka 
lebih baik. Mereka membutuhkan rp. 150 
juta. Padahal bila mereka mau, dengan 
uang segitu mereka pun bisa mengubah 
nasib mereka, hanya masalah cara 
sa ja. gaji mereka memang lebih besar 
disana, namun pengeluaran mereka juga 
besar. Pendidikan disana memang lebih 
baik, banyak sekolah gratis, namun apa 
mereka tidak tahu kalau Amerika masih 
memegang rekor tingkat pembunuhan/
penembakan tertinggi di sekolah.Seka li 
lagi wawasan akan menentukan kepu
tusan. Pandji meyakini sebuah prinsip, “I 
am what I know, We are what We know”, 
diri kita adalah hasil dari pengambilan 
keputusan kita.

Selain dari pengalaman itu, ke
op ti misan Pandji juga datang dari 
pengalamannya berkeliling Indonesia.
banyak pengalaman baru dari setiap 
daerah yang Pandji kunjungi. kecintaan 
terhadap tanah air pun semakin men
dalam. Pandji mengajak orangorang 
untuk membangun keoptimisan mereka 
terhadap Indonesia, dari acara yang 
beliau buat yakni Provocative Proactive, 
mengupas topiktopik yang sedang terjadi 
di Indonesia, berusaha mencari solusi 
dari permasalahan tersebut. Panji juga 
aktif menyuarakan Indonesia Unite yakni 
semangat anak muda untuk bersatu, 
berkarya (melakukan sesuatu) untuk 
Indonesia. kegiatan nyata yang dilakukan 
Pandji seperti memprovokasi orang
orang lewat karya bermusik menciptakan 
karyakarya untuk membangkitkan 
ke cintaan dan pandangan positif me
ngenai Indonesia, aktif di yayasan c3 
(Community for Children with Cancer), 
menjadi donor tetap untuk seorang anak. 
Menurut Pandji di dunia ini hanya ada 
dua jenis orang. Mereka yang me nuntut 
perubahan dan mereka yang men cip
takan perubahan.

buku yang berbentuk digital book 
ini dapat pembaca download di www.
pandji.com. bila biasanya nasionalisme 
menjadi topik yang berat untuk dibahas, 
Panji mengemas e-booknya dengan 
gaya bahasa penulisan yang ringan.  
Me nurut Pandji, ada tiga hal yang 
men  ja dikan Indonesia hebat. Pertama, 
kenali Indonesiamu. Kedua, temukan 
passion-mu. Ketiga, berkaryalah untuk 
masa depan bangsamu. ketiga poin 
disana membutuhkan jiwa petualang, jiwa 
yang berani memasuki areaarea baru 
dalam kehidupannya. E-book ini ditutup 
dengankutipan“Andahidupdizamanini,
karena Anda ditakdirkan untuk berkarya 
dan membangun Indonesia lebih baik”. 
mPPERPUsTAKAAN
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Sosialisasi Pengelolaan lingkungan 
dan Sosekbudkesmas
CILACAP  Sebagai implementasi dari uu No. 32 Tahun 2009 Pasal 
65,  hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan serta 
berpartisipasi aktif di dalamnya, ru IV cilacap menyelenggarakan 
Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan & Sosekbudkesmas kepada 
masyarakat cilacap. Sosialisasi pengelolaan lingkungan diadakan di 
hotel griya Patra pada Selasa, (18/1).

general Manager ru IV bambang harijanto dalam sambutannya 
mengatakan, sosialisasi ini juga bertujuan untuk menginformasikan 
kepada masyarakat bahwa ru IV bukan hanya peduli terhadap 
lingkungan, tetapi juga sebagai pelaku lingkungan. hal tersebut 
sudah menjadi komitmen Pertamina terhadap aspek Health Safety 
Environmental (hSE), untuk dijalani dan ditaati oleh setiap Manajemen 
lini maupun pekerja serta mitra kerja. “Tujuannya adalah untuk 
melindungi setiap orang, aset perusahaan, lingkungan dan komunitas 
sekitar  daerah operasi dari potensi bahaya yang berhubungan dengan 
kegiatan peru sahaan,” jelas bambang.

dalam sosialisasi tersebut juga dipaparkan hasil pemantauan 
lingkungan dari Institusi Independen balai besar Teknologi Pencegahan 
Pencemaran Industri (bbTPPI)  Semarang, kemudian dilanjutkan 
dengan diskusi mengenai hasil penelitian bbTPPI. Sementara kepala 
badan Lingkungan hidup ( bLh) cilacap Suyono  pada kesempatan 
tersebut mengajak  seluruh masyarakat cilacap untuk bersamasama 
dalam memelihara lingkungan sekaligus memantau pencemaran 
lingkungan dan bersamasama mencari solusi  terbaik .

bentuk nyata dari kepedulian ru IV terhadap lingkungan,  selain 
meng hasilkan produk yang ramah lingkungan melalui pembangunan dan 
pengoperasian kilang Langit biru, juga membangun perangkat penunjang 
lainnya, seperti penyempurnaan instalasi pengelolaan limbah cair, operasional 
sludge pond, dan juga upaya penghijauan serta kegiatan lain yang terpadu dalam 
satu kompleks area pembelajaran sekaligus implementasi terkait kepedulian 
lingkungan yaitu ”kampoeng Proper”.mPRU IV

Tip
rAhASIA produktivitas karyawan adalah 
kemampuannya untuk mengontrol perhatian secara efektif 
di tempat kerja. Tapi, dengan kehadiran berbagai inovasi 

komunikasi dan media digital seperti saat 
ini, setiap orang sangat mudah tergoda 
dan kehilangan fokus perhatiannya.

coba hitung, berapa banyak waktu 
bekerja yang terbuang percuma karena 
Anda sibuk berkirim pesan instan atau 

membukabuka laman situs jejaring 
sosial seperti Facebook? Jika dilakukan di waktu istirahat 
makan siang, tentu tidak masalah. Tapi, beda cerita kalau 

aktivitas tersebut dilakukan di 
tengah jam produktif kantor.

Nah, berikut ini adalah 
sejumlah hal yang patut 
Anda waspadai karena dapat 
mencuri dan mengalihkan 

perhatian dari pekerjaan.

Twitter
Situs mikro bloging ini 

memang bisa menjadi sarana 
yang sangat informatif bagi 
penggunanya. Sisi buruknya, 
banyak waktu kerja yang 
tersita jika Anda terlalu asyik membaca timeline. Jika 
Anda menggunakan Twitter sebagai sarana bisnis untuk 
membangun merek atau produk, tidak masalah apabila 
sering mengeceknya. Tapi, jika hanya digunakan sebagai 
sarana sosial, Anda butuh membatasi waktu untuk 

mengeceknya.

Facebook/online games/
social application

Sebagian orang menggunakan situs jejaring 

Inovasi
Pengganggu Produktivitas

sosial Facebook sebagai sarana bisnis. Tapi, mayoritas 
orang menggunakannya sebagai sarana menjalin 
hubungan sosial. Sama seperti Twitter, Anda sebaiknya 
membatasi waktu untuk membukabuka laman 
Facebook, atau pun sekadar bermain game secara 
online dan berbagai aplikasi lainnya. Alihalih mencuri 

waktu kerja untuk 
bermain Facebook, 
sebaiknya manfaatkan 
waktu makan siang 
untuk membuka
bukanya.

Pesan instan
Saling bertukar pesan instan lewat aplikasi seperti 

yahoo Messenger, Meebo, AOL, sampai blackberry 
Messenger bisa menyita waktu produktif Anda. Jika 
tidak digunakan untuk urusan pekerjaan, sebaiknya 
jangan mengaktifkan aplikasi pesan instan Anda.

sampah elektronik
Inbox e-mail yang dibanjiri dengan ratusan message 

atau desktop komputer yang dipenuhi dengan puluhan 
file, bisa membuat stres dan mengganggu perhatian. 
Sebaiknya, periksa e-mail setiap pagi untuk memilah 
e-mail mana yang penting dan mana yang tidak penting. 
Selain itu, bersihkan desktop komputer secara rutin 
untuk membuang 
file yang tidak 
diperlukan.mPsumber : 

mediaindonesia.com
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FIELd mANAgER PEP RANTAU LAKUKAN 
KUNJUNgAN KERJA KE mUsPIdA ACEH

BANdA ACEH  Field Manager PT Pertamina EP (PEP) 
rantau Irwansyah didamping Pjs. kepala Layanan 
Operasi Field rantau Ahmad Jabbar, Selasa (8/2) 
melakukan kunjungan kerja dan silaturrahmi dengan 
unsur Muspida Aceh, di banda Aceh. kunjungan tersebut 
bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi hubungan yang 
sudah terbina sedemikian baiknya selama ini dengan 
stakeholder. Irwansyah dalam pertemuan tersebut 
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 
yang setinggitingginya kepada kejaksaan, kepolisian, 
dan TNI di Aceh atas dukungan ketiga lembaga tersebut 
kepada PEP Field rantau. kunjungan kehormatan ke 
kajati Aceh turut didampingi kajari kuala Simpang basyar 
rifai dan beberapa asisten, sementara kunjungan ke 
kapolda Aceh didampngi kapolres Aceh Tamiang AkbP.
drs.Armia Fahmi. dan kunjungan ke Pangdam Iskandar 
Muda didampingi oleh dandim 0104 Aceh Timur Letkol.
Inf.Piek budyakto.mPPEP RANTAU

mEI sUgIHARsO
ManagerLegalRefinery,
Legal counsel
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mAHAsIsWA ITs KUNJUNgI KANTOR PUsAT PERTAmINA

JAKARTA – Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
Surabaya melakukan kunjungan ke Pertamina dan diterima langsung  
oleh Manajer data dan Informasi Pertamina, Ifki Sukarya di Lantai 
ground kantor Pusat Pertamina Jakarta, kamis (10/2). dalam 
kesempatan tersebut, Ifki menjelaskan mengenai sejarah berdirinya 
Pertamina, perubahan logo, hingga sistem pendistribusian bahan 
bakar minyak (bbM) ke seluruh pelosok negeri. Ifki juga menjelaskan 
mengenai produkproduk yang dihasilkan oleh Pertamina. Sementara 
itu,ManajerProgramManagementOffice,LukmanSjaifullahmenje-
laskan mengenai corporate Shared Service yang merupakan teknologi 
informatika Pertamina. Menurut Lukman, Pertamina sudah selangkah 
lebih maju, dengan adanya cSS sudah lebih mudah untuk mengetahui 
jalur distribusi bbM yang sudah dibuat online. “Jadi pengawasan 
terhadapBBMsangatmudah, tinggalkitamelihatpadagrafikyang
ada di kantor Pusat langsung mengetahui kapalkapal mana saja yang 
sudah sampai atau masih diperjalanan,” ujarnya.mPNdJ

EdY sUNAEdY
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Jembatan ‘Persahabatan’
Siang itu suasana warung Mang Warta ramai sekali. Padat 
dipenuhi para pekerja kantor Pusat yang ingin makan siang. 
Ada yang minta dibungkus, ada juga yang ingin menyantap 
makanannya di warung Mang Warta. Mereka rela antri men
cari bangku ko song untuk diduduki.

Faisal  : Wah rame banget, Man. kita makan di tempat 
laen aja yuk...

Herman : dimana? dah tunggu aja... Tuh kayaknya ada 
yang mau udahan. Sabar dikit...

Iyum : Eh, ada Mas Faisal sama Mas herman. bi
ngung ya cari tempat duduk? Sabar ya mas, 
nanti Iyum kasih tau kalo ada yang kosong.

Ujang : Ih, gak usah pake genit gitu atuh yum... Ter
serah Mas Faisal sama Mas herman mau 
makan di sini apa enggak..

mang Warta : hei, ni anak. bukannya cepet ngelayanin 
malah jadi berantem. Maaf ya Mas herman 
dan Mas Faisal. Mau makan apa nih?

Herman : Saya biasa Mang. ramesan. 
Faisal : Saya juga sama,  Mang. 
mang Warta : Ok mas. Silakan duduk dulu ya. Tuh ada kur si 

kosong di ujung.
Herman : betul juga ya Sal... kalo tiap hari begini terus 

bisabisa males makan siang nih...
Faisal : hehehe... jangan sampe gitu dong Man... kan 

masih banyak tempat laen di sekitar sini. Ada 
kantin koperasi atau lantai M. di kPu, di ujung 
dekat Imanuel, di beringin, atau di depag.

Herman : Wah, kalau saya mah lebih sreg makan di 
de pag. Menunya beragam  dan harganya 
pun  sesuai isi kantong. hehehe

gita : Iya sih... Tapi kalo saya suka males jalannya. 
Lewat Pejambon muternya jauh, lewat Per  
wira banyak mobil sliweran. khawatir ke
tabrak. coba Pertamina bikin jembatan kecil 
ke depag... 

Faisal : Ide bagus tuh. Pertaminadepag bersinergi. 
gita : betul. Anggap aja jadi jembatan persahabatan.

Selain menjembatani urusan perut pekerja, 
Pertamina juga melindungi keselamatan pe
kerja.

Herman : Termasukmengefisienkanwaktudan jarak
tem  puh juga ya... hehehe

Iyum : Wah, nanti kantin sini gak laku dong...
mang Warta : Hus, rezekimah sudah diatur samaAllah

yum... gak bakal tertukar. kan selama ini 
sudah dibuktikan....

Ujang : Tuh denger yum... gak usah resah dan ge li
sah begitu atuh...

mang Warta : Nah, kan... mulai lagi ributnya. udah sana, 
la  yani pembeli lainnya.mP
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PENCANANgAN BULAN K3 2011 & gERAK JALAN sANdI PRANA K3

CILACAP  ru IV mencanangkan bulan k3 (keselamatan & kesehatan kerja) 
pada 17 Januari 2011. kegiatan bulan k3  tahun ini diisi dengan rangkaian 
kegiatan  internal dan eksternal. ketua Panitia bulan k3 2011 Sugiyo men
gungkapkan berbagai kegiatan yang dilakukan ru IV, di antaranya pelatihan 
Gas Safety Inspector (gSI), gastester dan safetyman untuk lingkungan internal. 
Sedangkan untuk pihak eksternal digelar pelatihan keselamatan di rumah 
tangga, k3 bagi pelajar dan Seminar k3. Selain itu juga digelar berbagai macam 
lomba diantaranya gerak jalan sandi prana k3, lomba pemadaman kebakaran 
dan  lomba breathing apparatus & P3k antar fungsi, lomba intervensi personal 
protectiveequipment(PPE)&permittowork,lombaprefireplanning,lomba
toolbox meeting, k3 award antar bagian, lomba implementasi cSMS bagi mitra 
kerja yang bekerja di kilang dan opini manajemen terkait hSE. rencananya 
pada akhir kegiatan akan digelar jalan sehat guna meningkatkan kebugaran 
dan ajang silaturahmi antar pekerja.mPRU IV
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KUNJUNgAN PELAJAR smK CImAHI

JAKARTA  Sebagai rangkaian dari Corporate Sosial Responsibility 
(cSr) bidang pendidikan, PT Pertamina (Persero) menerima 
kunjungan 130 siswasiswi didampingi guru pembimbing  dari Sekolah 
Menengah kejuruan (SMk) Pasundan 1 cimahi Jawa barat, di kantor 
Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (8/2). dalam kunjungan tersebut, 
parasiswa-siswidiberikanpembekalanmengenaiCompanyProfile
Pertamina dan pemahaman bisnis Pertamina yang disampaikan oleh 
Pjs. Manajer data dan Informasi, yudi Nugraha dan di samping itu juga 
disampaikan mengenai Pertamina Indonesia’s Powerhouse dengan 
tujuan agar para pelajar bisa lebih mengenal lebih jauh mengenai 
dunia kerja di bidang industri minyak dan gas.mPKUN

mAHAsIsWA UNPAd “BELAJAR” KE PHE ONWJ

JAKARTA   keberadaan anak perusahaan PT Pertamina hulu 
Energi (PhE), PT. PhE ONWJ (PhE ONWJ) sebagai center of 
Excellence PT Pertamina (Persero) tidak hanya diakui kalangan 
internal saja. buktinya dunia akademisi juga mengakui PhE ONWJ 
sebagai learning center ideal untuk mempelajari seluk beluk dunia 
migas. Pada (2/2), PhE ONWJ menerima 20  mahasiswa Fakultas 
Teknik geologi universitas Padjadjaran (unpad) guna mengetahui 
lebih banyak mengenai aktivitas geologi dan suasana kerja di 
perusahaan minyak secara umum. Mahasiswa yang tergabung 
dalam Organisasi Mahasiswa geologi universitas Padjadjaran ini 
mendapatkan pemaparan mengenai Coring & Core Handling dari 
Prawoto Syuhada, Company Visit & Geologist Responsibility in 
Oil Company oleh bambang Poernomo dan Wahyu Triyonoyang. 
Setelah itu, rombongan mengunjungi core Storage, core Lab di 
Taman Tekno bSd. dalam kunjungan tersebut dijelaskan menge
nai teknik melihat datadata hasil pemboran seperti core, cutting 
(serbuk bor) dan deskripsi formasi batubatuan.mPPHE ONWJ
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Pertamina eP Field tarakan 
aktifkan Sumur tua

APKIPRAH anak perusahaan

Penandatanganan 
Perjanjian Bersama 
Ptk - tugu mandiri
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Pertamina eP usulkan 20 BtP pada 2011
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JAKARTA   “untuk bTP 2011 
ini tidak ada lagi bTP yang 
tidak terselesaikan. kita harus 
bisa menerobos apa yang 
men jadi kendalakendala 
dalam menjalankan bTP, 
se hingga bTP bisa selesai 

JAKARTA  Pada 10 Februari 2011, di ruang rapat 
di rektur utama PT Pertamina Tongkang (PTk) dilak
sanakan penandatanganan per janjian bersama antara 
PTk dengan dana Pensiun Lembaga keuangan (dPLk) 
Tugu Mandiri untuk keikutsertaan Program Pen siun 
Iuran Pasti (PPIP) bagi 101 pekerja PWTT PTk yang 
di angkat mulai 1 Januari 2009.

Penandatanganan dilaksanakan oleh direktur utama 
PTk  Suherimanto dengan direktur utama dPLk Tugu 
Mandiri  Maryoso Sumaryono. Tampak hadir direksi 
PTk, tim manajemen beserta jajaran di Fungsi hr & 
gA dan dari Tugu Mandiri turut hadir direktur keuangan 
Investasi dan Adm. 

dalam sambutannya, Suherimanto mengucapkan 
terima kasih atas kerja sama yang ditawarkan kepada 
pekerja PTk. Ia berharap Tugu Mandiri dapat me ning
katkan pelayanan serta kinerjanya terutama kepada 
se luruh pekerja PTk yang ikut serta dalam Program 
Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Tugu Mandiri.  

direktur utama dPLk Tugu Mandiri  Maryoso Su
maryono menyampaikan demi menunjukkan keseriusan 
pelayanan terharap konsumen,  Tugu Mandiri kini 
da lam tahap sertifikasi ISO sebelum semester I di 
tahun 2011 untuk peningkatan Quality Assurance di 
segi pelayanannya. “Termasuk terus berupaya men
capai perusahaan asuransi sepuluh besar terbaik di 
Indonesia,” ujarnya. 

Maryoso juga berharap, sinergi antar anak per
usahaan Pertamina ini  memberikan manfaat maksimal 
bagi kemajuan  kedua perusahaan.mPPTK

TARAKAN  PertaminaEPfield
Tarakan melakukan reaktivasi 
sumur Juwata 78. Program 
reaktivasi ini merupakan bagian 
dari rencana mengaktifkan 
kem bali 15 sumur tua yang 
berada di Field Tarakan. 
Sumur Juwata 78 merupakan 
sumur peninggalan belanda 
yang dibor oleh bataafssche 
Petro leum Maatschappi j 
(bPM) dan sudah tidak aktif 
sejak 1973. Menurut catatan 
yang ada, pada tahun 1949, 
sumur Juwata 78 sempat 
mencapai angka produksi 
sebesar 42 barel.

Sumur Juwata 78 merupak
an salah satu fasilitas produksi 
yang dikunjungi rombongan 
media saat pelaksanaan ke
giatan media visit di Field 
Ta rakan, Selasa (9/2).

rombongan yang terdiri 
dari 14 jurnalis foto media 
massa lokal, nasional, dan 
internasional diterima oleh 
Field Manager Tarakan Wiko 
Migantoro. Saat menerima 
rombongan Field Manager 
Tarakan Wiko Migantoro mem

PDSi akuisisi aset Pt usayana
JAKARTA  Sesuai dengan arah tujuan PdSI untuk 
terus memperkuat diri dalam merebut pasar drilling, 
maka pada 17 desember 2010 telah terjadi proses 
peralihan aset milik PT. usayana yang terdiri dari 
empat unit rig, satu unit top drive, beberapa unit bOP 
dan peralatan penunjang rig lainnya. Jumlah seluruh 
rig PT. usayana adalah enam unit, sedangkan dua 
unit rig lainnya sedang dalam proses penyelesaian 
perikatan perjanjian dengan mitra kerja PT. usayana, 
yang pada akhirnya juga akan diambil alih oleh PT. PdSI. hal ini sesuai dengan amanat 
pemegang saham dan program restrukturisasi di tubuh PT. usayana.

Penandatanganan perjanjian jual beli aset tersebut dilakukan di kantor PT. PdSI, Menara 
Standard chartered lantai 16, antara dirut PT. PdSI Amran Anwar dan PTh Presdir PT. 
usayana robert hutapea.

Pengambilalihan aset rig ini menyusul program alih kelola rig yang telah berjalan selama 
satu tahun sebelumnya. rigrig yang beralih ke PT. PdSI tersebut telah dilakukan perbaikan
perbaikan dan penambahan beberapa equipment mengingat kondisi sebelumnya yang tidak 
siap untuk dioperasikan. 

dengan beralihnya aset rig PT. usayana tersebut maka saat ini PT. PdSI memiliki 31 
unit rig yang tersebar di beberapa area kerja. Pada tahun 2011 ini, PT. PdSI merencanakan 
untuk menambah lagi empat unit rig baru guna mengejar peningkatan kinerja perusahaan.
mPPdsI

berikan pemaparan terkait 
dengan kegiatan operasi Per
tamina EP di Tarakan. Wiko 
menjelaskan bahwa saat 
ini lapangan Tarakan, yang 
berada dibawah koordinasi 
unit bisnis EP Sangasanga 
Tarakan,  memberikan kontri
busi sebesar 10 persen atau 

sekitar 700 barel per hari. 
Se dangkan produksi ubEP 
Sangasanga Tarakan sendiri 
berada di atas 7000 barel 
per hari.

Pada kesempatan ter
se but, dipaparkan juga ten
tang kinerja fieldTarakandi
antaranya penganugerahan 

PrOPEr biru, ISO 14001, 
dan ISO 18001 pada 2010.

Selain mengunjungi lokasi 
Juwata 78, rombongan media 
visit juga meliput kegiatan di 
beberapa fasilitas produksi 
PertaminaEP fieldTarakan
dan kegiatan cSr penanaman 
mangrove.mPPEP

lebih cepat dari waktu yang 
ditentukan.”

demikian disampaikan 
oleh Presiden direktur Per
tamina EP, Salis S. Aprillian 
dalam acara Chal lenge 
Session & Kick Off Break-
through Project (bTP) Perta
mina EP 2011 di kantor Pusat 
PEP Lantai 3 Menara Standart 
chartered, kamis (10/2).

berdasarkan data bTP 
2010 yang kick off pada 18 
Maret 2010 lalu berjumlah 
27 bTP yang terdiri atas lima  
bTP dilaksanakan di re gion 
Sumatera, tujuh bTP dilaksa
nakan di region Jawa, tiga  
bTP dilaksanakan di region 
kTI dan 12 bTP dilaksanakan 
di ubEP. 

kinerja bTP 2010 per 
31 desember 2010 untuk 
region Sumatera tiga bTP 
selesai tepat waktu, satu 
bTP dilanjutkan ke 2011 de
ngan alasan proses tender 
pengadaan material belum se
lesai dan satu bTP di  hentikan 
karena kSO La pangan pada 
5 Juni 2010.

untuk region Jawa lima 
bTP selesai tepat waktu, 

dua bTP dihentikan karena 
kendala tidak ada laboratorium 
di Indonesia yang sanggup 
menganalisa kandungan cl 
sesuai metode rekomendasi 
bASF dan proposal usulan 
anggaran/AFE proyek tersebut 
belum disetujui bPMIgAS.

Sedangkan region kTI, 
dua bTP selesai tepat wak
tu, satu bTP dilanjutkan ke 
2011 karena proses tender 
pe ngadaan material belum 
se lesai, dan ubEP tujuh bTP 
selesai tepat waktu dan lima 
bTP dilanjutkan ke 2011. 

Sehingga kinerja bTP 
2010 dihasilkan 17 bTP se
lesai tepat waktu, tiga bTP 
dihentikan, dan tujuh bTP di
lanjutkan ke 2011. Se lanjutnya 
diusulkan 20 bTP VI unit 2011 
terdiri atas tujuh usulan bTP 
dari region Sumatera, tujuh 
usulan bTP dari region Jawa, 
dua usulan bTP dari region 
kTI dan empat usulan bTP 
dari ubEP. 

“Saya berharap bTP 2010 
yang tidak terselesaikan ter
sebut bisa dievaluasi kembali 
dan ke depannya jika ada 
ken dala bisa dikomunikasikan 

bersama dengan jajaran direksi 
PEP untuk kita selesaikan 
hing ga menemukan jalan 
ke  luarnya untuk mengatasi 
permasalahan,” ungkap di
rektur Eksplorasi dan Pe
ngem bangan PEP Syamsu 
Alam menam bahkan.

Salis berharap dalam 
pe laksanaannya agar me
nentukan lebih dulu arah 
tu juan visi dan misi yang ke
mudian barulah membentuk 
organisasi  dan menetapkan 
orangorangnya. “PEP dinilai 
memegang peranan penting, 
maka arahkan bTP 2011 
ke program jangka pan jang 
yang harus kita lakukan,” 
ungkapnya.  

Lebih lanjut Presiden di
rektur PEP Salis S. Ap rillian 
me nyampaikan bahwa PEP 
sebagai salah satu yang di
andalkan untuk mendrive 
rJPP PT Pertamina Persero, 
dimana saat ini PEP tengah 
dimonitor bukan hanya oleh 
direktur hulu Pertamina dan 
dirut Pertamina serta ko
misaris tapi sampai dengan 
stakeholder di seluruh Indo
nesia.mPIK
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PHe Bangun Sinergi dengan 
visi multi artha untuk operasi GmB

direktur PT PhE Metana kalimantan b (PhE Metan b) yang sekaligus juga 
menjabat sebagai direktur utama PT Pertamina hulu Energi (PhE), dwi Mar
tono dan Presiden direktur PT Energi Mega Persada Tbk, Imam P. Agustino 
berjabat tangan setelah menandatangani joint operating agreement  gMb 
untuk Sangatta II.

Pertamina eP 
Sayangkan kebakaran 
tangki minyak ukui
JAKARTA  Pertamina EP (PEP) sangat menyayangkan 
peristiwa kebakaran yang terjadi di Stasiun Pengumpul 
utama (SPu) ukui kabupaten Pelalawan, riau, 
(22/1).  Akibat dari peristiwa tersebut, satu unit tangki 
pe nampung minyak mentah (tangki no. 1) dengan 
kapasitas 10.000 barel milik PEP yang dialokasikan 
untuk operasional Medco E&P Indonesia di Lirik sesuai 
FSA (Facility Sharing Agreement), meng alami rusak 
berat. Akibat rusaknya tangki no mor 1 tersebut, maka 
produksi minyak mentah dari lapangan migas Medco 
E&P Indonesia ditampung di tangki nomor 3 yang juga 
memiliki kapasitas 10.000 barel.

Terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran, 
PEP masih menunggu hasil investigasi oleh fungsi dan 
lembaga terkait, terma suk direktorat Jenderal Migas 
dan badan Pelaksana Migas (bPMIgAS). PEP kembali 
menekankan bahwa seluruh pihak yang terkait dalam 
kegiatan operasi baik dari internal mau  pun eksternal 
PEP harus se nan tiasa meng utamakan aspek health, 
safety, and environment.

Pengoperasian tangki penampungan minyak 
men tah yang dialokasikan untuk kegiatan produksi 
Medco E&P Indonesia dilakukan melalui mekanisme 
FSA. “karena antara ubEP Lirik dan Medco E&P 
Indonesia selaku kkkS (kontraktor kontrak kerja 
Sama) tidak diperkenankan adanya kegiatan yang 
saling merugikan ataupun mencari keuntungan antar 
sesama kkkS, maka pemakaian fasilitas di SPu mi
lik PEP tidak diperhitungkan sebagai sewa,” terang 
dju naedi djamal, Assistant Manager district1 PEP 
ubEP Lirik.

SPu ukui terletak di kabupaten Pelalawan, Provinsi 
riau. SPu memiliki lima unit tangki penampung minyak 
mentah yang ter diri dari empat tangki dengan kapasitas 
10.000 barel dan satu tangki kapasitas 5.000 barel. 
dua unit tangki kapasitas 10.000 barel dialokasikan 
untuk operasional Medco E&P Indonesia. Sedangkan  
sisanya di operasi kan oleh PEP ubEP Lirik.mPPEP

APKIPRAH anak perusahaan
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JAKARTA – dalam rangka 
mendukung program Peme
rintah untuk mengolah Coal 
Bed Methane (cbM) atau 
dikenal dengan gas Me
tana batubara (gMb) se
bagai energi terbarukan, 
PhE Metana kalimantan b 
membangun sinergi dengan 
PT Visi Multi Artha (anak per
u sahaan dari Energi Mega 
Persada & bumi resources) 
melalui Joint Operating Ag-
ree ment (JOA) gMb untuk 
wilayah kerja (Wk) Sangatta 
II di kalimantan Timur.

Penandatanganan JOA 
yang berlangsung di Lotus 
Meeting room Intercontinental 
JakartaMidplazaHotel,(18/2)
ini dilakukan oleh direktur PT 
PhE Metana kali mantan b 
(PhE Metan b) yang sekaligus 
juga menjabat sebagai direktur 
utama PT Pertamina hulu 
Energi (PhE), dwi Martono 
dan Pre siden direktur PT 
Ener gi Mega Persada Tbk, 
Imam P. Agustino.

JOA ini merupakan perjan
jian antar partner pemegang 
Participating Interest (PI) yang 
mengatur hak & kewa jiban 
pa ra pihak dalam melak sa
nakan operasi gas Metana 
ba tubara (gMb). Adapun 
porsi kepemilikan sebesar 60 

persen dipegang oleh PT Visi 
Multi Artha dan 40 persen oleh 
Pertamina hulu Energi.

Wilayah kerja Production 
Sharing Contract (PSc) gMb 
Sangatta II terletak di wilayah 
kalimantan Timur dengan luas 
909.40 sq km yang  terbagi 
menjadi dua area, yaitu Pi
nang Area dan bengalon.  Tar
get produksi awal diharapkan 
dapat dimulai tahun 2013 yang 
rencananya untuk memenuhi 
kebutuhan listrik di Sangatta 
yang hingga saat ini masih 
kekurangan (shortage).

direktur utama PhE, dwi 
Martono menilai pelaksanaan 
JOA sangatlah penting seba gai 
landasan operasional kegiatan 
usaha hulu migas. “untuk 
tahun  ini kita akan melakukan 
studi terlebih dahulu dan se
lanjutnya ke dua pihak be
rencana untuk me lakukan tiga 
pemboran eks plorasi pada 
2012,” ungkapnya.

dwi Martono mengatakan 
dalam JOA tersebut, struktur 
organisasi dalam pelaksanaan 
di lapangan akan dipegang 
oleh tiga posisi kunci yaitu 
Ge neral Manager, Finance 
Manager,  dan Control ler 
yang akan dirotasikan secara 
bergantian antara PhE dan 
Visi Multi Artha.

Semen ta ra  Imam P. 
Agustino mengatakan bahwa 
pihaknya berkomitmen penuh 
untuk segera merealisasikan 
eksplorasi dan produksi  di blok 
Sangatta II ini yang diyakini 
memiliki prospek sangat baik.

“kami berkomitmen dari 
sisi resources, teknologi dan 
sisi infrastruktur lainnya. 
dengan kerja sama ini saya 
yakin apa yang menjadi visi 
dan target Sangatta II dapat 
terealisasi,” ungkap Imam.

Lebih lanjut Imam me
nyam paikan bahwa saat ini 
pihaknya juga tengah mem

pelajari sistem teknologi peng
operasian lapangan cbM 
agar lebih baik dan efisien 
seperti halnya pengelolaan 
Wk gMb di Amerika, Australia 
dan tempat lainnya di dunia. 

“keg ia tan eksp loras i 
dan eksploitasi gMb sedikit 
berbeda dengan migas kon
vensional. untuk itu kita bisa 
belajar dari apa yang sudah 
dilakukan negaranegara lain 
dan kita berusaha menyerap 
teknologi yang sudah mereka 
terapkan agar efektif dan 
semakin efisien,” katanya.
mPIK

Presiden director & cEO PT badak NgL hanung budya (tengah) dan direktur 
keuangan  Pertamina M. Afdal bahaudin (kedua dari kanan) foto bersama 
dengan perwakilan dari dNV dan manajemen PT badak NgL lainnya pada 
ISrS8 Level 8 celebration, di bontang (10/2).

BONTANg  PTBadakNGLberhasilmendapatkansertifikasi
level8ISRS8,yaitusertifikasileveltertinggiyangdikeluarkan
det Norske Veritas (dNV) bagi perusahaan migas. Pencapaian 
ini sangat istimewa karena PT badak NgL merupakan 
perusahaan energi pertama di dunia yang meraih level 8.

Menurut President director & cEO PT badak NgL hanung 
budya, dalam acara ISrS8 Level 8 celebration yang diadakan 
kamis (10/2), di gedung Serba guna PT badak NgL, diraihnya 
sertifikasiinimerupakanbuktitingginyakomitmendankoordinasi
manajemen yang aktif serta kinerja yang luar biasa dari para 
pekerja PT badak NgL beserta para mitra kerjanya.

kondisi tersebut, lanjut hanung budya, memperlihatkan 
bahwa PT badak NgL te lah mampu berempati dengan sesama 
pekerja. “Ini terlihat dari rendahnya angka kecelakaan kerja 
dan tingginya komitmen untuk mencapai predikat sebagai 
world class company dengan mengutamakan safety, health, 
environment, quality, security, dan business,” tegasnya.

hanung berharap apa yang dicapai oleh perusahaan 
LNg berkelas dunia ini menjadi pemacu semangat seluruh 
elemen PT badak NgL untuk lebih meningkatkan kinerja dan 
mempertahankannya demi meraih citacita di masa depan. 

International Safety Rating System (ISrS) merupakan 
sertifikasikelasduniayangdikeluarkanolehDNVyangberpusat

PT Badak NGL Raih Sertifikat Level 8 ISRS8
diNorwegia.Untukmendapatkan sertifikasi ini, perusahaan
dinilai  berdasarkan performa di beberapa bidang, seperti 
keamanan (safety), kelestarian lingkungan (environment), dan 
kinerja bisnis (business performance).

ISrS8 merupakan audit tool terbaru setelah sertifikasi
ISrS, yang penilaiannya meliputi process safety management 
dan physical barriers assessment. Artinya, saat ini PT badak 
NgL merupakan perusahaan energi yang tidak hanya paling 
peduli dengan asas keselamatan kerja, tetapi juga keamanan 
prosesnya.

Ada15prosesyangtermasukdalampenilaiansertifikasiini.
yaitu, leadership, planning and administration, risk evaluation, 
human resources, compliance assurance, project management, 
training and competence, communication and promotion, risk 
control, asset management, contractor management and 
purchasing, emenrgency preparedness, learning from events, 
risk monitoring, serta result and review.

Untukmendapatkan sertifikasi ini, PTBadakNGL telah
melakukan berbagai kegiatan management system terintegrasi 
yang dinamakan Safety, Health, and Environment – Quality 
Mangement System (ShEQ MS). Serta program pendukung 
lainnya, seperti SHE-Q Board Committee, ISRS8 Champions, 
ISRS8 Facilitators, ISRS Support Team, Dept. SHE-Q 

Coordinator, P2K3 Committee, dan Company Management 
System Team.

PT badak NgL juga secara rutin melakukan management 
walk through, mana gement inspection, internal pshysical barriers 
assessment, reinforces contractors SHE-Q Management 
System, dan management review.mPPT BAdAK NgL
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Pertamina resmikan kolam renang 
Pendidikan di universitas negeri malang

Pemeriksaan iva untuk 
masyarakat lomanis

kondisi lahan tak produktif seluas 6,18 hektar di ban
taran sungai Pamusian, kecamatan TarakanTimur, kota 
Tarakan kini mulai membaik. Lahan di sekitar ring I wilayah 
operasi Pertamina EP Tarakan ini, telah direhabilitasi sejak 
22 desember 2010. Lebih dari 15 ribu bibit mangrove 
ditanam di lahan ini, untuk mencegah abrasi laut serta 
me  ngembalikan lahan hutan yang sebelumnya digunakan 
masyarakat. 

bagi kepala dinas kehutanan, Pertambangan, dan 
Energi Tarakan budi Setiawan, upaya rehabilitasi hutan 
tak sekedar untuk menahan, tetapi juga bermanfaat untuk 
mengembalikan fungsi hutan serta mempertahankan eko
sistem biota laut yang hidup di hutan mangrove. “biasanya 
ada beberapa jenis ikan dan sebagian udang. Ini bisa ber
manfaat bagi masyarakat sekitar,” tegasnya. 

Penanaman berbagai  jenis bibit mangrove seperti 
Rhizophora mucronata, Rhizophora apiculata, Avicennia 
spp dan Bruguiera spp, kini sudah berjalan hampir 3 bulan. 
rencananya akhir Februari 2011 program kerjasama 
Pertamina EP dengan Pemerintah kota Tarakan, khususnya 
dinas kehutanan Pertambangan dan Energi sudah ram
pung. Namun rehabilitasi tak terhenti disini saja. Tahap 
selanjutnya akan dilakukan proses pengawasan agar  bibit 
mangrove yang ditanam dapat tumbuh secara keseluruhan. 
Sementara bibit mangrove yang mati akan dilakukan proses 
penyulaman.

Field Manager Tarakan Wiko Migantoro menegaskan 

Merehabilitasi Hutan dan 
Lahan Kota Tarakan

program ini merupakan upaya pelestarian lingkungan yang 
diharapkan  bisa membantu mengurangi efek rumah kaca, 
selain memberikan kontribusi dalam menghadapi ancaman 
pemanasan global. “Program penghijauan ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat langsung kepada masyarakat terutama 
yang berada didaerah pesisir pantai,” tegasnya saat peninjauan 
lahan hutan rehabilitasi awal Februari lalu.

Pemilihan lokasi memang sangat strategis. Selain dinilai 
sebagai lahan kritis, di bantaran sungai Pamusian ini terdapat 
kegiatan usaha ekonomi masyarakat berupa budidaya kepiting 
Soka. Penanaman mangrove juga berdampak langsung untuk 
mengembalikan hutan ke fungsinya, dan menumbuhkan pere
konomian masyarakat disekitar bantaran sungai. berdasarkan 
hasil penelitian dinas Perikanan dan kelautan kota Tarakan 
akar mangrove dapat menetralisir racunracun pada tanah dan 
mengembalikan unsur tanah pada ekosistem semula.

hutan mangrove merupakan suatu formasi hutan yang 
berperan sebagai penyambung antara ekosistem daratan 
dengan ekosistem lautan yang sekaligus berperan sebagai jalur 
hijau daerah pantai yang memainkan peran ekologi dan sosial 
ekonomi khususnya bagi masyarakat pesisir. 

Selain program penanaman mangrove, kepedulian Perta
mina EP dalam melestarikan lingkungan diwujudkan lewat 
program pengelolaan sampah, yang diresmikan Walikota 
Tarakan di kelurahan kampung Satu Skip kecamatan Tarakan 
Tengah. Program pengelolaan sampah ini menerapkan prinsip 
S3r (Sortir, Reduce, Reuse dan Recycle). kegiatan ini juga 

merupakan program cSr Pertamina bidang lingkungan 
hidup yang dilaksanakan di wilayah eksplorasi dan produksi 
Field Tarakan bekerjasama dengan dinas kebersihan, 
Pertamanan dan Pemakaman kota Tarakan. Melalui pro
gram ini diharapkan dapat membantu Pemerintah kota 
Ta rakan dalam mengurangi volume sampah, me ningkatkan 
pemanfaatan nilai ekonomis sampah, serta menciptakan 
lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
mPPEP
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CILACAP  kanker leher rahim atau lebih dikenal 
dengan nama kanker serviks adalah penyakit 
kanker yang banyak diderita oleh wanita terutama di 
negara berkembang. Penyakit ini menempati urutan 
kedua setelah kanker payudara sebagai penyebab 
tertinggi kematian pada wanita. Terkait hal tersebut, 
program SEhATI Pertamina di kelurahan Lomanis 
dan program kerja pengurus Forum kesehatan 
kelurahan (Fkk) Lomanis mengadakan kegiatan 
pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat 
(IVA) di kelurahan Lomanis pada akhir tahun lalu. 
kegiatan ini dibuka oleh camat cilacap Tengah 
djarot Prasojo.

Pemeriksaan IVA diikuti lebih dari 90 wanita 
yang sudah pernah menikah dengan usia 20 
hing ga 50 tahun. Menurut ketua Fkk Lomanis 
belny dorusposari, kegiatan ini bertujuan untuk 
menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran kaum 
ibu akan pentingnya memelihara dan menjaga 
kesehatan diri termasuk organ reproduksi. “Selain 
itu, untuk mengetahui tingkat kesehatan ibu di 
wi layahnya sekaligus memberikan pengetahuan 
kepada ma syarakat akan bahaya kanker serviks se
hingga penyebarannya bisa dicegah,” jelas belny.

Public relations Section head ru IV kurdi 
Su santo mengingatkan, angka kematian bayi dan 
angka kematian ibu dari tahun ke tahun masih tinggi, 
maka para ibu diimbau untuk aktif memeriksakan 
kesehatannya. 

Pertamina berkomitmen untuk membantu me
ningkatkan derajat kesehatan masyarakat. bahkan 
program SEhATI Pertamina ini telah menerima 
penghargaan Millenium Development Goals (Mdg’s) 
Award untuk kategori Reducing Child Mortality yang 
turut memberikan kontribusi positif terhadap pe
ningkatan kesehatan Ibu dan Anak.mPRU IV

mALANg  Melengkapi fa
silitas penunjang pendidikan 
yang ada, Per tamina melalui 
Program kemitraan dan bi
na Lingkungan membantu 
pen dirian kolam renang de
ngan standar kompetisi di 
universitas Negeri Malang. 
kolam renang tersebut dires
mi kan oleh  VP SME/Sr Pro
je, hari Subagyo dan rektor 
universitas Negeri Ma  lang 
Prof.dr. h. Suparno, pada 2 
Februari 2011.

dalam sambutannya,  
rektor universitas Negeri 
Ma  lang Prof.dr. h. Suparno 
menyampaikan terima kasih 
atas partisipasi Pertamina 
yang telah membangun kolam 
renang tersebut. Partisipasi 
tersebut menunjang program 
universitas Negeri Malang 
selaku lembaga pendidikan 
untuk me ningkatkan kapasitas 
ins titusi sekaligus membantu 
kualitas pendidikan di uni
ver sitas ini. Selain untuk 
me nunjang pengembangan 
akademik di kampus tersebut, 
diharapkan kolam renang itu 
bisa memberi kontribusi bagi 
peningkatan prestasi olah 
raga renang, baik di Malang, 
Jawa Timur maupun skala 

na sional.
Sementara hari Subagyo 

menyampaikan bahwa se
lain bentuk fasilitas kolam 
renang ini, sebenarnya Perta
mina telah bekerja sama 
dengan universitas Negeri 
Malang dengan memberi 
pe latihan kepada guru serta 
pemberian sarana komputer 
buat para guru.  Program
program tersebut merupakan 

komitmen Pertamina dalam 
rangka meningkatkan potensi 
akademik maupun non aka
demik bagi masyarakat Indo
nesia.

Selain seremoni program, 
acara dibuka dengan demo 
pe nyelamatan diri di kolam 

renang, eksibisi renang an
tar pelajar SdSMA serta 
ma hasiswa juga ditutup de
ngan kunjungan para tamu 
un dangan untuk meninjau 
fa silitas kolam renang yang 
dilengkapi under water view-
ing tersebut.mPPms REg. V

Selain untuk menunjang pengembangan akademik di  universitas Negeri Malang, pembangunan kolam renang pen
didikan ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi peningkatan prestasi olah raga renang, baik di Malang, Jawa Timur 
maupun skala nasional.
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